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DOBLE LECTURA 
SIMULTÀNIA 

DIGITAL 

ALÒGIC 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA cc TOP» 
Dos sistemes de lectura en un multímetre professional anti-xoc, de dimensions reduïdes: 

• DIGITAL per a la precisió (0,5% base) 
• ANALÒGIC per observar les variacions i la seva tendència. 

SEGURETAT cc TOP» 
• Protecció contra xocs i caigudes eventuals, assegurada per la caixa elastòmetre 

i el galvanòmetre anti-xoc 
• Proteccions elèctriques excepcionals: 
fussibles Alt Poder Tall en tots calibres, termistància CTP i díodes de potència. 
Control dels fussibles per test sonor 

FACILITAT D'ÚS cc TOP» 
• Entrada única per a totes les mesures i born 20 A = i rv separat . 
• Commutador d'abast i funcions únic 

DEMANI'L AL SEU PROVEIDOR HABITUAL. .. O TRUQUI 'NS, LI DIREM QUI ÉS EL DISTRIBUIDOR MÉS PROPER 

CAMPUS MAN'X 01 MAN'X 02F MAN'X 048 MAN'X 150 MAN'X 500 MAN'X 520 MAN'X 1000 MAN'X 20000 

CYMESA 
Control y Mesura Electrònica, S.A. 
Passatge Garcini, 4, baixos - 08026 BARCELONA 
Tels. (93) 34711 44 - 34713 55 
Fax (93) 433 14 86 

¡-oésit]ailiésiiïtarmaci<çae;l-MAN~xror- ---- ----
¡Nom __ _ 
¡ Adreça _______ _ 
' i C.P. ___ _ 
¡ Telèfon ____ _ 
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DR-510 
FULL DUPLEX 

5·45 W. VHF /5·35 W. UHF 
144-146 Mhz. 1430-440 Mhz. 

(130-170 Mhz. I 420-470 Mhz.) 

5-45 w. 
144-146 Mhz. 
(130-170 Mhz.) 

DJ-500 
FULL DUPLEX 
6 W. VHF I 5 W. UHF 
144-146 Mhz. I 430-440 Mhz. 
(130-170 Mhz. I 420-470 Mhz.) 

6'5 w. 
144-146 Mhz. 

(130-170 Mhz.) 

' LA PREVIA 
L,ESPERIT DE LES COMUNICACIONS 

Si estem atents als esdeveniments que passen al món podem veure que sembla que aquest 
cada cop sigui m és petit. Es fa certa aquella dita de «el món és un mocador». Si això ho cen
trem estrictament al camp de les comunicacions tenim que qualsevol cosa que passa en punts 
llunyans i remots, ens arriba a nosaltres en poc temps. 

En el cas dels radioaficionats hem de dir que s'arriba a parlar amb tot el món de diferents 
maneres. D'entrada era una gran proesa poder establir contactes telegràfics o bé per fonia, tot 
travessant l'Atlàntic. 

Ara, això no té gaires secrets i ha quedat per a molts com una cosa anecdòtica. És per aques
ta raó que molts dels aficionats s'han buscat nous aHicients de cara a no estancar-se. La tècnica 
i la investigació han donat suport a aquest fet i han provocat que dins les comunicacions d'afi
cionats hi hagi un gran ventall d'opcions, impensables fa cosa de cinquanta anys. 

Aquest fet no deixa de ser curiós. Hi ha qui diu que s'ha perdut l'antic esperit de Ja ràdio per 
moltes raons. No determinarem si això és una asseveració correcta. Però el que si és cert és que 
les possibilitats d 'experimentació en comunciació són molt altes en l'actualitat. Posem per cas 
que actualment es pot contactar amb un corresponsal a través del rebot de senyals a la lluna o 
bé mitjançant la intervenció de satèHits. També hi ha el camp d 'experimentació de la TV ama
teur o bé les comunicacions digitalitzades a través de radiopaquets o bústies. 

Però per altra banda també es pot copsar que hi ha manca de comunicació i diàleg entre les 
persones que tenim més a prop. Dificultats entre pares-fills, entre parelles, entre els veïns (a 
qui, sovint, no acostumem a conèixer), etc. Resumint, per una banda hi ha molta necessitat de 
comunicació i, per l'altra, aquesta es troba a faltar en el nivell m és bàsic. 

La tècnica vol suplir Ja comunicació directa i aquesta es transforma en una comunicació a dis
tància. Es tan difícil una solució a aquest dilema? Realment la tècnica ens acosta, ens ajuda? 

Tot això conforma un panorama complex però, alhora, interessant de descobrir. Ara bé, hom 
es pot preguntar si realment tots aquests sistemes seràn ben païts pels seus usuaris i, per tant si 
se'n farà un ús correcte. Temps al temps. D 

MIQUEL LLOMPART i MALLORQUÉS 
Cap de Redacció de Comunicacions 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

Nadal Batle (Rector Universitat de MaUorca); Gabriel Ferraté 
(Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep M. BricaU 
(Rector Universitat de Barcelona); Enric Got (Director r:Je Ja 
Universitat de Perpinyà); Ramon lapiedra (Rector Univen?.itat 
de València); Ramon Pascual (Rector Universitat Autònoma): 
Joan Becat (Geògraf i professor a la Universitat de Perpinyà); 
Antoni M. Badia (lJngüista); Jaume Herranz (Membre del De
partament de senyals y comunicacions de Ja UPC¡; Sebastià 
Serrano (Semiòleg); Miquel de Moragas (Comunicòleg); Josep 
A. Casco (Gerent el Consorci d'Informació i Documentació de 
Catalunya); Lluís Basàñez (Director de L'Institut Cibernètic); 
Santiago Pey (Dissenyador Industrial); Josep Puig (Doctor 
Enginyer Industria~; Miquel Barceló (Director de l'Institut 
Català de Tecnología); Isidor Marí (Director del TERMCA1); 

Alfons Moreno (Cap del Servei de desenvolupament em
presarial i tecnològic); Ricard Camprodón (Cap del Servei 
del Uibre i de la Premsa); Heribert Barrera (Vice-president 
de la C/R/1); Lluís Marque! (Enginyer lndustrian; Lluís Cis
neros (Enginyer lndustrian; Jaume Martí (Enginyer lndus
trian; Jaume Olivé (Enginyer lndustrian Rafael Castellanes 
(Enginyer lndustrian; Raül Garcia-Duran (Economista); Xa
vi.er Garcia (Periodista cientffic); Leandre Terol (Periodista 
a Catalunya Ràdio); Montserrat Minobis (Periodjsta a Rà
dio 4); Josep Català (Periodista a L 'Avw); Luis-Angel Fer
míndez (Periodista a El Periódico); Xavier Duran (Periodis
ta científic) ; José-Julian Morente (Periodista a La Vanguar
dia); Martí Olivella (Membre del Centre d'Estudis Joan Bar
dina ); Gabriel Junyent (Director de /'ETSET de la UPC¡. 
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""" - NOTICIES - CO- MENTARIS 
-----------------------------------------------

Dl GIT ALITZADORS 

Agències.- La gamma Microgrid 11 
és formada per cinc digitalitzadors 
que .van des d'àrees actives de 
508 mm x 508 mm fins a 1.067 
mm x 1.524 mm. La seva resolu
ció és soluciona ble fins a un màxim 
de 1016 lpi. L'alta precisió i altres 
característiques converteixen el Mi
crogrid 11 en la tauleta gràfica ideal 
per a aquelles aplicacions que re
quereixen digitalitzadors de gran 
format. L'opció ADB (Apple Desk
top Bus} en permet la connexió a 
les estacions gràfiques basades en 
entorns Mac. La seva fiabilitat que
da patent després de superar un ri
gorós control de qualitat en què 
cada una de les tauletes són sotme
ses a altes temperatures, durant 
més de 96 hores. D 

MÈTODE INNOVADOR PER 
A L'ELIMINAC{Ó DE 
RESIDUS ORGANICS 

Agències.- L'empresa Ciba-Geigy 
ha posat en funcionament una 
planta de depuració a la ciutat suïs
sa de Monthey que incorpora un 
nou procés d'eliminació de residus 
orgànics. Aquest procediment, 
anomenat «oxidació per via humi
da», aconsegueix els mateixos re
sultats que la incineració, però es 
realitza a baixa temperatura i ge
nera un excedent d'energia que 
s'aprofita en el procés de produc
ci'o de la fàbrica. D 

EL JAPÓ PROMOU L'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 
ESTANDARITZADA 

Tokío/Japó.- Al Japó s'està desenvolupant un programa per 
promoure l' estandarització dels sistemes d'automatització indus
trial a tot el món i per produir un llenguatge per ordinador tam
bé estàndard, per a aquest tipus de maquinària (normalme~t ro-
bots industrials}. ' 

El cost del projecte és de 1.000 milions de dòlars (més de 
100.000 milions de pessetes} i té el suport del MITI (Ministeri Ja
ponès del Comerç i la Indústria} a més de rebre') també dels prin
cipals fabricants: Mitsubishi, Fuji, Toyota, Kawasaki, etc. així com 
pels productors de maquinària industrial avançada com per 
exemple, Fanuc. 

La pretensió dels japonesos és aconseguir un estandard que si
gui vàlid tant als Estats Units com a Europa. Això és vist a Oc
cident com una estratègia que afavorirà els interessos del país 
nipó. 

Els promotors expresen, per part seva, la necessitat d'unificar 
criteris i de globalitzar una qüestió tan important. · O 

SCÀNNER EPSON GT-1000 

Agènci~s.- Epson presenta el lector òptic en color de tipus pla, 
amb una area de lectura DIN-A7. Les més avançades prestacions 
d'un lector òptic s'han reunit en un scànner de reduïdes dimen
sions, compacte i molt manejable. 

Té una resolució de fins a 200 dpi, 2567 nivells de color per 
a cada senyal RGB, zoom programable des de 50 al 200 % en 
p_assos de 10 en 10. També suporta formats de conversió als prin
Cipals paquets d'autoedició. O 

MEMÒRIA D'ESTAT SÒLID PER SUBSTITUIR 
UNITATS DE DISC D'ORDINADORS CENTRALS 

Surrey/Anglaterra.- Una companyia britànica ha introduït un 
sistema de memòria d'estat sòlid que serveix per substituir direc
tament les unitats de disc Drico/Newbury Data 30 3000 i 4000 
(14" ). ' 

Es tracta de l'equip designat a companyies de manteniment 
d'ordinadors i sistemes. Simula amb precisió tots els models d'u
nitats de DRI. 

Aquests aparells no disposen de components mecànics (a ban
da de la unitad de backup de la cinta) i ofereixen rapidesa i fia
bilitat. El temps miljà entre errades és de 75.000 hores. Una ba
teria incorporada protegeix les dades en cas de tall de corrent i 
la unitat de cassette de cinta permet la còpia manual de segure
tat, la còpia selectiva i reposició automàtiques i l' emmagatzament 
de dades d'arxiu. D 

PRIMER ENLLAÇ DIRECTE ENTRE SEMICONDUCTOR 
I SUPERCONDUCTOR 

Agències.- Fujitsu afirma haver realitzat el primer enllaç esmen
tat després del desenvolupament d'un circuit integrat composat 
de 140 dispositius Josephson i un HEMT destinat a amplificar el 
senyal de sortida dels circuits Josephson amb la finalitat de per
metre el control directe d'un semiconductor. La nova estructura 
constituïda per 52 circuits Josephson, cadascun dels quals és com
posat d'una capa d'òxid d'alumini i 50 A d'espessor disposat en 
forma de sandvitx entre dues capes de niobi i connectades en sè
rie; dues d'elles, també en connexió sèrie, formen la part super
conductora del circuit d'interface tot sotmès a una temperatura 
de -269 oc, s'obté un temps de commutació de 100 ps. O 

- NO-
BAYER: DE LA ASPIRINA A 

LA GUERRA QUÍMICA 

GasteWEuskadi.- A les «Jornadas 
sobre residu os tóxicos y peligrosos» 
que es van celebrar a Gasteiz, 
una portaveu del «Centre d 'Ecolo
gia i Projectes Alternatius» (CEPA} 
va exposar la lluita portada per 
l'organització, juntament amb al
tres grups ecologistes i ciutadans, 
per tal de lluitar contra l'aboca
ment de residus industrials alta
ment contaminants d'una fàbrica 
filial de la multinacional química 
Bayer. Això va fer que s'unissin 
amb el grup de «Accionistes Actius 
i Crítics», corrent composta per 
grups ecologistes, verds alemanys, 
i petits empresaris, per tal d'inten
tar parar des de dins les activitats 
depredadores d'aquesta multina
cional. D 

MAJOR FLE"IBILITAT 
FAX!TELEFON 

Madrid/Espanya.- Sistema Espa
nya presenta el FaxSelect, el qual 
ofereix la possibilitat d'utilitzar el 
telèfon i el fax amb una mateixa lí
nia telefònica. El FaxSelect és una 
minicentral que permet telefonar i 
enviar (o rebre) fax per una ma
teixa línia de telèfon. L'aparell re
coneix els senyals i els envia auto
màticament al fax o al telèfon. 
Acompleix totes les normes inter
nacionals i ja s'utilitza a diversos 
països de la Comunitat Europea.D 
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VETATS -FLASH S 
RÀDIO PORTÀTIL 16 

CANALS 

Agències.- GENERAL ELÈCTRIC 
presenta la Ràdio portàtil sintetitza
da PLS de S W. de potència. Té 
una capacitat per a 16 canals i un 
rang de freqüència de 
150-174 MHz a 450-470 MHz. 
Sintetitzat i EEPROM programable 
amb disseny de guardacanals i 
temporitzador de portadora. Les 
dues opcions presentades per l'a
parell són ATMF i to T99. O 

I 

SISTEMES DE 
TRANSMISSIO D'ENERGIA 

QUE ELIMINA EL 
MANTENIMENT REGULAR 

Agències.- El registrador consti
tueix la clau del que es descriu com 
un sistema de transmissió d'ener
gia radicalment nou, produït per la 
companyia Circuits and Systems 
Designs (CSD). John Cunning
ham, president d'aquesta firma, 
ha manifestat que en un sistema de 
subministrament d'electricitat hi ha 
una necessitat constant de mante
niment amb mètodes preestablerts. 
El nou registrador de resposta pren 
una «mostra» del disjuntor o dels 
aparells de commutació que es sot
meten a prova. D'aquesta manera, 
es diagnostica ràpidament qualse
vol canvi en l'eficiència dels 
equips. D 

UNA GESTIÓ COMPTABLE I FINANCERA DIFERENT 

València/L'Horta.- Dimoni Software ha llançat al mercat un pa
quet per a gestió comptable i financera diferent: el Diconta C. 

Aquest nou paquet, potent i transportable, és el resultat d 'una 
nova concepció en la fabricació de software modular i pertany a 
la generació de paquets en llenguatge C que Dimoni està desen
volupant. O 

ANALITZADOR ENREGISTRADOR 

Agències.- L'analitzador de radiocomunicacions CMTA de 
Rhode + Schwarz és útil per mesurar transceptors, fins i tot els 
de banda lateral única i els de ràdio ceHular. També pot usar-se 
com a enregistrador de transitoris. Per a l'emmagatzemament i vi
sualització de senyals no periòdics s'utilitza l' osciHoscopi de me
mòria digital integrat en l'equip amb totes les seves possibilitats 
de tret i la seva àmplia memòria d'emmagatzematge. O 

PIONEER PRESENTA UN VIDEODISC REGRABABLE 
PER A APLICACIONS DOMÈSTIQUES 

Barcelona/Barcelonès.- Pioneer ha presentat el primer sistema 
mundial de videodisc domèstic que permet esborrar i gravar la in
formació d'àudio i vídeo, utilitzant el format convencional làser 
disc-LO. Aquest sistema, que ha estat desenvolupat en coHabo
ració amb KDD consisteix en un lector/gravador i els correspo
nents discos optomagnètics de 30 cm de diàmetre. Aquests dis
cos permenten arxivar fins a 30 minuts d 'imatges en moviment i 
so estèreo, en base a l format anàleg. De la mate ixa manera que 
succeeix en el format LO existent fins avui, de només lectura, el 
nou sistema permet enregistrar i esborrar fins a 54.000 imatges 
instantànies. O 
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- INFORMACIONS 
JORNADES TÈCNIQUES 
SOBRE INNOVACIO EN 

AÇCIONAMENTS 
E_LECTRICS PER A , 

ROBOTICA I FABRICACIO 
AUTOMATITZADA 

Barcelona/Barcelonès.- El Depar
tament d'Enginyeria Elèctrica de la 
UPC va organitzar unes Jornades 
Tècniques sobre Innovació. Les 
dates triades per a les Jornades van 
ser els dies 8 i 9 de febrer del1990, 
i el tema escollit va ser el dels ac
cionaments elèctrics, en particular 
aquells que tenen més incidència 
en el camp de la robòtica, i l'auto
matització dels processos indus
trials. O 

CÈL·LULA SOLAR 6/12 V 

Agències.- JH ROERDEN distri
bueix cèHules de mida gran 
(16 x 32 cm) , capaces de produir 
12 V amb corrents de 100-120 mA 
6V/200-240 mA en configuració 
simple i 6 V/100-120 mA en pa
raHel. Són especialment útils per 
carregar bateries, aplicacions mo
bibles, llums d' indicació, etc. O 

CRISTALLS DE QUARS PER A MUNTATGE 
SUPERFICIAL 

Agències.- AB ha desenvolupat una família completa de cris
talls de quars per a muntatge superficial en l'encapsulat tradicio
nal HC-49 amb les variacions necessàries per permetre'n el mun
tatge en superficie. Aquest nou encapsulat es referenda com a 
HC-49/SM. O 

CONTINUA LA POLÈMICA SOBRE ELS EFECTES 
DELS TERMINALS INFORMÀTICS 

Agències.- Des de fa un cert temps, hi ha una important dis
cussió entre fabricants de terminals d'ordinador (especialment de 
sobretaula), legisladors i associacions de treballadors i usuaris, so
bretot als Estats Units. 

Els usuaris d'ordinadors, hi troben dues grans fonts de preju
dicis per a la seva salut: la radiació emesa per l'ordinador, i els 
problemes de vista causat pel molt de temps que es passa davant 
de l'equip. 

El debat més important es centra en la influència de les emis
sions radioactives de molt baixa freqüència (VLF) o d'extrema
dament molt baixa freqüència (ELF). Un estudi portat a terme 
per l'OTA, oficina d 'estudi tecnològic que pertany al Congrés 
nord-americà, arriba a la conclusió que les conseqüències de l'ex
posició a la radiació no són clares malg¡:at que, significativament, 
diu que «podria haver-hi un cert risc». Es la primera vegada que 
es reconeix la possibilitat d'aquest risc des d'un organisme oficial. 

Les solucions que existeixen avui dia es basen en la utilització 
d'elements externs que esmorteeixin l'efecte de la radiació: filtres, 
els de la firma No-Rad, per exemple, els quals disminueixen la 
quantitat de radiació que arriba a l'usuari. 

Pel que fa als problemes de visió, s'aconsella, en primer lloc, 
mantenir-se allunyat uns 70 cm de la pantalla i a més la utilitza
ció d'unes ulleres especials. O 
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- NOTICIES - CO- MENTARIS - NO-
MÒDEM ÒPTIC COMPATIBLE RS-232-C 

Agències.- L'empresa Shimadzu anuncia l'aparició d'un mò
dem òptic, model HK-3310, dissenyat especialment per treballar 
segons les especificacions EIA RS-232-C i CCilT V-24 i V-28. 

Per a la transmisió de les dades, s'utilitza una fibra òptica PCF 
capaç de cobrir distàncies de fins a 1 km sense patir efectes 
EMVRFI. Per les seves característiques, sembla especialment in
dicada per a connexió entre equips d'una xarxa local o una fac
toria automatitzada. 

El HK-3310 transmet el «full duplex» i la seva velocitat màxi-
ma de transmissió és de 64 kbps de manera síncrona. O 

PILES ELÈCTRIQUES INCONTAMINANTS DE GRAN 
DURADA 

Gran Bretanya.- Unes noves piles elèctriques fabricades al 
Regne Unit són totalment inoqües per al medi ambient i les pri
meres que no contenen cadmi ni mercuri, substàncies ambdues 
de gran toxicitat. Aquestes piles, anomenades Silver Seal i fabri
cades per Berec lnternational Ltd., tenen característiques molt 
modernes i ofereixen gran rendiment a baix cost. O 

SISTEMA 5000 DE BANG & OLUFSEN 

Dinamarca.- La companyia danesa ha donat a conèixer el seu 
nou i revolucionari sistema 5000 per a la llar, amb una nova di
mensió d'imatge i so de molt alta qualitat. 

Miljançant el comandament a distància, en té accés al so i a 
la imatge des de qualsevol racó de la casa, fent servir un únic ter
minal de control per a tots els components de l'equip. O 

FONT TRIPLE , 
D'ALIMENTACIO 

Agències.- El model TS3023S de 
THANDAR és una font triple d'ali
mentació CC dues sortides de la 
qual proporcionen 30 VCC-2 A, i 
es poden utilitzar de forma inde
pendent; la tercera sortida propor
ciona 4 A max. amb 4-6 V per a la 
utilització en circuits digitals. Totes 
!es sortides inclouen les entrades 
SENSE per a mida a distància. Dos 
indicadors LCD de 3 1!2 dígits 
d'alçada 0,5" mostren simultània
ment la tensió i intensitat de les sor
tides de 2A i 0-30V. Es pot utilitzar 
l' indicador per triar la tensió i in
tensitat límit de sortida abans de 
connectar la càrrega. O 

CLUBS DE 
RADIO~FICIONATS DE LA 

REPUBLICA FEDERAL 
D'ALEMANYA 

Harsum/{República Federal Ale
manya}.- Hi ha grups o clubs de ra
dioaficionats, la majoria dels quals 
han expressat el seu interès per es
tablir contactes amb grups o clubs 
escolars d'altres països. A partir 
d'aquests contactes es poden esta
blir xarxes per a la pràctica d'idio
mes, per enfortir els llaços d'amis
tat internacional entre estudiants i 
no es descarta la possible prepara
ció de visites personals recípro
ques. Les escoles alemanyes pro
posen les freqüències de 7.066 i 
14.266 kHz per a aquestes come
ses . [] 

10 ____________________________ _ 

LA ()NIVERSITAT DE 
VALENCIA i TESI S.A. 

FIRMEN UN CONVENI ,MARC 
DE COOPERACIO 

València/L'Horta.- L'empresa 
TÉCNICAS, EQUIPOS Y SERVI
ClOS INFORMATICOS, S.A., aca
ba de formalitzar un acord amb la 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA en 
matèria de cooperació, amb el 
qual, a més, participarà en el Pro
grama de Cooperació Educativa, 
sota la supervisió de la «Asociación 
Universidad-Empresa» (ADEIT), 
canalitzadora de les relacions entre 
la Universitat i la Societat. O 

NOU SISTEMA 
D'ALIMENTACIÓ 

ININTERROMPUDA D'EXID 
ELECTRÒNICS 

Agències.- La firma CENER acaba 
de presentar al mercat el nou «sis
tema 50 powerware» d'Exid Elec
trònics - equip d'alimentació inin
terrompuda - , que a mb una 
avançada tecnologia permet pro
porcionar una completa protecció 
d'energia i operar de manera silen
ciosa. En aquest sentit, cal destacar 
que aquest sistema disposa d'aïlla
ment de soroll de forma comuna, 
independentment que el funciona
ment sigui norma l, bypass o 
bypass per manteniment. O 

MANIPULADOR DE FULLS PER A IMPRESSORES 
D'ORDINADOR 

Staines/Anglaterra.- Una companyia anglesa ha concebut un 
senzill dispositiu que permet a la majoria de les impressores de 
preu miljà posar i aliniar fulls de paper corrent amb rapidesa, fa
cilitat i exactitud. 

Es tracta del Maxafit, de la casa Margin Maker. El dispositiu té 
dues peces d'extrusió d'alumini dissenyades expressament per a 
aquesta aplicació i que formen la seva «espina dorsal» sostingu
des juntes i suportades per diverses peces de plàstic ABS mode
lat amb escales i braços de guia mòbils per al paper situats en 
una barra principal inclinable. [] 

ELS SOVIÈTICS ARRIBEN A ASSASSINAR PER TENIR 
UN ORDINADOR PERSONAL 

Moscou/Unió Soviètica.- La recent demanda per tenir algun 
dels escassos ordinadors existents a la Unió Soviètica ha fet 
augmentar la taxa de criminalitat en el país. Propietaris d'ordina
dors personals han estat assassinats per culpa dels equips. 

Per tal de paHiar aquesta escassetat d'ordinadors personals, la 
Unió Soviètica està estudiant una proposta per importar equips 
pel valor de 1.000 milions de dòlars. La destinació seria, bàsica
ment, per a usos educatius. [] 

11 



' LA TEVA REVISTA TECNICA 
LA TEVA REVISTA 

TÈCNiCA 

ARA ÉS EL 
MOMENT! 

0Ut=JDE1111S Tt:CiliCs· 8 
SORTEIG D'UN EQUIP DE 

COMUNICACIONS ENTRE 

LES BUTLLETES DE 

SUBSCRIPCIÓ REBUDES 

EMISSOR-RECEPTOR DE BC 
PRESIDENT HARRIS DE CS IBÈRICA 

--~----------------------------------------BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ Senyors: 

BODE 

PAR11CIPACIÓ D 5.000 ptB. D 10.000 pit. D 25.000. pis. • 

ECONÒMICA: 30011. 600ft. 900ft. 

Vull subscriure'm a QUADERNS TÈCNICS per 6 nú-
meros (un any) a partir de l'edició núm. ____ _ 
per un import de 2800 pts./168 ff. 
El pagament el faré de la forma següent: 

O Domiciliació Bancària 
O Xec bancari adjunt 
O Gir postal núm. __ _ 

(adjunto comprovant) 

NOMI COGNOMS: ______________ __ 

ADREÇA: ____________________ __ 

C.POSTAI)POBLACIÓ: ____________ _ 

COMARCA: ____________________ _ 

TELÈFON: _ ________ DNI: _ ______ __ 

DATA NAIXEMENT: ______________ _ 

PROFESSIÓ: __________________ __ 

Caixa/Banc __________ Ag. __ _ 
Adreça _____________ _ _ 

Població---------------

Els prego que siguin pagats amb càrrec a: 

O llibreta d'estalvis NÚM. 'L============= O cpte. corrent . 

els rebuts que presentarà PRODUCCIONS 
TÈCNIQUES, S.L. , en concepte de subscripció 
a la revista QUADERNS TÈCNICS. 

TITULAR DEL COMPTE 

NOM ____________ _ 

ADREÇA ______________________ _ 

DATA Firma, 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES, S .L. 
Apartat de Correus 34038 
08080 BARCELONA 
CIF F-58060674 

.., 
EVOLUCIO I ESTAT .., 

ACTUAL DE LA SINTESI 
DEVEU 

En aquest article s'exposa la situació de la síntesi de veu en els últims anys 
segons els diferents sistemes utilitzats, pel que fa a les tècniques bàsiques de 

parametrització i a les formes de segmentació de la veu. S 'insisteix 
particularment en els conversors-text-veu de vocabulari iHimitat com a 

aplicació més important. 

SISTEMES BÀSICS DE PARAMETRITZACIÓ 

La paraula anglesa «Vocoder» (de voice coder) s'u
tilitza com a nom genèric dels equips utilitzats en codi
ficació de veu que permeten comprimir la informació 
de l'ona acústica de la veu en un nombre reduït de 

· paràmetres. 
Un model acústic que explica la funció de filtratge 

que té el tracte bucal consisteix a suposar una sèrie de 
conductes cilíndrics de diferents seccions empalmats 
des de la font glotal fins als llavis, i en el seu cas, tam
bé amb una derivació fins als orificis nassals. Cada un 
d'aquests cilindres, travessats per ones planes, es pot 
considerar en una analogia elèctrica tal com el circuit 
de la figura 1; on la inductància M correspon a la mas
sa acústica de la cavitat i la capacitat C a l'elasticitat o 
«compliance» de la mateixa cavitat. R correspon a la 
resistència que ocasiona les pèrdues per viscositat del 
fluid i G la conductància que ocasiona les pèrdues d'e
nergia acústica per les parets del recinte. Les pressions 
d'entrada p1 i sortida p2 es corresponen anàlogament 
a unes diferències de potencial i les velocitats volumè
triques U1, U2 a uns corrents elèctrics. Aquest mètode 
de treball ens permet deduir el comportament acustic 
del tracte bucal a partir de la seva pròpia geometria. 

C.H. Cocker (COKER, 1968) va proposar una in
terpretació del tracte bucal amb un nombre més reduït 
de paràmetres a partir de les coordenades de posició 

de la llengua, la mandíbula i els llavis. En un treball 
posterior, el mateix autor juntament amb altres col·la
boradors (FLANAGAN, 1970) concreta més els de
talls operatius del sistema. Les coordenades considera
des (figura 2) són X-Y per indicar la posició del cos de 
la llengua, R-B per localitzar la punta de la llengua i 12 

per l'allargament i la constricció labial. S'hi afegeix 
també la coordenada N per indicar la posició del vel 
del paladar. El valor d 'aquestes set coordenades ser
veix per definir l'articulació corresponent a cada fone
ma. Coneixent la seva evolució en el decurs del temps 
i amb un programa de càlcul adequat es dedueix la 
funció d'àrea que dóna la secció del conducte respec
te de la distància a la glotis. Aquesta funció permet des
prés calcular les tres primeres ressonàncies de la cavi
tat bucal i introduir-les en un sintetizador per formants 
tal com s'explicarà posteriorment. L'actualització de 
paràmetres es fa cada 10 ms, amb la qual cosa s'acon
segueix una bona sensació de continuïtat i de coarti
culació dels fonemes juxtaposats. 

Vocoders de canals paraHels 

El primer vocoder de canals paraHels va ser disse
nyat per H. Dudley (DUDLEY, 1939) en un intent 
de reduir la banda passant de les comunicacions tele-
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fòniques a la dècima part, sense afectar notablement 
la inteHigibilitat. Així va crear un sistema d'anàlisi 
-síntesi de la veu que utilitzava un banc d'onze filtres 
en paraHel. El senyal de cada filtre era reduït a una 
banda de 25 Hz i enviat juntament amb els altres com 
un senyal únic dins d'una banda de 25 x = 275 Hz 
que no arribava a la dècima part de la banda telefò
nica utilitzada en aquell temps (3000Hz). Per fer la sín
tesi, el senyal corresponent a cada canal servia per con
trolar un altre banc de filtres juxtaposats cadascun amb 
una banda passant de 300 Hz i excitats per un osciHa
dor relaxació o un soroll blanc. El sistema va donar 
lloc a un tipus de paraula inteHigible però de qualitat 
mediocre. 

Posteriorment s'ha seguit utilitzant el vocoder p·erò 
amb moltes variants i amb una progressiva millora de 
la qualitat (SCHOROEDER, 1966). Una de les realit
zacions més conegudes és la de J.N. Holmes (HOL
MES, 1980) que utilitza un banc de 19 filtres. 

La selecció de la banda passant de cada filtre en un 
vocoder de canals paraHels és un dels temes que ha es· 
tat sotmès a revisió a causa dels estudis fisiològics de 
l'audició humana. Com una primer aproximació s'ha 
utilitzat filtres de terç d'octava compresos entre 287 i 
3.481 Hz. Una realització més acurada és la que té en 
compte les bandes crítiques de l'oïda humana tan es
tudiades per E. Zwicker (ZWICKER, 1980). Segons 
aquest criteri, els filtres segueixen una llei quasi lineal 
fins a 500 Hz i una llei quasi logarítmica a partir de 
500Hz. Una realització-concreta d'un banc amb 23 fil
tes de banda crítica fins a 4000 Hz ha estat presenta
da per T.L. Petersen (PETERSEN, 1983). 

Ut M/2 R/2 

e 

Fig. 1. Model elèctric equivalent d'un conducte cilíndric. 

Sintetizadors per formats 

Els sintetizadors per formats parametritzen els valors 
de les ressonàncies del tracte bucal per a cada unitat 
temporal i permeten una actualització en temps real 
dels paràmetres d'un filtre que modula la font periòdi
ca o aleatòria que correspon respectivament als seg
mens sonors o sords de la parla contínua (figura 3). 

Fonamentalment hi ha dues maneres de treballar 
segons la forma d'instaHació dels filtres que donen lloc 
a cada una de les ressonàncies. Aquests poden estar 
en sèrie o en paraHel. 

En el cas de sintetizadors en sèrie s'utilitzen els di
ferents filtres en cascada de forma que la sortida d'un 
d'ells es converteix en l'entrada del següeAt. Tenen l'in
convenient de no permetre un control estrictament in
dependent de cada una de les ressonàncies, però, per 
altra banda, s'acomoden més a la forma física amb què 
el tracte bucal modula el senyal acústic. 

Els sintetitzadors en paraHel generen les ressonàn
cies o antiressonàncies a través de filtres independents 
que sumen els seus efectes a la sortida. Tenen avan
tatges pel que fa la generació de sons que presenten 
zeros en el seu espectre, com, per exemple, les conso
nants nassals. 

La codificació de la veu en un sintetizador per for
mats es pot reduir a uns pocs paràmetres com són; la 
freqüència central i la banda dels tres primers formants; 
el nivell energètic global; la presència o absència de so
noritat i la freqüència fonamental Fo. Tot això es pot 
codificar amb un ritme d'uns 1000 bits/s (FLANA
GAN, 1970). Encara que per a una molt bona quali-

R/2 M /2 Uz 

~ 

Pz 
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tat de la veu caldria ampliar aquesta taxa fins a uns 
4000 bits/s. 

La discussió entorn als inconvenients i avantatges 
dels dos sistemes ha estat un dels punts de discussió 
en la literatura sobre el tema. Així, per exemple, Fla
nagan ha estat un dels defensors del sistema sèrie 
(FLANAGAN, 1956), mentre que d'altres (HOL
MES, 1983) s'han manifestat com a defensors del sis
tema paraHel. També s'ha dissenyat el sintetizador que 
admet les dues versions, treballant per un dels dos mè
todes segons les característiques dels fonemes que es 
volen generar. Així per exemple, el sintetizador de 
Klatt és una bona realització d'aquesta filosofia, im
plantada amb un sistema totalment informatitzat del 
qual en són ben coneguts els programes (KATT, 
10980). Aquest sintetizador s'ha utilitzat a l'Escola Su
perior de Telecomunicacions de Madrid per a la sínte
si del castellà amb uns resultats ben satisfactoris (RO
DRÍGUEZ, 1984). 

Sintetizadors de predicció lineal 

La tècnica de predicció lineal introduïda al camp de 
la parla per B.S. Atal i Suzanne L. Hanauer (ATAL, 
1971) i pels japonesos F. ltakura i S. Saito (ITAKU
RA, 1972) parteix d'un tractament temporal del senyal 
acústic amb uns certs paràmetres que permeten estal
viar la redundància d'informació que es dóna en els 
segments próxims de la veu. Aquesta tècnica consti
tueix una bona eina per a la parametrització de la veu 
però, al mateix temps, per un procés invers, permet re
generar el seu senyal acústic prèviament parametritzat 
per un algorisme LPC. Quant a l'eficiència de la codi
ficació per predicció lineal amb 10 coeficients i marcs 
bucàlics de 20 ms, val a dir que s'obté una taxa de 
5000 bits/s i que es pot reduir a 3250 bits/s si es tre
balla amb coeficients de reflexió. Amb una codificació 
més adequada es pot arribar a taxes de 2400 bits/s tal 
com estableix la norma americana LPC-10 per a les 
transmissions sèrie amb 10 paràmetres i marcs bucà
lics de 22,5 ms. 

Aquest és un dels sistemes amb més possibilitats de 
futur per a la transmissió de la veu codificada amb una 
bona relació qualitat-preu. 

SISTEMES DE SEGMENTACIÓ 

Síntesi a partir de fonemes 

El primer pas per a la síntesi de la veu és optar per 
un sistema concret de parametrització, tal com s'ha es
tudiat a l'apartat anterior. Ara bé la segona opció és l'e
lecció de les unitat bàsiques que caldrà retenir en me
mòria per a la seva posterior concatenació. Aquí cal re-

Fig. 2. Model articulatori proposat per Coker. 

cordar un principi basic de la fonètica de qualsevol 
idioma, el qual consisteix en la coarticulació de fone
mes adjacents. Estem acostumats a identificar la cade
na fonètica amb un conjunt de símbols gràfics discrets 
(les lletres) com si els sons tinguessin també aquest ca
ràcter discret. Això no correspon a la realitat acústica 
d'un llengua parlada. Els sons corresponents a una ca
dena fonètica estan fortament interrelacionats de for
ma que poden ser alterats pel fonema anterior i pel fo
nema posterior. La solució de guardar els fonemes i 
juxtaposar-los acústicament en el decurs del temps 
aboca a un resultat que no té res a veure amb la parla 
humana. 
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Fig. 3. Diagrama de blocs simplificat d'un sintetizador per 
formants. 

Si s'opta per guardar en memòria els trets essen
cials que defineixen l'acústica d'un fonema, caldrà dis
posar també d'un conjunt de regles que determinen la 
forma concreta de fer la transició entre fonemes en 
cada cas particular. Aquest sistema és el que normal
ment s'anomena «Síntesi per regles». És el que corres
pon a les unitats més simples i per tant també al con
junt més reduït. En contrapartida suposa l'aplicació 
d'un sistema molt extens de regles per definir totes les 
possibles transicions. En termes informàtics podem dir 
que el fitxer d 'unitats bàsiques de memòria seria molt 
reduït (entre 30 o 50 per a idiomes occidentals) , men
tre que el conjunt de regles o programa per a decidir 
el tipus de coarticulació seria molt més extens. 

Entre els qui han treballat la síntesi per regles a par
tir de paràmetres acústics cal recordar a J .N. Holmes 
et al. (HOLMES, 1964) que fa una interpolació lineal 
dels formants, atenent també a unes regles de duració 

de les transicions. Una realització més acurada és la 
d'L. Rabiner (RABINER, 1969) que introdueix fun
cions exponencials per a la interpolació de formants 
amb una constant de temps que depèn de l'ordre del 
formant i dels fonemes adjacents. Introdueix també 
unes regles suprasegmentals per generar el contorn 
d'Fo en funció de la durada de la fase, de la situació 
de les vocals tòniques i la pertorbació deguda al caràc
ter sord o sonor de les consonants. El mateix autor par
la d'un percentatge d ' inteHigibilitat del80 per cent i del 
90 per cent amb aquest sistema. 

Pel que fa al castellà, cal citar aquí els treballs de sín
tesi per regles realitzats a l'Escola Superior de T eleco
municacions de Madrid amb uns resultats d ' inteHigibi
litat i qualitat d~ la parla molt satisfactoris (IGLESIAS, 
1981) (RODRIGUEZ, 1984 a). 

També s'han treballat en síntesi per regles a partir 
de paràmetres articulatoris, de forma que cada fone-
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ma queda definit per una distribució de les cavitats del 
tracte bucal i les regles estableixen la forma concreta 
amb què es fa el moviment articulatori. Caldria men
cionar aquí els treballs d' I.G. Mattingly (MAT
TINGLY, 1974) per establir les bases teòriques del sis
tema de síntesi per regles. 

Síntesi a partir de difonemes 

Per tal d'estalviar el problema de la coarticulació es 
pot acudir a unes unitats bàsiques que incloguin ja tota 
la transició entre dos fonemes qualssevol des de la part 
estacionària del primer fins a la part estacionària del se
gon, de forma que la concatenació es faci precisament 
per la part central de cada fonema. El nom utilitzat per 
aquest tipus d'unitat bàsica és el difonema o també el 
de díada . 

En alguns sistemes (DIXON, 1968) s'han utilitzat 
els difonemes però amb ajut d 'un sintetizador de for
mants, de manera que l'inventari conté únicament els 
paràmetres que controlen les transicions de cada difo
nema. Al moment de l'edició es superposen també els 
valors paramètrics que controlen l'Fo, la intensitat i la 
durada. 

Síntesi a partir de semisíHabes 

La semisíHaba és una unitat diferent de difonema 
encara que a primera vista pogués semblar el mateix. 
Si partim del fet que la síHaba constitueix un segment 
suficient delimitat dins d'una paraula, podrem generar 
veu per juxtaposició d'aquests segments, sempre que 
després actuem sobre les variables Fo, intensitat i du
rada que marquen els trets prosòdics indispensables 
per a una bona qualitat de la veu. L'inventari de síHa
bes en un idioma pot osciHar entre unes 4000 i 10.000 
unitats (WITTEN, 1982 p. 162). 

L'estructura de qualsevol síHaba presenta una part 
vocàlica central que pot anar precedida Vo seguida per 
un grup consonàntic tant abans com després de la vo
cal. Si optem per fer la segmentació per la part esta
cionària de la vocal obtindrem dos segments: la semi
síHaba inicial i la semisíHaba final. Amb això podem re
duir notablement l'inventari d'unitats bàsiques. Per tre
balls ·en anglès (ROSENBERG, 1983) són suficients 
unes 1000 semisíHabes. El sistema permet també dis
posar de certs prefixos o sufixos molt corrents en el 
llenguatge i que es poden tenir ja prèviament sintetit
zats com un tot. 

Diferents experiències de síntesi a partir de semi-
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Fig. 4. Diagrama d'un conversor text-veu. 
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sil·labes realitzades fins ara (FUJIMURA, 1976) (LO
VINS, 1976) (MACCHI, 1977) han donat molt bons 
resultats tant pel que fa a la inteHigibilitat com pel que 
fa a la naturalitat de la veu. 

SÍNTESI TEXT - VEU 

Fins ara hem considerat formes de concatenació 
d'unitats bàsiques (fonemes, difonemes, semisil·labes) 
que encara podríem ampliar amb unitats cada cop més 
extenses i per tant amb inventaris també molt més 
grans, com podria ser el cas de les sil·labes i les parau
les. Ara bé, en tots aquests casos suposem que l'entra
da de dades al sintetitzador es fa ja amb transcripció 
fonètica, és a dir, amb símbols acústics, els quals no 
sempre es corresponen amb els símbols ortogràfics. En
cara més: un mateix símbol ortogràfic pot tenir dife
rents realitzacions acústiques segons el context. Les va-

riants són encara molt més grans si ens atenim als trets 
prosòdics d'entonació, intensitat, ritme, durada, etc. Si 
volem obtenir un sistema de síntesi en què l'única in
formació d'entrada siguin els caràcters gràfics de l'es
criptura, caldrà descobrir també totes aquestes varia
bles a partir de la mateixa informació escrita, la qual 
cosa no resulta gens fàcil. 

Els sistemes de síntesi a partir de text fan una trans
cripció de lletra a fonema segons les regles fonètiques 
pròpies de cada llengua. Per regles cal fer la separació 
siHàbica, l'accentuació i la transcripció fonètica que do
naran el so i el ritme interior de la paraula. Tant aquest 
sistema com l'anterior poden acudir posteriorment a 
un diccionari d 'unitats bàsiques per generar els sons re
presentats pel text escrit i enviar-los a un sintetitzador 
(figura 4). 

Si el que interessa és reproduir frases senceres, cal 
descobrir també els trets prosòdics globals a un nivell 
més alt que el de la paraula. Fonamentalment cal par-

.SINCAT 
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lar aquí de dos temes. En primer lloc: la localització 
dels blocs de paraules que es pronuncien formant una 
certa unitat i que no coincideixen necessàriament amb 
les separacions marcades per símbols ortogràfics com 
són la coma, el punt, els dos punts, etc. En segon lloc: 
la tensió amb què emfatitzem certes paraules per so
bre d'altres i que es manifesta fonamentalment en el 
canvi de freqüència fonamental, l'augment d' intensitat 
o energia acústica, els canvis de ritme o durada dels 
fragments estacionaris i la coarticulació entre paraules 
consecutives. L'actuació sobre la prosòdia d'un mateix 
text escrit pot alterar-ne totalment el sentit. 

Algunes d'aquestes variacions són fàcils de preveu
re d'una forma rutinària en la lectura d'un text, però 
d'altres solament poden ser assolides quan hi ha una 
certa comprensió inteHigent del significat de cada fra
se. És per això que la síntesi a partir de text ortogràfic 
suposa moltes més dificultats que la síntesi de paraules 
aïllades. S'han fet ja molts treballs d'anàlisi de veu a 
partir del llenguatge natural (COKER, 1973), (UME
DA, 1976), (ALLEN, 1976), JMIOTTI, 1979)., 
(GROBMANN, 1982), (MARTI, 1986), (RODRI
GUEZ, 1984), (KLATT, 1987); però no s'ha arribat 
encara a un conjunt de regles suficients per preveure 
la infinitat d'elocucions amb totes les variacions possi
bles dins d'un idioma. 

Una aportació a la síntesi Text-Veu desenvolupada 
al nostre país han estat els models SINCAT (al qual se 
li va dedicar un article en el número 7 de QUA
DERNS TÈCNICS) i SINCAS, en català i castellà res
pectivament. El treball de recerca s'ha fet a l'Escola d_? 
T elecomunicacons de la Salle de Barcelona (MARTI, 
1986) , amb el suport de la DGICYT (Projecte 
PB87-0774-C02-02) , està ja en fase de fabricació com 
a eina informàtica per a invidents. 
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ALARMA POLIVALENT (11) 
SIRENA MODULADA 

Us presentem ara, la segona par de l'alarma polivalent. Es tracta d'una sirena 
modulada en freqüència, la qual actuarà com a circuit de sortida de l'alarma. 

Es tracta d'un circuit relativament senzill i, a l'igual que el primer article 
d'aquesta sèrie de tres muntatges, intentarem que formin un conjunt de baix 

preu i de components fàcilment localitzables i prou coneguts per a tots. 

INTRODUCCIÓ 

Tota sirena modulada ha de portar dos osciHadors, 
amb la finalitat de poder aconseguir el so bitonal típic 
d'aquestes. 

El primer osciHador, genera una ona de molt baixa 
freqüència que modula el senyal del segon osciHador. 

Es important que la seva freqüència, no variï amb 
la tensió d'alimentació, per tal que la tonalitat de les 
osciHacions sigui sempre la mateixa. 

A la figura 1 es pot veure la configuració en blocs 
de la sirena. 

La constitueixen: un generador d'ona triangular; un 
oscil·lador controlat per tensió (VCO) i una etapa de 
sortida (amplificador de potència). Així mateix hi ha 
un circuit d'alimentació que té la finalitat d'estabilitzar 
la tensió dels oscil·ladors. 

; ¡ 
• GENERADOR 

2V ALIMENTACIÓ D10NA 

l TRIANGULAR 

Fig. I. Esquema en blocs. 

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT 

L'esquema del circuit, el podem veure a la figura 2. 
L'alimentació dels osciHadors es realitza per Rl i 

Dl, que ens permet de tenir una tensió estabilitzada 
de 10 V. El condensador Cl serveix de filtratge. 

El primer osciHador és constituït per un 555, que 
funciona com a multivibrador astable, en la seva con
figuració típica. 

Miljançant R2 i R3 es pot ajustar el període de la 
freqüència d'osciHació. 

El díode 02, serveix per desacoblar R3 durant la 
càrrega de C2, per la qual cosa la constant de temps 
de càrrega dependrà de R2 i C2. La constant de temps 
de descàrrega serà formada per R3 i C2. L'entrada de 
reset (pin 4) es connecta a + V per evitar posades a 
zero accidentals de la sortida. El condensador C2, es 

! 
ETAPA K veo DE 

POTÈNCIA 

l 
i 

- -----------------21 



• 12V 04 

A 

B 

R1 

02 I e 1 

6 

5 

• • 
01 IC1 IC2 T' IC< 

Fig. 2. Circuit teòric. 

posa per tal de millorar el funcionament de l' osciHador 
en derivar els possibles sorolls a massa. 

El temps que dura el període del senyal de l'osciHa-
dor (figura 3) resulta de la fórmula seguent: 

t1 = 0,693 · R2 · e2 

t2 = 0,693 · R3 · e2 

T=tl+t2 

A la figura 3, es poden veure els senyals obtinguts 
als diferents punts del circuit. El primer senyal corres
pon a la càrrega i descàrrega de e2. El segon a la sor
tida del primer osciHador (pin 3) del 555. 

Si es vol modificar la freqüència de l' osciHador a un 
altre valor, tan sols cal canviar el valor de e2, quan 
dintre dels marges de variació de R2 i R3 no es trobi 
el so que millor s'adapti al gust d'un mateix. En el nos
tre cas hem escollit un condensador de 16 ~F. 

A continuació del primer osciHador es troba un in
tegrador format per R4 i e4, el qual converteix l'ona 
quadrada de sortida del 555 en una ona quasi trian
gular. Aquest senyal és aplicat al transistor T1 i mit
jançant R5 s'aplica al segon osciHador. 

El segon osciHador és format per una 4046, que és 
un PLL, format internament per un VeO, 2 compara
dors i un adaptador d'impedàncies. 

R9 

1e2 
5 

11 12 8 

D'aquest circuit, es fa servir el VeO ( osciHador con
trolat per tensió) que és de molta utilitat ja que tots els 
seus terminals són assequibles des de l'exterior. 

La freqüència d'osciHació ve determinada per R6, 
R7 i e6. 

Mitjançant R5 es pot variar la intensitat del so de 
sortida (altaveu). 

La freqüència del veo ve determinada per les fòr
mules següents: 

t1 = 0,693 · R2 · e2 

t2 = 0,693 · R3 · e2 

T=tl+t2 

F 1 1,44 
= r = -:::( R2=-=--+----'='"R37-;)-· --=e-=-2 

f mín. = 1 
R7(e6 + 32pF) 

f ' 1 
max. = R6(e6 + 32pF) 

S'ha de tenir en compte que e6 ha de ser inferior 
a 10 nF. 
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Fig. 3. Senyals obtinguts a diferents punts del circuit. 
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Fig. 4. Esquema intern del CI 4046. 
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MUNTATGE 

El muntatge del circuit es realitzarà sobre la placa 
de CI de la figura 5, i els components segons la distri
bució indicada a la figura 6. Cal començar per les re
sistències, sòcols, condensadors (tenint en compte la 
polaritat dels electrolítics) i seguidament els semicon
ductors, díodes i transistors. 

Vigileu acuradament la posició dels terminals dels 
transistors T1 i T2. T3 va muntat sobre un refrigerador 
per T0-66. 

No incloem el muntatge en una capsa ja que aquest 
serà el motiu de la tercera i última part, juntament amb 
la font d'alimentació de tot el sistema. 

POSADA A PUNT 

Connecteu l'altaveu i l'alimentació segons l'esque
ma de la figura 7; poseu els cursors dels potenciòme
tres a la· meitat del seu recorregut; connecteu la font 
d 'alimentació a 12 V. El circuit és a punt de funcionar. 

CD 
o 

N ,..... 

8 

c=1 hl-M .-

U 8 

Fig. 6. Disposició dels components. 

" <>-+--. 12 y 

Fig. 7. Connexionat exterior. 

Fig. 5. Circuit lmprés de la banda de les pistes. 

~-----------------------------

~ 
E s e 

2N2222 BC237 

2N3054 

Fig. 8 . Disposició de les patilles dels transistors. 

Foto 1. Aspecte de la sirena un cop muntada. 

Quan curtcircuiten els terminals on s'ha de posar el pol
sador per accionar l'alarma, aquesta ha de sonar. 

Varieu els cursors fins a obtenir la tonalitat desit
jada. 

L'altaveu utilitzat ha de tenir les característiques tí
piques d'un altaveu per a alarmes, ja que, en cas con
trari, es pot espatllar (aquests normalment tenen la 
membrana de plàstic) . 

ANOMALIES 

Si per algun motiu el circuit no funcionés compro
vem la correcta ubicació dels components, sobretot els 
integrats, transistors i condensadors electrolítics. 

Amb l'ajut d'un osciHoscopi comproveu que les for
mes d'ona corresponen amb les donades a la figura 3. 

LLISTA DE COMPONENTS 

Rl: 150 O 1/2 W 
R2, R3: POT AJUST. 250 K 
R4, R6: 1M5 1/4 W 

R5: POT. AJUST. 5 K 
R7: 1M2 1/4 W 
R8: 47K 1/4 W 

R9: lOOK 1/4 W 
Cl: 100 ¡.¡,F/16 V 
C2: 16 ¡.¡,F/16 V 

C3, C5: 100 nF 
C4: 1.5 ¡.¡,F/16 V 
C6: 4,7 nF 

!Cl: 555 
IC2: 4046 
Tl: 2N2222 
T2: BC237 
T3: 2N3054 
Dl: ZENER 10 V/400 mW 
02: 1N4008 

03, 04: 1N4007 
1 Altaveu 8 0 /0.25 W per alarmes 
1 Refrigerador T066 

LLUÍS SENDRA i PAHISA 
Enginyer Tècnic d'Electrònica Industrial. 

Cap de Taller del Departament d'Electrònica 
de l'Escola del Treball. 

MEGAFONIA 

COMPONENTS 

ELECTRÒNICS 

SO PROFESSIONAL 

SEPÚLVEDA, 106 - 08015 BARCELONA 
Tels. 323 14 17 (5 línies) - 424 38 32 

Télex 99.817 - Fax. 323 78 85 
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EINES, ESTRIS O 
IMPLEMENTS? 

En diversos textos de caràcter tècnic que recentment hem pogut llegir apareix 
el terme implements, en plural, relacionat amb temes d'enginyeria 

agronòmica, i utilitzat aparentment en el sentit d'eines, estris, o elements de 
treball en general. 

Per què, doncs, implements? Les consultes fetes als 
autors dels textos tendeixen a posar de manifest la ne
cessitat de disposar en català d'un terme prou genèric 
que designi el conjunt d'aparells en general que s'usen 
en una activitat determinada. lmplement, en aquest 
sentit, és un terme anglès, però que prové d'un ètim 
que podem reconèixer fàcilment, del llatí implemen
tum. 

En català, el terme no és recollit en cap dels diccio
naris bàsics de referència: no en diuen res ni el DGLC, 
ni el OLC ni cap de les dues edicions de la GEC. El 
diccionari anglès-català de l'Enciclopèdia sí que el re
cull, en anglès, i el tradueix així: «eina, instrument»; i 
afegeix: «pi (agr) ormeigs, atifells». 

En castellà, implemento apareix profusament docu
mentat: el diccionari de la Real Academia (!1. sanciona 
bo i advertint que es tracta d'un anglicisme, i dóna com 
a definició «UtensiliO>>, la mateixa que recullen l'enci
clopèdia Larousse i el diccionari Vox; el diccionari La
rousse de la ciència el defineix com una «herramienta» 
i ens indica que es tracta d'un americanisme. Però la 
referència més sucosa, és clar, és la del Diccionario Crí
tica y Etimológico de Joan Corominas, que diu; «aun
que esta palabra [implemento], muy usada en los paí
ses hispanoamericanos, procede en última instancia 
de/lat. implementum [ ... ], es en realidad un anglicis
mo reciente, superfluo e intolerable». Opinió que deu 
fer extensiva al català encara amb més vehemència, 
atés que no hi ha cap ús atestat del terme en qüestió. 

Però que no és un terme gratuït i superflu ens en 
dóna raó el diccionari Webster, quan diu que imple
ment «s'aplica a qualsevol aparell o mecanisme que 
s'usa o es necessita en una activitat determinada: eina, 
instrument, utensili, etc.». I posa com a exemple im
plements agrícoles. Un cop ha descrit l'hiperònim, pas
sa a descriure l'àmbit d'ús dels termes més concrets: 
tool (eina), és un mot que aplica a oficis manuals com 
ara la fusteria o la lampisteria; instrument, en canvi, és 
reservat per a feines més delicades, sobretot en l'àmbit 
científic -instruments quirúrgics- ; appliance (meca-

nisme, aparell, artefacte) suggereix, sempre ·segons el 
diccionari Webster, un dispositiu mecànic o elèctric; 
utensil (estri, utensili), finalment, té en anglès un ús res
tringit a l'àmbit domèstic. 

Un cop delimitat l'àmbit d'ús d' implements, de 
quins termes disposem en català per designar la ma
teixa noció? El diccionari anglès-català proposava «or
meigs, atifells»; hi podríem afegir encara «arreus». Tots 
tres termes comparteixen la noció aproximada de con
junt d'eines o instruments d'un ofici, d'accessoris ne
cessaris o convenients per a una operació, però difícil
ment poden arribar a abastar el sentit del terme que 
discutim en el context que segueix: 

«Els pagesos que formaven part de la cooperativa te
nien a la seva disposició la terra, els animals de con
reu i els implements agrícoles», 

en què un enginyer agrònom entendria que imple
ments fa referència tant a l'utillatge bàsic com a la ma
quinària pesant... i fins i tot als adobs! 

En definitiva, és als usuaris dels termes -els espe
cialistes en aquest àmbit- que els correspon de deter
minar si cal designar aquesta noció en català amb un 
terme nou, manllevat, o si hi ha paraules del nostre 
lèxic que puguin tenir el mateix sentit. De cara a una 
possible acceptació d'aquest neologisme, però, hem de 
dir que: 1) l'única forma en què caldria admetre'! és 
en plural, lexicalitzat; en singular seria innecessari, ja 
que es podria fer servir l'implement (eina, màquina, 
aparell) adient en cada cas; 2) l'adaptació del manlleu 
a la forma catalana no presenta cap problema; 3) com 
a neologisme té l'avantatge considerable que compar
teix una mateixa forma amb l'anglès i el castellà, cosa 
que no passa amb altres solucions que hem comen
~ o 

CARLESTEVÉ 
Àrea de Terminologia 

de la Universitat de Barcelona. 
Servei de Uengua Catalana. 
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ANALÒGIC VERSUS 
DIGITAL 

Les primeres tècniques que es van emprar en processar el so van ser 
analògiques. En els primers temps, no calia especifiçar que els equips i 

processos eren analògics ja que no n'hi ~avia d'altres. Es~ P.artir .de l'an:i~ada 
de l'àudiodigital que ha calgut diferenciar ambdues possibilitats I especificar 

quina és la utilitzada. 

Quan Thomas A. Edison va inventar el fonògraf, 
va néixer l'àudio. La tècnica era rudimentària i perme
tia l'enregistrament i reproducció del so. El desenvolu
pament d'aquesta nova tècnica va fer que hom passés 
dels cilindres mecànics inicials als discs, cintes magnè
tiques i so a l'òptic de les bandes sonores de les pel·lí~ 
cules. Tots aquests sistemes es van anar desenvolupant 
en les primeres dècades d'aquest segle, i la Segona 
Guerra Mundial (SGM) va ser un factor decisiu en el 
desenvolupament de l'enregistrament magnètic - a l'i
gual que va ser-ho en el radar, el motor a turboreac
ció i la bomba atòmica. Així doncs, podem considerar 
que a la meitat d'aquest segle la tècnica de l'àudio era 
major d'edat. D'aleshores ençà, va començar el per
feccionament de la tècnica que ha assolit nivells veri-

---+---+---+CD -+--L---4-CS)~ .. ~~mps 
ANALÒGIC DIGITAL 

Fig. 1. Comparació entre la precisió d'un sistema d'àudio 
analògic i un de digital. 
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t~nsió 

Fig. 2. Codificació d'un senyal analògic en digital. 

tablement alts en els nostres dies. Aquest perfecciona
ment ha estat assolit gràcies a l'estudi exhaustiu de tot 
el procés i dels elements que hi intervenen, des de l'e
lectrònica a la fisiologia de l'oïda humana i, en la ac
tualitat, l'àudio analògic és una tècnica madura que 
tendeix assimptòticament als límits imposats pels pro
cessos físics en què es desenvolupa. 

Si l'àudio va esdevenir major d'edat amb la SGlvf, 
aquesta guerra pot servir també de referència al naixe
ment de l'electrònica digital. Poc després d'acabada. la 
guerra, van construir-se els primers ordinadors -pepts 
monstres electromecànics que ocupaven un espai força 
considerable- com el MK I de la Universitat de Har
vard (USA), destinats a càlculs complexes i habitu<?.l
ment amb finalitats militars. Naixia una nova tècnica i 

<D·- ------- -·------ -·------ -·-

# 

®·- ..... -~-NIVELL DE COMPARACIO 

®-- ------- - --- --.-

Fig. 3. Regeneració d'un senyal afectat pel soroll, en un sistema digital. 

s'obria un nou camp. A la dècada dels setanta van co
mençar les primeres investigacions en el camp de l'àu
diodigital i la dels vuitanta n'ha vist la seva realització. 
Fins aleshores, no calia afegir el terme analògic o di
gital a la paraula àudio ja que l'única tecnologia que 
hi havia era l'analògica. 

En el sistema analògic, la informació s'obté de la va
riació infinita de paràmetres com poden ser la tensió 
o el flux magnètic. Aquesta variació infinita fa que en 
amplificar un senyal tinguem més detall fins al punt 
que el valor real quedi emmascarat pel soroll; és a dir, 
fins que tinguem la màxima precisió possible sense pèr
dua d'informació. En un sistema digital, la informació 
s'obté a partir d'un conjunt de valors binaris, O o 1, 
que s'agrupen en «paraules» que contenen una certa 
quantitat de bits. Com més gran sigui el nombre de 
bits de què es composin les paraules, més gran serà la 
precisió del sistema. 

Un altre aspecte interessant és la degradació del se
nyal. En un sistema analògic la degradació a la sortida 
és la suma de les degradacions introduïdes per cada 
etapa a través de la qual el senyal ha passat. Aquest 
fet fa que hom tendeixi a utilitzar el mínim d'etapes per 
obtenir un màxim de qualitat. Aquesta mena de de
gradacions poden presentar-se en forma de soroll, dis
torsió i/o inestabilitats temporals com poden ser els re
tards o el jitter -el jitter és una indefinició temporal 

G) SENYAL ORIGINAL 

@ SENYAL REBUT AL RECEPTOR 

G) SENYAL REGENERAT AL 

RECEPTOR IDÈNTIC A ~ORIGI NAL 

del senyal com pot ser el fet que el flanc del senyal no 
estigui fix en el temps sinó que osciHi en un petit inter
val de temps. Tots aquests efectes no poden ser sepa
rats del senyal original en un sistema analògic. 

En un sistema digital, l'única degradació existent 
està en el procés de conversió -a més bits més preci
sió. El senyal té dos estats binaris que canvien a una 
freqüència determinada per un clock estable. Si el se
nyal és degradat per soroll no ens afecatarà doncs, als 
receptors, el senyal és juljat pel fet de si està per da
munt o per sota d'un cert nivell (threshold). En el cas 
d'un retard temporal, tampoc perdrem informació ja 
que el receptor disposa d'un altre clock idèntic al de l'e
missor que reposiciona el senyal rebut d'acord amb l'o
riginal; l'únic efecte serà un petit decalatge en el temps, 
però això també té solució. El gran problema està en 
l'enorme quantitat d' informació que cal transmetre per 
tenir un senyal de qualitat -de l'ordre d'un milió de 
bits/s per a un sol canal d'alta qualitat, en el cas d 'una 
codificació PCM. L'àudio digital ha hagut d'esperar el 
desenvolupament de sistemes d'enregistrament d'alta 
densitat -inicialment destinats a la informàtica- que 
permetin utilitzar aquestes enormes quantitats de da
des a un cost raonable. 

Un sistema digital té un gran handicap: requereix 
inexcusablement, un sistema de correció d'errors. Això 
és degut als defectes típics de les cintes magnètiques 
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en què un dropout o alguna interferència pot causar 
la pèrdua de molta informació -per petita que sigui 
la interferència, la gran densitat d'informació emma
gatzemada fa que qualsevol pèrdua representi molta 
informació. 

Un sistema analògic pateix sempre les petites varia
cions de velocitat inherents als sistemes mecànics, que 
donen orígen als típics wow i flutter (plor i tremolor, tí
pics dels magnetòfons). Un sistema digital es basa en 
un clock altament estable -controlat per quars- i dis
posa de grans unitats de memòria. Amb aquestes dues 
característiques, la informació s'envia inicialment a una 
memòria RAM d'alta capacitat i d'allí s'extreu a un rit
me constant marcat pel clock; el wow i el flutter que
den eliminats. Això és conegut com TBC (Tim e Base 
Correction) o Correcció de Base de Temps. 

Finalment, l'àudiodigital disposa d'un gran ajut: la 
indústria informàtica. Els grans avenços d'aquesta 
branca són plenament utilitzables per l'àudiodigital 
que, de fet, en depèn en gran manera. El seu desen
volupament i perfeccionament estarà determinat per 
les fites assolides per la indústria de la informàtica. 

Si comparem totes dues coses és difícil dir quina és 
millor, tot depèn dels ulls amb que ho vulguem veure; 
tot té avantatges i inconvenients, tan sols cal triar. O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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Ap. de Correus 34038- 08080 Barcelona 

' LA INFORMATICA 
APLICADA A LA 
INDUSTRIA (I) 

Tothom sap que la informàtica és una de les ciències a la qual se li poden 
trobar més camps d'aplicació. Una d'elles i en parlarem en aquest article, 

és la que fa referència a la seva aplicació en el marc de la indústria 
(Informàtica Industrial). 

INTRODUCCIÓ 

La implantació dels ordinadors en l'àmbit industrial, 
ha suposat un avanç qualitatiu i quantitatiu en molts 
aspectes; des de la realització dels treballs propis d'ad
ministració (comptabilitat, gestió de magatzems, .. . ), 
passant per disseny i control de producció i, arribant a 
la integració d'aquests conceptes en el que es coneix 
per CIM ( Computer Integrated Manufacturing) o fabri
cació integrada per computador. 

El fet que l'ordinador ens alliberi de realitzar aques
ta sèrie de tasques, fa que se'l pugui arribar a conside
rar com una mena de «Cervelb> que ajuda a planificar 
i coordinar els passos a seguir en tot el procés de pro
ducció des del moment en què es pren la decisió de 
quin és el producte que cal obtenir, com s'ha de pro
duir i en quines quantitats, fins a supervisar el control 
directe de la màquina que efectuarà el processat del 
producte final com pot ser un robot o una màquina de 
control numèric. 

La informàtica es pot definir com la branca de la 
ciència i de la tècnica que tracta de la concepció i de 
la utilització dels sistemes de tractament i transmissió 
de la informació. 

Si bé és cert que el tractament de la informació, nor
malment es fa miljançant programes d'ordinador (soft
ware), no és menys cert que aconseguir aquesta infor
mació és tasca del hardware. 

Com ja és sabut, s'entén per software el suport lò
gic d'un sistema informàtic (programes), mentre que el 
hardware és el suport físic de què disposa l'equip (cir
cuits electrònics). 

Algunes de les aportacions més bàsiques de la In
formàtica Industrial, orientades a la producció i de les 
que parlarem són: 

• Disseny Assistit per Ordinador (CAD), 
• Fabricació Assistida per Ordinador (CAM) , 
• Control de Processos Continus, 
• Enginyeria Assistida per Ordinador (CAE), 
• Fabricació Integrada per Ordinador (CIM). 

DISSENY ASSISTIT PER COMPUTADOR 

El CAD ( Computer Aided Design), no és una tècni
ca que hagi nascut fa quatre dies: les primeres versions 
dels equips i sistemes de Disseny Assistit per Ordina
dor daten de la dècada dels 50. Aquesta tècnica però, 
no s'ha començat a imposar amb força fins fa pocs 
anys en què el desenvolupament de microprocessadors 
de 16 i 32 bits han fet possible crear i modificar gràfics 
sobre una pantalla d'un VDU (Visual Desktop Unit o 
Unitat d'Edició Visual) amb una certa facilitat i una re
lativa velocitat. 

En els primers dissenys informàtics en general, i dels 
sistemes CAD en particular, es disposava d'un ordina
dor central que tenia una única CPU (Unitat Central 
de Procés) i les estacions de traball que en depenien, 
eren terminals «Sense inteHigència». Totes les opera
cions realitzades per les estacions de treball eran super
visades per l'ordinador central. 

Amb el temps, la filosofia de disseny de les estacions 
CAD (i de tots els sistemes informàtics, en general) ha 
anat evolucionant; i ara, existeixen ja els Sistemes de 
CAD Multiusuari, on cada una de les estacions de tre
ball, no només disposa d'una CPU individualitzada, 
sinó que a més a més, compta amb uns altres proces
sadors auxiliars especialitzats en tasques de complexi
tat elevada com ara operacions en coma flotant, ges
tió d 'informació de vídeo, comunicacions amb J'exte-
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Fig. 1. Bloc processador de l'estació de treball. 

rior, ... (veure figura 1). Tots aquests processadores, de 
manera conjunta, realitzen totes les operacions inter
mitges, i donen a l'estació de treball una inteHigència 
que abans no tenia i que facilita la tasca a l'ordinador 
central (Host) que controla tot el Sistema Multiusuari. 

Una estació de treball ( Workstation) d'un sistema tí-

I 

T~DE 

CIOI'AC)ES + TA..LA 
I LUP.J:Ç 

OIGJ:TR...ITZA)() 

I TE<1.AT r....__. 

(~) 

Fig. 2. Possibles configuracions de l'estació. 

pic de CAD consta, com tot sistema informàtic, d'un 
software de disseny gràfic i d'un hardware específic. 
Des del punt de vista del hardware, i deixant de ban
da el software de disseny gràfic; els elements bàsics que 
s'incorporen en una estació de treball CAD són els que 
es mostren a la figura 2. 

J<>YSTict< 
RRTOLI 

I TEO..AT 

C2) 

TALLETA 
OIGITR...ITZ. 

"TECLAT 

(3) 

~---------------------------

CPU o processador 

Una classificació de les CPU es podria fer en raó al 
número de bits de la ALU (Unitat Aritmètica i Lògica): 

MICROPROCESSDORS de 8 bits: restringits a càlculs 
molt senzills de figures bidimensionals (20). 

MICROPROCESSADORS de 16 bits: poden treballar 
amb geometries 20 i algunes estructures simples 

nB DE RAIGS CATOD:t:CS 

~~--------------~~------~ 
~ v I 

CPU 

Fig. 3. Sistema de visualització. 

de 30. Resulten lents per a aplicacions més com
plicades com per exemple tractament de models 
avançats de sòlids. 

MICROPROCESSADORS de 32 bits: capaços de ges
tionar geometries complexes de models sòlids tri
dimensionals que requereixen volums elevats de 
dades. 

Algunes estacions comencen a incorporar ja els MI-

CROPROCESSADORS de 64 bits, que poten
cien i amplien encara més les possibilitats dels 
microprocessadors de menys bits i n'incremen
ten la velocitat d'una manera sorprenent. 

La Unitat Central de Procés (CPU), és l'encarrega
da de gestionar les operacions a realitzar i organitza les 
tasques dels processadors auxiliars. 

íl 
VIDEO RA1 

Pantalla Gràfica o VDU (Unitat de 
Representació Visual) 

Es tracta de l'element visual de l'estació, on es re
presenten tots els dissenys realitats per l'usuari. La gran 
majoria de les pantalles són constituïdes per un TRC 
(Tub de Raigs Catòdics). Bàsicament es tracta d'una 
vàlvula de buit en el càtode de la qual es genera un 
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feix d'electrons que, en incidir sobre la pantalla fluo
rescent, produeix un resplandor perceptible a l'ull 
humà. 

També disposen d'una memòria de pantalla ano
menada RAM VIDEO, a la qual també hi té accés el 
processador (figura 3). En tot moment, el contingut 
d'aquesta memòria es representa per pantalla. La ca
racterística principal d'aquest tipus de memòria és que 
el seu temps d'accés ha de ser molt baix. D'altra ma
nera seria impossible obtenir, per pantalla una succes
sió d'imatges amb rapidesa i sensació de continuïtat. 

Atés que existeixen VDU que tenen una resolució 
de fins a 4096 x 2048 píxels (de l'anglès picture ele
ments) ens caldrà, per a aquest cas concret, una capa
citat de memòria de pantalla de 8 «Megapixels» (4096 
x 2048 = 8.398.608). Cal tenir en compte que eada 
píxel ha de contenir la informació del color. 

Un color determinat s'obté de la descomposició dels 
colors fonamentals que són Vermell, Verd i Blau (RGB 
- Red, Green, Blue). La informació de cada un dels 
tres colors ens vindrà donada en 8 bits (1 byte). Pe~ 
tant, com que disposem de 24 bits de color, cada punt 
pot arribar a tenir 224 = 19.777.216 colors. 

D'aquí podem deduir que la capacitat real de me
mòria que caldrà per a aquest cas concret, és de 
(8.398.608 punts) = (3 colors) = (1 byte/color) que 
dóna la no gens menyspreable xifra de 24 Mbytes de 
RAM VIDEO. Aquesta és una de les raons de per què 
els preus d'aquests monitors no estiguin a l'abast de 
tothom. 

llàpis 

Fig. 4. Llàpis òptic. 

cursor 

Joystick 

Fig. 5. Joystick. 

Controladors del crusor 

Per norma general, hi ha els següents: 

Uàpiç òptic (figura 4): El seu funcionament es basa en 
la detecció de senyals llumin.osos directament de 
la pantalla. 

Joystick (figura 5): Es tracta d'un dispositiu estàtic que 
detecta els desplaçaments en sentit vertical, ho
ritzontal i en diagonal que s'efectuen sobre una 
palanca i els reflecteix en el cursor de pantalla. 
Generalment tenen algún botó de confirmació. 

Ratolí (figura 6): Disposa d'uns sensors que detecten 
el desplaçament que es realitza i fa moure així el 
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Fig. 6. Ratolí. 

cursor sobre la pantalla en conseqüència. Dispo
sa d'1 a 3 botons de confirmació i control. A di
ferència del Joystick no es tracta d'un dispositiu 
estàtic sinó que és mòbil. La seva utilització, a l'i
gual que el Joystick, és aconsellable quan s'uti
litzen menús de pantalla. 

Teclat (figura 7): Molt útil a l'hora de posar comenta
ris en els dissenys i per fer programes de CAD. 
Per controlar el cursor sobre la pantalla, es dis
posa d'unes tecles-cursor. Comparant-ho amb el 
ratolí o eljoystick, es tracta d'una solució més ba
rata però, comparativament, més ineficient per 
a aquesta aplicació. 

Fig. 7. Tecles de cursor d'un teclat. 

·raula 
Corrandes 

digitalitzadora 

Menú 

Fig. 8 . Taula digitalitzadora. 

Taules digitalitzadores 

llàpis 

Aquestes taules són de gran utilitat perquè incorpo
ren dues funcions: 

Per una banda, disposen d'un menú amb una gran 
quantitat d'aplicacions gràfiques (cercles, eHipsis, qua
drats, ... )ja implementades per miljà d'un software es
pecífic. 

També disposen d'una area de digitalització. Es 
tracta d'una superfície dotada d'una sèrie de sensors 
botonera. Utilitzant aquesta opció, la taula es conver
teix en un dispositiu de control del cursor. 

També és normal que aquestes taules complemen-
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[] 
tin les funcions dels menús del programa de disseny 
CAD. A la figura 8 es pot veure l'aspecte que pot tenir 

0] 
la part de comandes d'una taula digitalitzadora. 

~ 

rn 
Teclat 

Algunes de les operacions específiques que es rea~ 
litzen des del teclat d'una estació CAD són: 

.;:-.... 
z - Selecció de comandes de menú de pantalla, a: 
=> - Introducció de textes, l:ü 
a: 

'-Introducció de símbols, 

~ r 
-Producció de software CAD, 

Els teclats CAD, acostumen a tenir la configuració ~ 
QWER1Y com les màquines d'escriure i, a més, solen 

N 
disposar d'un teclat numèric i un conjunt de tecles de 
funcions, control i comunicacions. 

>-; 

x 
Dispositius d'impressió 

A part de les impressores compartides entre totes les 
3: estacions de treball CAD, cada una acostuma a tenir 

> 
o bé, una impressora o bé, un traçador (plotter) de 
menys qualitat, els quals s'utilitzen com una referència 

::::;) 
ràpida del procés de treball que s'està realitzant. 

I- SISTEMES CAD MULTIUSUARI 

en L'estació de treball que hem estat analitzant fins ara, 
pot formar part d'un sistema CAD molt més potent que 

cc estigui controlat per un ordinador central (Host) com 
el de la figura 9. En aquest cas, acostuma a tenir una 

c:::l sèrie de perifèrics compartits amb les altres estacions 
d~ treball del sistema per tal d'estalviar recursos. 

~ Veurem alguna de les característiques principals de 
l'ordinador central i dels perifèrics que comparteixen 

o les estacions de treball per miljà del Host. 

z~ .,; .. o ., 
i i 111 

:e • ¡¡¡ Host 
'! ! =: 

CI) 
3! :a 

111 El Host, ja ho hem dit abans, és l'ordinador central =· '3 que controla totes les estacions de treball, coordina els ~ ~ 111 ... 
111 accessos a tots els recursos comuns del sistema CAD .. = ·- = (unitats de disc i cinta, plotters, impressores .. . ) i inter-~~ =c:s 

"' preta tots els càlculs intermiljos que realitzen els pro-Ql 

i ! 
., 

cessadores de les estacions de treball . = 111 
Per realitzar aquestes tasques, necessitarem un or-e 

o 
dinador que tingui una potència de càlcul elevada com ié 1.1 

Ql 

ara un ORDINADOR MAINFRAME, ideals per a ope-., 
·= ~~ = rar amb una quantitat important de dades. Els MAIN-
Ql 

:E FRAME poden arribar a controlar cents de llocs de tre-
;,_. oi ball que poden estar físicament a prop o fins i tot a llar-~:~ 

!}} 
u. ga distància (milers de quilòmetres). 

• • • • • • • • • • • • • CAD 
• • • • • • • • • • • • 
~ 

Entrada 
externa 
de dades 

Centre de 
programació 

Terminals 
gràf i cs 

Estacions de treball 

1 Terminal 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

·-----------~----~ Supervis ió i Control 

Entrada d'altres 
fitxers de dades 

HOST 

Màquina de dibuix 
ON/OFF line 
(Definició de peces) 

Terminal 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~---&~-----------! Supervisió i 

Màquina de 
dis seny 
d'alta velocitat 

Dibuixos 
finals 

control 

GRUP DE MÀQUINES II 

Fig. 13. Equip complet de CAO (Unitat central, VDU, Traçador, Unitat de disc, Taula digitalitzadora) amb una màquina de Control 
Numèric. 
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Fig. 10. Diagrama d'un sistema CAD multiusuari. 

Cdra G 

Cara 5 

Cara 4 

Cara 3 

Cdra 2 

Cara 1 

Card() 

Eix rotdtori 

Capçal de lectura/escriptura 

~ Sentit de rrov:i.rrent 

Fig. 11. En un disc, la informació s'emmagatzema en els sec
tors de cada una de les cares. 

P1•t.a 
Plat. a 
Plat. a 

Gap 
Registre 

Pi•t.a ~~~~~~~~~ P1•t.a 
P1•t.& 
P1•t.a 
P1•t.a 
P1at.a 11 

I 
Direcc~ó de moviment de la cinta 

Fig. 12. La informació d'una cinta, està gravada per regis
tres de manera consecutiva. 

Perifèrics compartits 

Són aquells dispositius perifèrics que configuren els 
hardware annex al host, que comparteixen totes les es
tacions que formen el sistema de treball CAD. Normal
ment, el formen els plotters, unitats de disc i cinta. 

Els plotters realitzen, de manera automàtica i a una 
velocitat elevada, còpies de gran qualitat de disseny fi
nal sobre fulls de paper. 

Les unitats de disc i cinta s'utilitzen per emmagat
zemar dades de memòria comunes a totes les estacions 
de treball CAD com ara les llibreries dels dibuixos, fun
cions, ... 

La principal diferència es tradueix en una diferèren
cia notable de velocitat quan es vol accedir a una cer
ta informació. 

Quan enregistrem una certa informació en una cin
ta, ho fem seqüencialment. Això implica que per acce
dir a una dada emmagatzemada a una posició n, cal 
recórrer totes les n-1 dades anteriors. El sistema de cin
ta, serà més lent que el de disc, ja que aquest darrer, 
té accés directe (s'accedeix directament a la dada se
leccionada) . 

A la vista d'això, emmagatzemarem les dades a les 
quals accedirem amb més freqüència (per exemple: lli
breries) en disc; mentre que les dades a les quals ac
cedirem menys vegades, les posarem en cinta (per 
exemple: còpies de seguretat). 

EL DISSENY INDUSTRIAL. INTEGRACIÓ 
CAD-CAM 

La indústria, és un dels camps on el CAD té una 
aplicació de gran interés. Quan es fa disseny industrial 
assistit per computador, l'objectiu final no és només 
obtenir els plànols de les peces a dissenyar, ni les di
ferents vistes de la peça. El disseny industrial, i en con
cret, les tècniques de CAD-CAM van més lluny. 

Quan realitzem una integració de les tècniqeus de 
CAD amb les de CAM en un procés de producció in
dustrial, podem dissenyar qualsevol element en una es
tació de treball i transferir el resultat final, emmagatze
mat en una base de dades comuna al sistema CAD i 
al sistema CAM, de tal manera que es pugui progra
mar una màquina de control numèric que, de manera 
totalment automatizada, realitzi el disseny elaborat (fi
gura 10). 

D'aquesta forma també es pot arribar a simular un 
procés d'automatització des d'una simple operació en 
una màquina, fins a poder veure, abans de muntar
ho, el comportament d'una línia de producció o cèHu
la de fabricació. Així podrem avaluar, a priori, la seva 
eficiència i millorar els dissenys abans d'implementar-
~. D 

JESÚS GALCERAN i SÀFZ 
Auxiliar de Recerca del Departament d'Enginyeria 

de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (UPC) 
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CODIFICACIONS 
DIGITALS EN ELS 

SENYALS DE TELEVISIO 

L'expressió més correcte per parlar de les codificacions digitals potser se~ia 
«emmascarament», de l'anglès «Escramling» ja que el que f~m és embrutir el 
senyal a l'hora de transmetre perquè quan el rebem despres, el recuperem 

totalment net. 
En aquest article desenvoluparem a fons aquest concepte. 

Ja vàrem dir a l'article anterior que, bàsicament, te
níem dues possibilitats: l'analògica i la ~igital. L'a~a.
lògica presentava l'inconvenient que t~m~ ~e ~na fac~! 
recepció pirata, o sigui sense pagar, 1 alXo es la ~a? 
principal de l'emmascara~ent. Q~ant, al sistema_ digi
tal és molt més segur pero tambe mes car, tot I que 
cada cop ho és menys a causa de la investigació i la 
superproducció. 

Com es podria pensar, no es tracta de transmetre 
el senyal de televisió de forma digital, cosa que encara 
és molt complicada tenint en compte les amplades de 
banda necessàries, sinó que el secret rau en la conver
sió analògica a digital i digital a analògica. Passem 
doncs a descriure més àmpliament com funciona un 
codificador digital del senyal de vídeo. Una estació de 
televisió que treballi pel sistema d'abonament no té res 

SINCRONITZADOR ' 
SENYAL DE 1------/~ 

EXTERIOA~-c_A_M_P __ ___. 

SENYALS 

INTERNES 

¡ 

Fig. 1. Utilització del sincronitzador de camp. 
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SENYALS EN FASE 
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Fig. 2. Estructura interna d'un sincronitzador de camp. 

ME MORIA 

2 CAMPS 

de diferent d'una que sigui totalment lliure, tots els 
equips processadors dels diferents senyals són iguals, 
l'única diferència és un petit aparell intercalat al camí 
del senyal de sortida, o programa. Aquest és un apa
rell que ja fa algun temps que es fa servir per a una 
altra utilitat: es tracta del sincronitzador de camp. 
Aquest permet posar en fase qualsevol senyal de vídeo 
procedent de l'exterior de l'emissora i deixar en per
fecte sincronia totes les generades a la mateixa emis
sora. Així doncs, es pot utilitzar per mesclar-la sobreim
presionant-la o fer-li qualsevol cosa com als altres se
nyals existents. Aquest aparell coHoca en el temps i en 
fase, tant els impulsos de línia com els de color i, a més 
permet donar la última imatge quan falla el senyal que 
li entra. D'això és fàcil d'adonar-se'n sobretot quan es 
tracta d'una retransmissió ciclista, on de tant en tant 
els corredors apareixen un instant «Congelats», i de ve
gades també hi apareixen unes ratlles abans o després 
de la congelació. Això és degut a un «fading>> o desa
parició del senyal, probablement deguda als enllaços 
de microones. 

Al sincronitzador de camp li entra el senyal norma-

318 

317 

LECTURA 

--7 D -7 CONVERSOR D-A 

I 
SENYAL DE 

REFERENCIA 

SORTIDA 

----7 

litzat de vídeo. A continuació és mostrejada de forma 
que perdi la menor quantitat d'informació possible i és 
convertida d'analògica a paraules digitals. Aquestes 
passen de forma ordenada a una memòria digital que 
té capacitat per a dos camps, o sigui un quadre. Cal 
dir també, que a la sortida es pot obtenir un quadre 
complet o un camp. Aleshores cal llegir la memòria en 
la seqüència correcta, o sigui la mateixa en què va ser 
escrita, i passar-la de nou de digital a analògica, però 
ara en la fase correcta. És en aquest pas quan, si vo
lem llegir la memòria o una altra forma obtindrem un 
senyal que té un ordre incorrecte i no té cap sentit, 
això és un senyal codificat. 

Aleshores el descodificador seria un aparell capaç 
de rebre el senyal analògic que, codificat, podria pas
sar a digital, escriturar-lo en una memòria i llegir-lo en 
un ordre capaç de reestructurar la informació correc
tament, pasar-la de nou de digital a analògic sent ja uti
litzable i totalment reconstruïda. 

Bàsicament ja tenim un sistema d'emissor-receptor 
complet. Com es pot compendre, això té tantes possi
bilitats de variació com es vulgui i permet disposar-ne 

Dc ~ 16 a la 21 i lv ~ dc la 329a ~ 334 ,, 
u I 

334 335 336 

Fig. 3. A l'interval vertical, s'hi troben unes lfnies que poden ser utilitzades per a informacions complementàries. 
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CORRECTE 

Fig. 5. Visió idealitzada d'una Imatge codificada. 
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Fig. 6. Esquema del que seria una xaJXa de cable. 
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de qualsevol sense gaire cost, i per tant, és un sistema 
totalment dinàmic. Alguna d'aquestes possibilitats de 
més que el sistema permet, pot ser, per exemple, en
viar una informació digital en les línies reservades per 
a aquestes informacions situades a l'interval vertical en 
el senyal de vídeo. 

Aquesta informació digital, a mesura que és rebuda 
en el decoder passa a una petita memòria fins a com
pletar un codi que donaria l'ordre de canviar la lectu
ra de la informació continguda a la memòria de camp 
en el descodificador al mateix temps que canviaria la 
del codificador. Així hi hauria un canvi dinàmic de la 
codificació i seria per tant molt difícil de piratejar. 

També per complicar-ho una miqueta més, pot uti
litzar-se una tarja magnètica o perforada, codi de bar
res, etc., que mensualment és rebuda confirmant el pa
gament corresponent i que per tant valida el descodi
ficador. Això s'aconsegeix comparant-lo a un codi re
but en el mateix senyal o a un altre de prefixat en el 
propi decoder, cosa que també permetria diverses so
lucions. 

Alguns dels lectors que tinguin receptors de televi
sió via satèHit han pogut observar que en alguns llocs 
de la sintonia del seu receptor apareixen senyals molt 
estranys, dels quals no en poden treure l'entrellat, però, 
que van acompanyats d'un so que ens fa suposar que 
tenim una emissora que no podem veure. Això és de
gut a que molts dels senyals de televisió dels satèHits 
van destinats a les xarxes de distribució de TV per ca
ble, les quals són naturalment, de pagament i per tant, 
són els receptors que tenen les centrals de les esmen
tades xarxes on fan la descodificació, tot insertant el se
nyal completament net. L'usuari doncs té l'única preo
cupació de pagar, religiosament, cada període de 
temps contractat. 

Aquest sistema (el de cable) permet rebre una gran 
quantitat de senyals, quasi sempre d'una molt bona 
qualitat, i tenir accés a les emissions prèviament des
codificades. 

L'autor suposa que poden existir altres aparells de 
codificació digital que facin la mateixa funció que el 
sincronitzador de camp anteriorment descrit, però que 
siguin exclusivament per a la codificació de TV, però 
com que no en tenim constància només hem descrit 
allò que coneixem. 

No hem entrat gaire en l'estudi de la part interna 
de l'aparell, perquè com a idea general ja és suficient. 
En tot cas, caldrien dos o més articles per entrendre'n 
el funcionament. Això no ho descartem, i ho farem 
quan ens dediquem a l'estudi dels aparells típics d'una 
emissora de televisió, els quals són aparells molt poc 

coneguts i alguns molt curiosos. Amb això doncs, do
nem per acabat aquest tema i com a nexe d'unió en 
els pròxims números, volem explicar un altre tipus de 
codificació del senyal de vídeo. Una nova norma de 
transmissió i de treball que permet moltes possibilitats 
i una notable millora de la qualitat del senyal de vídeo 
i so i que permet fins i tot l'alta definició que ja tenim 
quasi a sobre. Per tant, creiem que serà la norma del 
futur, futur que ja és present perquè ja es fa servir avui 
dia per transmetre la televisió des de satèHits DBS. 
Aquesta nova norma és el Multiplexat Analògic de 
Components MAC. O 

JOSEP CASANELLAS i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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L,AUDIÈNCIA DE L,ONA 
CURTA I LES EMISSORES 

MÉS POPULARS (i III) 

Finalitzem amb aquest, la sèrie d'articles destinats a exposar les xifres i 
conclusions de l'estudi de l'audiència de l'Ona Curta a Catalunya. 

LES EMISSORES MÉS POPULARS 

L'enquesta nacional de L'Altra Ràdio, de 
Ràdio 4 

L'Altra Ràdio, des del1986, ha convocat el «Hit Pa
rade de l'Ona Curta», una enquesta que pretén, any 
rera any, conèixer quines emissores són més populars 
entre l'audiència del programa, representativa de l'au
diència total d'emissores internacionals del nostre país. 

Les quatre enquestes de popularitat, celebrades fins 
ara, han estat guanyades per Ràdio Nederland, que 
sempre ha guanyat amb una gran diferència de vots; 
cada any ha obtingut més d'una quarta part de tots els 
vots. Una programació variada i acurada, la bona qua
litat de so de les seves emissions i el prestigi de més de 
mig segle de presència a l'ona curta podrien ser algu
nes de les causes que justifiquessin aquesta popularitat 
al nostre país. 

Ràdio Moscou, amb el pas dels anys, ha anat aug
mentant en popularitat. Repassant les quatre enques
tes veiem que l'any 1986 Ràdio Moscou va assolir la 
vuitena posició, l'any següent va pujar a la tercera po
sició, l'any 1988 va passar a la segona posició, lloc que 
ha mantingut enguany. Cal advertir, però, que el per
centatge de vots rebuts enguany ha pujat, respecte al 
de 1988, en un 1 per cent. L'augment de popularitat 
de Ràdio Moscou pot estar justificat pels canvis intro
duïts en la seva programació, pel nou estil radiofònic 
-cada vegada menys encarcarat- , i per la represa de 
les emissions en català. Tot plegat, sens dubte, conse
qüència dels canvis polítics de la Unió Soviètica. 

La tercera emissora més popular, a l'àrea de parla 
catalana, seria Ràdio Praga. L'any 86l'emissora txeca 
va assolir la quarta posició, l'any 87, va passar a la se
gona i en les dues darreres edicions del «Hit Parade», 
s'ha mantingut en el tercer lloc. En cada edició de l'en
questa ha tingut entre el 7 i el 10 per cent dels vots. 

Si haguéssim de cercar alguns factors comuns entre 
Ràdio Nederland, Ràdio Moscou i Ràdio Praga, per ex
plicar la seva popularitat entre l'audiència catalana, 
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Foto 1. Logotip de Ràdio Canada Internacional. 

podríem arribar-ne a trobar un parell de ben evidents. 
Totes tres emissores contesten les cartes dels oïdors i, 
generalment, els envien força material imprès del país. 
I totes tres emissores es poden escoltar sempre, amb 
una gran qualitat de so. O, dit d'una altra manera, com 
sempre arriben amb un exceHent senyal, al nord-est de 
la Península Ibèrica, es poden sintonitzar, perfecta
ment, amb qualsevol aparell d'ona curta, per modest 
que sigui. 

Ràdio França Internacional, la BRT de Bèlgica i la 
Veu d'Alemanya seguirien en la llista de popularitat. 
Cadascuna de les tres ha rebut, en cadascuna de les 
quatre edicions, entre un tres i un sis per cent dels vots. 
Cal advertir, com a coincidència, que les emissions en 
castellà de Ràdio França i de la BRT es poden escol
tar, cada nit, per l'ona mi~ana, a més de per l'ona cur
ta. 

L'emissora internacional no europea que ha rebut 
més votacions, en les quatre edicions del «Hit Parade 
de l'Altra Ràdio», ha estat Ràdio Beijing -l'emissora 
oficial de la República Popular de la Xina- ; l'any 
1986 va assolir la segona posició, i els tres anys se
güents s'ha mantingut sempre en vuitena posició, fet 
que implica haver rebut entre un 2 i un 4 per cent de 
tots els vots. L'emissora xinesa es pot escoltar molt bé, 
cada nit, especialment els programes en castellà i por
lligués, dirigits cap a la nostra àrea geogràfica. 

Les dades exposades s'han aconseguit a partir 
d'una mostra de votants que va des dels 50 partici
pants, en la convocatòria de 1986, als 188 participants 

-d'arreu de Catalunya, Balears, Andorra i País 
Valencià-, en la darrera convocatòria. 

L'enquesta internacional de l'Altra Ràdio, de 
Ràdio 4 

En les tres convocatòries del <<Hit Parade Interna
cional» del programa hem rebut: 82 votacions, de 21 
països, l'any 1987; 159 votacions, de 31 països, l'any 
1988; i 161 votacions, de 35 països, l'any 1989. Les 
votacions procedien majoritàriament d'Amèrica i Eu
ropa. 

Amb aquesta mostra estadística comprovem que: 
Ràdio Nederland ha assolit la primera posició en les 
tres convocatòries, sempre amb més del 20 per cent 
dels vots. 

La BBC va assolir el tercer lloc l'any 1987 i el se
gon lloc en les dues darreres convocatòries -això im
plica que ha rebut sempre entre un 10 i un 15 per cent 
de tots els vots. 

Ràdio França Internacional ha millorat de posició, 
en la darrera convocatòria: del cinqué lloc, aconseguit 
els anys 1987 i 88, ha pujat enguany a un tercer lloc. 

Darrera Ràdio Nederland, BBC i Ràdio França In
ternacional se situen La Veu d'Alemanya i Ràdio Ex
terior d'Espanya, ambdues de baixa en la classificació 
de 1989, si la comparem amb les dues anteriors. Per 
contra, aquest any, han pujat en votacions Ràdio Suè
cia i Ràdio Moscou. 

Les tres emissores americanes més populars, segons 
les tres convocatòries d'aquesta enquesta internacio
nal, serien: la Veu d 'Amèrica, Ràdio Canadà Interna
cional i l'HCJB <<La Veu dels Andes», de L'Equador. 

Del continent asiàtic sobresurten en popularitat; 
KBS <<Ràdio Corea», Radio Beijing i la Veu de la Xina 
Uiure, de Taiwan -totes tres classificades sempre en
tre les quinze primeres. 

I, finalment, l'emissora més popular d'Oceania és 
Ràdio Austràlia: l'única emissora que transmet amb 
molta potència i les vint-i-quatre hores des d'aquell 
continent. 

Cada any, L'Altra Ràdio ha pogut recopilar aques
tes votacions mi~ançant les notes de premsa publica
des en una quinzena de butlletins d'arreu del món, de
dicats a la radioescolta i el dexisme, i als anuncis eme
sos per una trentena d'emissores internacionals dels 
cinc continents. 

Altres enquestes de popularitat 

L'any 1977l'enquesta convocada per l'ADDX, una 
entitat alemanya fundada l'any 1967, donava la se
güent relació d'emissores més populars entre els ra
dioescoltes d' ~xpressió alemanya: primera, RSA (La 
Veu de Sud-Africa); segona, Ràdio Suècia; tercera, 
HCJB (La veu dels Andes); quarta, Ràdio Àustria i des-

prés: Ràdio Canadà Internacional, Veu d'Alemanya, 
BBC, Ràdio Budapest, Ràdio Beijing i Ràdio Japó. 

L'any 1986, les emissores més populars entre els 
radioescoltes romanesos, sobre una mostra de 69 vo
t_acions, eren: primera, Ràdio Suècia; segona, Ràdio 
Austria; tercera, BBC; qua,rta, Ràdio Canadà i cinque
na, RSA (La Veu de Sud-Africa). Curiosament, aques
tes cinc emissores ocupaven, en un altre ordre les cinc 
primeres posicions de l'enquesta alemanya, esmenta
da abans. 

La tercera enquesta europea de popularitat, de la 
qual tenim coneixement, és la convocada per l' «Inter
nacional Shortwave Club», un club anglès fundat l'any 
1950. Aquesta enquesta ha estat guanyada, en diver
ses ocasions, per Ràdio Nederland. 

L'any 1987, la publicació uruguaiana <<Alternativa 
DX» donava els resultats de la seva enquesta de popu
laritat entres les emissores que emeten en castellà. Els 
resultats, a partir d'una mostra de 100 persones de 16 
països, ·van ser: primera, Ràdio Nederland; segona, 
BBC; tercera, Ràdio França Internacional; quarta, Rà
dio Exterior d'Espanya i cinquena, la Veu d'Amèrica. 

Radio Nederland 
P.O.Box222 
1200 JG Hllversum 
The Nethertands 

Foto 2. Logotip de Ràdio Nederland. 

Els resultats de l'enquesta d' <<Alternativa DX» coici
deixen, pel que fa a les tres primeres posicions, amb 
els resultats de l'enquesta internacional de l'Altra Ràdio. 

Resum 

Fent una breu síntesi podríem establir que: la BBC, 
Ràdio Suècia i Ràdio Nederland sempre ocupen llocs 
preferents en qualsevol enquesta de popularitat. 

Es ben curiós, quan es parla de popularitat, com Rà
dio Nederland i Ràdio Suècia superen, de molt a emis
sores internacionals molt més grans i amb moltes més 
hores diàries d'emissió. Pel que fa a la BBC, com és 
ben conegut, representa un dels models de radiodifu
sió més prestigiosos del món, reconegut en els cinc 
continents. D 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Membre de l'ADXB 
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DEMANA I OFEREIX 

TV-VÍDEO 

• VENC càmera de vídeo SAN
YO 8 mm, perquè no l'utilitzo. 6 
mesos. Maletí, dues bateries, carre
gador i totes les connexions, no
més 150.000 ptes. Tel. 429 59 22 
• VÍDE0-1V-HIFI. Reparem a 
domicili i amb rapidesa. Preus sen
se competència. Som especialistes 
al seu servei. Truqueu al Tel. 232 
07 52 
• ES VEN TV THOMSON de 24" 
en color. Dos anys. telefoneu de 1 
a 4 h. i de 8 a 11 h. a les nits. Tel. 
232 43 88. 
• ES FAN gràfics d'ordinador per 
vídeo. Jordi. Tel. 345 65 30 
• ANTENA 1V per 8.000 ptes. 
Per a casa i torre. Tel. 235 88 17 
• VENC càmera de vídeo profes
sional Panasonic VW555B tres 
tubs, en bon estat. Tel. 410 92 47. 

ELECTRÒNICA 

• VENC telèfon via ràpida d'am
pli abast, ideal per a finques o 
naus. Tel. (95) 470 27 88. 
• BUSCO COL·LABORA
DORS per a disseny i construcció 
d'un ingeni volant d'última gene
ració. Investigacions aeronàuti
ques i astronàutiques R.M. F.L. 
Riutord Nicolau. d. Dt. Andreu Fe
liu, 37, 5è. 4a. CIUTAT DE MA
LLORCA (Balears) . 

--X-- -- --

ÀUDIO 

• VENC AIWA HS J 202, ràdio 
enregistrador a cassette estèreo ti
pus walkman amb autorreverse, 
dolby BNR, AM, FM, sintonitzador 
automàtic, piles recarregables i 
carregador. Preu a convenir. Tel. 
372 85 Ol. 
• VENC amplificador 40 W Ces
va amb parella d'altaveus. 15.000 
ptes. Tel. 334 66 44. 
• VENEM per tancament de ta
ller de reparacions de TV, alta fi
delitat, vídeo, radiocassette, ètc., 
osciHoscopi, compacte Vanguard, 
platina Lenko, maletes, tocadiscs i 
materials diversos. Total del lot: 
50.000 ptes. De 16 a 20 hores. Tel. 
313 20 54. 
• VENC sintetitzador polifònic, 
programable. 105.000 ptes. Nits. 
Tel. 210 49 90. 

DEMANA I OFEREIX 
QUiiOt:l~llS Tt:CiliCs· 

Nom ______________________________ __ 

Domicili ,--------------------------------
C.P./Població ________________________ _ 
Comarca _ ___ __ Telèfon __________ __ 

• Escriviu a màquina o amb majúscules. 
• Retalleu o fotocopieu aquesta butlleta i envieu-la a: 

COMUNICACIONS 

• VENC emissora FM88-108 
sense capsa, de fàcil ús, amb ins
truccions detallades. La venc per 
3.000 ptes., l'enviarè contra reem
borsament. Escriviu a: Josep N. 
Apartat de Correos 40. Barri Peral. 
30300 Múrcia. 
• COMPRO emissora FM dintre de 
la banda comercial. Tel. 395 55 95 
• COMPRO emissora Unidem 
model 2830 o bé emissora Garly 
model Urano. Ofereixo fins a 
40.000 ptes. Tel. 210 66 41 

INFORMÀTICA 

• INFORMEU-VOS gratis i per 
telèfon. Especialista en PC, XT, 
AT, impressores, fax. Sobre els 
programes que necessiteu i acces
soris. InstaHació i reparació. Tru
queu per petita o gran que sigui la 
vostra pregunta. Dóno solucions, 
sense problemes. Conegueu a 
més, l'oferta del mercat. Jaume. 
De 20 a 22.30 hores. Tel. 352 27 23 
• VENC per a tractament de tex
tos, marca NIXFORD. Preu a conve
nir. de 9 a 13 hores. Tel. 423 14 22. 
• VENC ampliació de memòria 
18 xips tipus 4164-12, per PC-XT, 
per 8.000 ptes. Apartat de Correus 
1061. 08080 Barcelona. 

Ap. Correus núm. 34.038- 08080 Barcelona TEXT MÀXIM DE 120 CARÀCTERS 
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' UN DRET, VELL, AFONIC I 
AMB ARRUGUES 
Una nit de finals d'hivern, des d'un punt del dial. .. 

Ràdio Radikal emet cada dia: música, notícies, adreces, fotografies, mentides, 
entre les pàgines 88 i 108 de la Freculació de Modulència. S'hi parla de les 

lluites quotidianes i de coses lúdiques, de la comunicació i de l'acció. Els seus 
micros queden oberts a tot allò que ens vulgueu explicar i no sabeu ni 

espereu. 
Recordeu: Ràdio Radikal, l'única ràdio que no contamina ni la ment ni el 

medi ambient. Sintonitzeu-nos cada dia de ... 
I després... el silenci. 

Començava la «década radiofònica» dels 80 amb 
els tancaments de ràdios lliures (Ona Uuire, La Cam
pana de Gràcia, etc.) i d'alguna emissora municipal 
(Sant Boi). La majoria de les municipals, però, esta
ven submergides en la «tolerància administrativa»; en 
la tolerància política. Els ajuntaments democràtics de 
la reforma acabada d'estrenar, s'espavilaven, s'afanya
ven a muntar les seves emissores, a reservar-se una fre
qüència en el dial. Els grans partits també volien un es
pai entre Luis del Olmo i «Los Cuarenta Principales». 

Molts s'hi apunten, a això de la ràdio; Comissions 
Obreres posa en marxa «Ràdio Obrera», la candidatu
ra «Unitat pel socialisme» la utilitza en la campanya 
electoral. Fins i tot, l'extrema dreta munta el seu pam
flet radifònic, La Voz de la España Nacional, emissora 
que també va ser precintada. I els col·lectius de les rà
dios lliures sense padrins ... ! 

I de cop, milions de persones es van enganxar al 
transistor, alguns incrèduls es pensaven que era cosa 
d'Orson Wells. La nit de Tejero les càmeres de TV mi
raven el sostre i, una vegada més, la força de la RÀ
DIO es feia evident. La seva immediatesa va posar els 
pèls de punta a més d'un. 

Amb la victòria dels socialistes, a principis d'aques
ta dècada, molts esperaven que l'Estat espanyol sorti
ria de l'OTAN, que es paralitzarien les centrals nu
clears, es reconeixeria la llibertat d'emissió i la norma
lització de les ràdios «fora de la llei» seria un fet. Uuny 
d'això, els socialistes han guanyat el referèndum, se
gueixen havent-hi fuites radioactives i el model mono
polista de la comunicació segueix vigent, això sí, amb 
concessions als grans grups d'informació i als «poders 
perifèrics» autonòmics. 

EL BOOM DE LA FM 

Arriben els primers tancaments del govern socialis
ta i cauen algunes emissores lliures al País Valencià 
i a Euskadi. Amb més arguments que mai, noves rà
dios es llencen a les ones. Altres col·lectius lliures o in
dependents enceten altres projectes de comunicació 
col·lectiva, amb més potència i amb més hores d'emis
sió. Alguns es consoliden, altres són tancats i desapa
reixen. 

A mi~ans de la dècada, es produeix el boom de la 
Freqüència Modulada. A part de les emissores institu
cionals i comercials, apareixen gran quantitat d'emis
sores independents (amb plantejaments comercials) . 
Amb l'excusa que les ràdios «pirates» provoquen inter
ferències i saturació en les ones d'aquesta banda, el 
Gabinet de Ràdio i Televisió de la Generalitat, presidit 
per Agustí Gallart, constitueix la «policia de les ones». 
En pocs mesos, són precintades més de vint emissores 
independents i moltes més deixen d'emetre per por a 
l'expedient. La neteja també afecta algunes emissores 
municipals, algunes reben l'ordre de tancament i fins i 
tot en cau alguna. Només quatre tenen llicència des de 
les concessions de 1982. 

S'anuncia que hi haurà llicències per a tot el regne. 
Cansades d'amagar-se, cansades de tancaments, les 
ràdios lliures presenten el paperam en la corresponent 
finestreta. Finalment passats molts mesos es lliuren les 
llicències. Només dues emissores lliures, Ràdio Klara i 
la Coordinadora de Ràdios Uiures de Madrid, es be
neficien de les sobres del pastís. Dues llicències... i 
prou! 

Massa anys barallant-se amb diferents governs de 
diferent signe, massa entrevistes amb l'Administració, 
massa saliva gastada en converses i negociacions per 
a tan sols dues llicències. 

A Catalunya, el Gabinet de Ràdio i Televisió de la 
Generalitat, és a dir Pre ... sidència, encara s'ho està 
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pensant. les donem, no les donem, les donem, no les 
donem ... 

S'ACABA LA DÈCADA 

La tecnologia de les comunicacions s'imposa. La in
formàtica envaex la comunicació personal i domèsti
ca. Receptors de ràdio i televisió es perfeccionen. Pan
talles planes, més qualitat d'imatge, so làser, pantalles 
de quars líquid, l'alta definició a tocar. La tecnologia 
del futur... ja! 

L'Astra, de difusió directa, i altres satèHits ens per
meten veure, gràcies a «petites» antenes parabòliques, 
20 o 30 canals de televisió per via satèHit. Per la seva 
banda, els governs autònoms segueixen posant en 
marxa les seves televisions: CANAL 9, lVM, etc. A Eu
ropa, es firmen acords sobre la televisió sense fronte
res. Però aquí, la legislació continua immòbil, petrifi
cada. 

Legalment, és impossible la recepció de la televisió 
d'una altra «Comunitat» que no sigui la nostra. Malgrat 
que tenen molts padrins, les emissores municipals 
-realitat radiofònica única a tot Europa- encara no 
saben com es podran mantenir econòmicament. Diuen 
que les cadenes privades fan pressió perquè no puguin 
fer publicitat. 

D'altra banda, la LOT (Uei d'Ordenació de les Te
lecomunicacions) no reconeix les ràdios comunitàries 
d'una forma explícita. Aquestes presenten com a alter
nativa l'elaboració d'un Estatut de Radiodifusió Comu
nitària, en el qual se'ls reservi un espai en el dial. 
Aquest és el tractament que reben en altres estats les 
emissores comunitàries no lucratives, anomenades 
també «tercer sector» radiofònic, és a dir, les emissores 
que no són ni institucionals, ni comercials. Però, aquí 
les orelles continuen tancades. 

La gent de les ràdios lliures, enganyada i cansada 
de promeses, saben que no emetre és callar, i callar 
vol dir no existir. Algunes ràdios lliures comencen a 
plantejar-se la «insubmissió radiofònica» davant la le
gislació restrictiva que els prohibeix emetre i la indife
rència de les Administracions. 

I toma a sentir-se la veu des del mateix punt del dial. 
La dècada s'acaba i què ens queda? Un dret vell, 

ple d'arrugues, per culpa dels disgustos, dels mals mo
ments passats quan la policia trucava a la porta, quan 
els funcionaris precintaven l'emissor. Un dret que està 
afònic de tant cridar illibertat d'emissió! 

Aquí Ràdio Radikalla ràdio fènix del dial. O 

FRANCESC-JOSEP DEÓ 
Especialista en radiodifusió 

ELECTRÒNICA PER A TOTHOM 
- KITS I ACCESSORIS D'ELECTRÒNICA, VIDEO I ÀUDIO 
- CIRCUITS INTEGRATS: CMOS. TTL, LINEAR, HCMOS, etc. 
- TRANSISTORS: Ràdio, TV, RF, Potència 
- DIODES, TIRISTORS, TRIACS. OPTOELECTRÒNICA 
- RESISTèNCIES I CONDENSADORS FIXES I VARIABLES 
- INSTRUMENTACIÓ MUNTATGES I APLICACIONS 

- EQUIPS DE TELECOMUNICACIÓ, ANTENES PROFESSIONALS 
- EQUIPS PER A RADIOAFICIONATS I' CB !HOMOLOGATS) 
- DETECTORS DE METALLS 
- TELEFONIA, APARELLS I ACCESSORIS 
- BIBLIOTECA TèCNICA 
- MEGAFONIA . INTER.FONIA 

Passeig de Gràcia, 126-130 Tel. 93-237 11 82* Fax. (93) 415 38 22 08008 BARCELONA 

L,ALTRA RÀDIO, 10 ANYS 
PARLANT DE RÀDIO, 

' A RADIO 4 

L'Altra Ràdio, aquesta temporada, compleix 10 anys d'emissió a Ràdio 4. És 
per tant, el programa nascut en aquesta emissora amb més anys de vida. 

L'Altra Ràdio és una «rara avis», dins de Ja radiodifusió catalana, donat que 
no hi ha cap altre programa que presenti tot allò que té a veure amb la 

radiodifusió i la televisió, tant nacional com internacional, que divulgui les 
aficions lligades en aquests mitjans i que ti[.Jgui una voluntat d'experimentar 

tècnicament amb el mitjà radiofònic (emissions digitals per ràdio, etc.) 

La idea de crear a Ràdio 4 un espai destinat als ra
dioaficionats, la van tenir, a principis del 1980, Ra
mon Lluís (EA3-CXG) i Manel Sorribas (EA3-
BHZ), dos radioaficionats que treballen com a tècnics 
de so a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Amb 
el vist-i-plau del cap de programes d'aleshores, Juan 
Manuel Soriano, van contactar amb Amadeu Sala 
(EA3-BEW) i Manel Domínguez (EA3-ANF), dos ra
dioaficionats del Radioclub Barcelona. Així naixia, al 
cap de poques setmanes, a «les nits de Ràdio 4», d'E
duard Elías, el primer miniespai, en llengua catala
na, adreçat als radioaficionats. 

D'aquell miniespai experimental, dedicat exclussi
vament als radioaficionats, L'Altra Ràdio s'ha transfor
mat, al cap de deu anys, en un gran magazine sobre 
la ràdio, la televisió, les telecomunicacions, i la infor
màtica. El nucli reduït d'oïdors inicial ha crescut con
siderablement, no sols perquè Ràdio 4 ha passat, en 

· aquest temps, d'usar una freqüència a usar-ne 11, sinó 
perquè el programa, des de fa un parell de temporades, 
té la clara voluntat d' interessar i agradar a un públic 
ampli. En deu anys també s'allargat el temps d'emis
sió: del quart d'hora inicial s'ha passat a dues hores 
setmanals. 

L'Altra Ràdio, des del primer dia, ha tingut una cla
ra vocació internacional. El programa ha contactat 
amb més de trenta països dels cinc continents per trac
tar de temes relacionats amb la radiodifusió internacio
nal, la radioafició i les telecomunicacions. 

Del 1986 ençà, L'Altra Ràdio fa emissions digitals 
setmanals per a ordinadors domèstics Spectrum, Co
modore, MSX i Amstrad. Aquestes emissions, conegu
des amb el nom de «Digitext», consisteixen en una re
vista digital de 20 planes amb notícies sobre telecomu
nicacions i radiodifusió . Aquestes emissions digitals són 
úniques en la radiodifusió catalana. 

LES PUBLICACIONS DE L'ALTRA RÀDIO 

En els darrers quatre anys, l'Altra Ràdio ha editat 
cinc fulletons divulgatius gratuïts: 

L'ABC DEL DX, escrit per Cinto Niqui . Aquest fu
lletó va ser el primer manual, en llengua catalana, de
dicat a divulgar l'afició a la radioescolta d'ona curta. 
De l'«ABC DEL DX» se 'n van fer tres edicions, amb un 
tiratge total d'uns 3.000 exemplars. 

lliSTES I, amb informació sobre estacions d'Ona 
Miljana, Ona Uarga, Bandes Tropicals, RTIY, Coste
res, etc. D'aquestes llistes, se'n fa un tiratge de 1.000 
exemplars. 

LLISTES li, dotze planes amb articles i freqüències 
d'estacions horàries, aeronàutiques, etc. 

L'ABC DEL DX-lV, escrit per Martí Garcia-Ri
poll, explicava com es poden veure televisions extran
geres, quan la propagació és propícia. Els 1.000 exem
plars de tiratge es van repartir entre el 10 de gener i el 
30 d'abril del 1988. 

48 49 



CONVERSES DEXISTES, on es recollien algunes 
entrevistes fetes pel programa a membres d'emissores 
internacionals d'Europa, Àsia i Amèrica. 

L'ALTRA RÀDIO, 10 ANYS ORIGINALS, un llibret, 
escrit per Cinto Niqui, que recull tota la història del 
programa durant els 10 anys d'emissió. Aquest llibret 
es pot demanar gratuïtament escrivint a: Ràdio 4, L'Altra 
Ràdio, Passeig de Gràcia, 1, 08007 Barcelona. 

L'ACTUAL TEMPORADA DE L'ALTRA RÀDIO 

En aquesta temporada 1989-90, L'Altra Ràdio 
manté totes les seccions relacionades amb la radioafi
ció, la radioescolta internacional i la banda ciutadana, 
temes que van ser la base inicial del programa. Apro
fundeix molt més en els temes relacionats amb les te
lecomunicacions en general, i en l'activitat de la ràdio 
local i municipal. Crea noves seccions dedicades a la 
divulgació de com es fan els programes de ràdio i a l'a
nàlisi d'aquest mitjà de comunicació de masses. Final
ment, L'Altra Ràdio inaugura un llarg espai setmanal 
dedicat a la informàtica, amb reportatges, entrevistes i 
emissions digitals. 

Els grans blocs temàtics de L'Altra Ràdio, de la tem
porada 89-90, són, per tant: 

- Les telecomunicacions 
- La ràdio local 
- La ràdio com a miljà de comunicació de masses 
- La radiodifusió internacional i la radioescolta 
- La televisió (local i via satèHit) 
- La radioafició i la Banda Ciutadana 
- La informàtica 

L'equip del programa el formen: 
Direcció i presentació: Cinto Niqui 
Coordinació tècnica: Josep Blesa, Plàcid Navarro i 
Ramon Lluís 
Producció: Rafael Farrés, àmb la coHaboració de 
Pere Alcaraz 
Informatiu telecomunicacions i apartat de televisions 
locals: Quaderns Tècnics (Xavier Cacho) 
Tertúlia radiofònica: Manuel Sorribas 
Digitex Spectrum i articles de software: Joan Josep 
Rego 
Digitext MSX i articles de hardware: Jordi Oliveras 
Digitex Amstrad: Albert Martí 
Guions VHF I 1V internacional: Martí Garcia-Ripoll 
Guions ona miljana: Jordi Brunet 
Temes de radioafició: Jaume Planas (EA3-NE) 
ABC de la radioafició: Miquel Llompart (EA3-FRP) 
Comentaris de programacions d'ona curta: Santi Riera 
Articles de complements informàtics: Xavier Murciano 
Coordinació informacions REMER: Lluís Velàzquez 

Temes de comunicacions de masses: Maite Boada 
Informatiu EMUC: Isabel Roig 
La ràdio per dins: Vicente Martínez 
Corresponsals: Girona, Xavier Palomino; Reus, 
Jordi Sugranyes i Josep Cartanyà; València, Jor
di Brunet; Vilanova i la Geltrú, Josep Lluís Mu
ñoz; Palma de Mallorca, Bernat Perpinyà; An
dorra, Ricard Alberola; Olot, Carme Molina; 
Vic, Ramon Blasi i Josep Vinyets. 
Entitats coHaboradores: Associació DX Barcelona 
(ADXB), Federació Catalana de Banda Ciutadana, Re
vista «Nuevo MAF», Centre d'Iniciatives i Experimen
tació per a Joves (CIEJ), Xarxa de Radioemergència 
(REMER), Institut Oficial de R1VE, Emissores Munici
pals de Catalunya, Quaderns Tècnics. 

ACTIVITATS MÉS IMPORTANTS D'AQUESTS 
DEU ANYS 

Setembre 82 

Els dies 10, 11 i 12 de setembre del1982 els mem
bres del programa van participar en la 11 CONFERÈN
CIA ESPANYOLA DE RADIOESCOLTA I DEXISME, 
organitzada per l'Associació DX de Barcelona. Manel 
Domínguez va organtizar una visita, el dia 12, a l'an
tena de RÀDIO 1 de PALAU DE PLEGAMANS. Unes 
75 persones van visitar el centre emissor. 

Els dies 24, 25 i 26 de setembre, amb motiu de les 
festes de la Mercè, EL PROGRAMA MUNTA UNA 
RULOTTE A LA PLAÇA DE CATALUNYA, de Bar
celona. Els responsables de L'Altra Ràdio i diferents 
membres de l'Associació DX Barcelona van fer demos
tracions de com escoltar emissores de tot el món. En 
una rulotte veïna, els membres de Radioclub Barcelona 
operaven una estació de radioaficionats. ParaHela
ment, una migdia, a les 12 hores, ES VA ENREGIS
TRAR UNA EDICIÓ ESPECIAL DEL PROGRAMA en 
un estudi mòbil situat davant d'El Corte lnglés, amb 
motiu de les Jornades de Ràdio Professional. Amadeu 
Sala i Manel Domínguez, van presentar, durant més 
de dues hores, aquest programa especial de cara al pú
blic. 

Maig 86 

El programa comença les emissions informàtiques 
per als ordinadors Spectrum. Neix el DIGITEXT. Joan 
Farré és la persona que el posa en marxa. 

El programa participa a la MOSTRA PÀCTICA DE 
DEXISME, feta a l'ESCOLA PIA del carrer de Balmes. 
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Aquesta va ser organitzada per l'Associació de Pares 
l'Associació DX Barcelona i L'Altra Ràdio. ' 

Setembre 86 

Del 15 al 23, al bell mig de la Plaça de Catalunya 
dins l'estand de Ràdio 4 a la MOSTRA SOBRE TELE~ 
COMUNICACIONS I 1V PER CABLE, funciona el DI

GITEXT del programa, amb informacions Dexistes. 

Octubre 86 

El dia 6, el programa de 1VE-Catalunya EL CAR
RER DE L'ESPECTACLE, emet un REPORTATGE 
SOBRE EL PROGRAMA. En aquest reportatge Ama
deu Sala i Cinto Niqui parlen a bastament sobre 
l'experiència del Digitext i sobre què és el dexisme i les 
possibilitats que ofereix. 

Desembre 86 

Ràdio 4 edita una QSL ESPECIAL per a radioafi
cionats i radioescoltes amb motiu del 10è aniversari. 
Entre el dia 8 i el dia 15, funciona l'ESTACIÓ DE RA
DIOAFICIONATS EDO-RNE. Aquesta estació va eme
tre des del6è pis del Passeig de Gràcia núm ... 1 de Bar
celona, és a dir, des dels estudis de la nostra emissora. 
Nombrosos coHegues radioficionats la van mantenir 
activa durant moltes hores. Aquesta estació va fer uns 
474 contactes amb tot el món. Amadeu Sala es va 
encarregar de l'organització de l'estació EDO-RNE. 

Setembre 87 

El programa, per primera vegada a la radiodifusió 
catalana, emet quinzenalment una «INICIACIÓ AL 
CODI MORSE». Robert Villar (EA3-FER) va prepa
rar les onze classes pràctiques. En acabar aquest cur
set, l'oïdor podia identificar un senyal telegràfic bàsic 
de velocitat lenta, com el d'un radiofar o el d'una es~ 
tació horària. 

Octubre 87 

El dia 19, el Director de Ràdio Nacional d'Espanya 
a Catalunya, n'Andreu Manresa, fa el LLIURAMENT 
DELS PREMIS -valorats en més d'un milió de pesse
tes- del I CONCURS DE DISSENY PER ORDINA
DOR pE CAPÇALERES ANIMADES DEL LOGOTIP 
DE RADIO 4. En aquest acte hi assiteixen els guanya
dors, representants japonesos de la casa Bondwell re
presentants de DSE i de La Casa de Software, el Cap 
de Programes de Ràdio 4, Joan Ramon Mainatl i la 
Cap de Premsa de RNE-Catalunya, Mercè Grau. 
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Desembre 87 

El dia 15, L'Altra Ràdio assiteix a la reunió de pre
sentació del RADIO-SOFIWARE -que permet enviar 
programes per a ordinadors personals, per ràdio, cele
brada a la «Casa de la Ràdio» de Prado del Rey (Ma
did) entre Ràdio Nacional d'Espanya i la Radiotelevi
sió Italiana. En aquesta reunió s'informa, també àm
pliament, del Digitext del programa. 

El dia 30, el programa enregistra la PRIMERA EDI
CIÓ ESPECIAL, CARA AL PÚBLIC, a l'estudi 1 
d'RNE. Hi participen gran part dels coHaboradors del 
programa i més de 100 persones. 

Juny 88 

El dia 5, el prograf!la fa, per Qrimera vegada a Ca
talunya una EMISSIO RADIOFONICA DIGIT~ PER 
A ORDINADORS PC, miljançant el sistema «RADIO
SOFIWARE», dissenyat per la RAI-3 i OLIVETTI. 
Aquestes emissions experimentals es van fer durant tot 
el mes de juny. El RÀDIO-SOFIWARE permet trans
metre, miljançant un canal radiofònic, programes in-

formàtics per a ordinadors PC, que facin servir el sis
tema operatiu MS-DOS. La sots-direcció d'INNOVA
CIÓ TECNOLÒGICA DE RTVE amb tot aquest mate
rial va redactar l'informe tècnic corresponent. 

Desembre 88 

S'enregistra, a l'estudi 1 de RNE) el SEGON PRO
GRAMA ESPECIAL, CARA AL PUBLIC, davant de 
100 persones. En aquest programa hi van participar 
els coHaboradors del programa, es va projectar el ví
deo de 20 minuts, «Les Televisions de la Mediterrània», 
produït pel Centre d'Iniciatives i Experimentació per a 
Joves, de la Fundació Caixa de Pensions, es va cele
brar el 10è Aniversari de l'Associació DX Barcelona, i 
el pianista Martirià Martínez va interpretar, en direc
te, un arranjament musical basat en les sintonies d'e
missores internacionals. O 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Director de l'Altra Ràdio 
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' RADIO EXTERIOR DE 
CATALUNYA (VI) 

INFORME JURÍDIC (III) 

En aquesta tercera part de l'informe jurídic sobre la creació de Ràdio Exterior 
de Catalunya entrarem ja en una anàlisi de dret comparat amb d'altres països 

a nivell genèric. L'estudi comparatiu i més detallat sobre la reglamentació 
específica de cada tipus de freqüència i per a cada tipus de legislació es farà 

en el proper artícle. 

A la majoria dels països, la regulació constitucional 
i la política governamental referent al tema de les te
lecomunicacions ha tingut sempre una orientació mo
nopolista a favor de l'estat. Aquests darrers anys, però, 
s'han produït algunes modificacions en aquesta qües
tió. 

Així, trobem casos com Itàlia, la República Fe
deral d'Alemanya, l'Estat fracès o la Unió Soviè
tica, on en les seves constitucions, la matèria de les te
lecomunicacions és una competència exclusiva de l'es
tat o federació. En canvi, però, tots reconeixen d'una 
manera clara i taxativa els drets a la lliure expressió i 
a la lliure informació. D'aquesta maenra, ens trobem 
que, en la majoria de casos, aquestes afirmacions en
tren en coHisió amb l'activitat de monopoli per part de 
l'estat en l'exercici dels drets esmentats. 

APROXIMACIÓ A TEXTOS LEGALS AL 
CONTINENT EUROPEU 

En el cas d'Itàlia, per exemple, l'article 21 de la 
seva Constitució diu; «Tots els ciutadans tenen dret a 
manifestar lliurement el seu propi pensament de pa
raula, per escrit o a través d'un altre mitjà de difusió». 
Aquest article és calcat per l'article 21 de la Constitu
ció Espanyola. Però la materialització d'aquests drets 
en els respectius estatus de les regions italianes és més 
fictici que real. 

Així, trobem que en els estatus italians de Sarde
nya i la Vall d' Aosta, amb el seu caràcter d'especials, 
la regulació d'aquest tema es manifesta de la manera 
següent: «Emanaran normes legislatives de la Regió 
dins la legislació bàsica de l'estat en la següent matè
ria; assumpció de seveis públics». Com es pot veure, 
l'exercici del dret a la comunicació ni tan sols és es
mentada i només podria quedar inclosa en l'apartat 
forçant un xic la LLei. 

En l'estatut especial de Tren to, la normativa sem-

bla més clara i explícita en esmentar que «la Regió té 
competència de la comunicació» però dins de l'harmo
nia de la Constitució i l'Ordenament jurídic estatals. 

En els Estatus ordinaris, tembé de l'Estat italià, de 
la Regió de Toscana i de la Llombardia, es mani
festa en els respectius ordenaments locals que «la Re
gió té potestat compartida amb l'estat de crear inicia
tives per assegurar una àmplia i democràtica informa
ció, intervenint fins i tot en el control dels correspo
nents serveis públics». 

Podem veure, doncs, que la capacitat d'iniciativa 
de les Regions és força minsa. 

A la Constitució de la República Federal d' Ale
manya del 1949, també es contemple, entre els drets 
fonamentals, la «llibertat d'expressió» i la «llibertat d'in
formació» i encara va més lluny del cas italià quan es
tableix el dret dels ciutadans d' «informar-se sense im
pedimentS>> garantint, al mateix temps, la «llibertat de 
premsa i de ràdio». De manera semblant a la Consti
tució espanyola, l'epígraf diu que «no s'exercirà cap 
censura». 

Per un altre cantó, però, trobem que pertany a la 
legislació de l'estat, en forma exclusiva, la competèn
cia de les telecomunicacions i només quedaria en po
der dels }anders l'execució o desenvolupament legisla
tiu de les normes bàsiques de l'estat. A diferència de 
l'Estat espanyol, els ens públics que s'encarregarien 
de la radiodifusió no són controlats tan directament per 
l'estat, d'aquesta manera s'intenta subsanar el mono
poli, controlant aquests òrgans de radiodifusió grups 
socials plurals de cada }ander. 

La legislació portuguesa del 1976 sembla més be
nigna quan afegeix als drets típics fonamentals i en el 
seu article 37.2 que, «no podran ser impedits ni limi
tats aquests drets per cap tipus de censura» i també, 
quan reconeix el «dret d'antena dels professionalS>>. 

A Suïssa, país que no forma part de la Comunitat 
Europea, la Llei fonamental del 1874 declara que 
«cada cantó és sobirà» i es manifesta també en la seva 
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Disposició Transitòria segona que ,,Jes lleis federals 
cantonals contràries a la Constitució deixaran d'estar 
en vigència». Relacionant aquests dos principis i tenint 
en compte que la Confederació no s'atribueix la com
petència de les telecomunicacions, trobem que cada 
comunitat cantonal lingüística tindria, de manera ex
clusiva, el dret a l'exercici del dret a la radiodifusió in
ternacional i l'emissió exterior sense cap limitació. 

Amb aquest cop d'ull genèric a la legislació interna
cional pot semblar que tractem amb dades desfavora
bles a la possibilitat de crear la Ràdio Exterior de Ca
talunya. Però en els darrers anys s'han produït una sè
rie de transformacions en el sector de les telecomuni
cacions que es concreten en una gradual liberalització 
del sector i el trencament dels monopolis estatals .. 

A l'Estat francès sorgeix la Uei sobre llibertat de 
comunicacions del 30 de setembre del 1986, segons la 
qual, l'estat ja no explota totes les xarxes de telecomu
nicacions de manera exclusiva, tot esperant el regla
ment que defineixi el règim de competència del sector. 

A l'Estat italià i amb l'aparició dels estatuts del 
1975, s'imposen límits en les competències exclusives 
que tenia l'estat. A la República Federal d'Alema
nya, on la radiodifusió és una competència estatal, 
aquesta és desenvolupada per ens públics que, com ja 
hem dit, són independents de l'estat i diversificats en
tre els respectius /anders. Així doncs, els !anders serien 
competents en matèria de radiodifusió i la Federació 
només en regularia els aspectes tècnics. El cas més clar 
seria, pel que fa a la televisió, el /ander de la Baixa 
Saxònia, on la llei de radiofonia regional permet l'ad
judicació d'emissores, a diferència del cas espanyol on 
l'estat es reserva la concessió de canals privats mit
jançant concurs. 

En el nostre cas i seguint la legislació espanyola, ens 
trobem amb una reglamentació en principi desfavora
ble a l'augment de competències per part de les Co
munitats Autònomes. Malgrat tot, trobem en l'articulat 
de la Uei Fonamental, una sèrie de principis que val 
la pena d'esmentar. 

En el seu preàmbul podem llegir; «Es protegeix els 
pobles d'Espanya en l'exercici dels drets humans, les 
seves cultures i tradicions, llengües i institucions». 

En l'article 10 es «garanteix la llibertat d'expressió i 
d'informació sense que hi hagi cap tipus de censura 
prèvia». 

En l'article 10.2 es manifesta que «les llibertats fo
namentals s'intrepreten conforme a la declaració uni
versal dels drets humans». 

A l'article 14 «els espanyols són iguals davant la llei, 
sen§e que hi pugui prevaler cap discriminació». 

Es a l'article 20 on «es reconeixen i protegeixen els 
drets a expressar i difondre lliurement els pensaments, 
idees i opinions mitjançant Ja paraula, l'escrit o qual
sevol altre mitjà de reproducció, a comunicar o rebre 
lliurement informació veritable per qualsevol mitjà de 
difusió». 

Tots aquests principis entren en contraposició en el 
seu propi article 149.2 on s'esmenta que l'estat «té 
competència exclusiva en telecomunicacions». 

Així, doncs, l'estat no pot obstaculitzar el dret d'e
metre miljançant la radiodifusió, ja que estaria impe
dint l'exercici d'un dret reconegut i manifestament ex
pressat pel propi text. No podríem contemplar un exer
cici cert de llibertat d'expressió sense una veritable lli
bertat d'emissió. 

Malgrat tot, hem vist com en diverses ocasions el 
propi Tribunal Constitucional ha possibilitat una inter
pretació liberal d'aquestes lleis. En aquest sentit podem 
recordar les sentències de 1'1 de juny del1982 i del31 
de març del 1982 que van ser l'inici de la legalització 
de les televisions privades. O bé com s'han hagut de 
pactar políticament exercicis concrets d'aquests drets, 
com per exemple els casos de les televisions catalanes 
i basques, en ambdós casos anant per davant de la 
pròpia llei o el cas més clar de l'emissora d'Ona Milja 
de què disposa el Govern Basc seguint una política de 
fets consumats. 

EDUARD ARCE i LLUPIÀ 
Advocat, coHegiat núm. 16006 a Barcelona 
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' RADIO EXTERIOR DE 
CATALUNYA (VII) 
UNA EMISSIÓ EXPERIMENTAL 

Ja hem J?arlat en diferents ocasions del tema de Ràdio Exterior de Catalunya 
des de dlferents punts de vista i ara intentarem concretitzar una mica. Això no 

deixa de ser una de les altres hipòtesis de treball amb les quals hom es pot 
moure per «tocar» aquesta qüestió. 

Certament sabem que l'emissió amb tots els ets i uts 
no es pot produir d'una manera que podríem catalo
gar com a estrictament legal, però tècnicament és via
ble encara que sigui a un nivell purament testimonial, 
si se'm permet l'expressió. 

Així tenim que, a partir d'uns equips que hom pot 
considerar amateur, es podria conceptualitzar una 
emissió partint, per exemple, de dues premisses: 

a) Local on es produeix l'emissió. 

b) Centre emissor. 

(Altres opcions són també possibles, però no les toca
rem en aquest cas). 

Foto l. Amplificador linial comercial per a bandes amateurs. 

LOCAL ON ES PRODUEIX L'EMISSIÓ 

Suposem que tenim al nostre abast un local on hi 
ha la producció d'un programa determinat que pot ser 
efectuat en directe o bé gravat. Ens inclinem a pensar 
que el programa és en directe ja que això permet do
nar un altre caliu a la qüestió. 

Foto 2. Petita estació emissora. 

Això suposa comptar amb els elements més indis
pensables que podríem trobar en un estudi de grava
ció o de ràdio de qualsevol de les emissores que tenim 
al nostre abast i ben a prop. 

Aquesta producció es pot enviar via ràdio al centre 
emissor però no deixa de ser perillós des del punt de 
vista que pot ser fàcilment interferida, per la qual cosa 
hi ha l'opció d'utilitzar una línia microfònica que serà 
més fiable (o ho hauria de ser). Aquí voldria puntua
litzar el fet que aquesta mostra es pot fer des d'un nu
cli de població important i, en conseqüència, els en
llaços de tipus hertzià poden tenir certa dificultat quan 
s'empren mètodes que, com es pot pensar, no són pro
fessionals ni establerts d'una manera oficial. 

Continuem, doncs, amb el que deia. Aquesta línia 
enllaçaria amb una base que s'ubica prop del centre. 
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CENTRE EMISSOR 

La base del centre emissor és un petit centre de co
municacions que té per missió l'enllaç amb l'emissor 
pròpiament i també la supervisió de tot el conjunt. Des 
d'aquest punt de vista es pot establir com a nòdul o 
pont entre el punt de sortida d'aquesta cap a l' èt~_r. 

A la base de l'antena no hi ha línia telefònica. Es 
per aquesta raó que des de la base del centre emissor 
es pot enviar, via ràdio, el senyal al centre emissor (se 
suposa que aquesta. base és ubicada en un lloc on no 
hi ha gaire concentració de radiofreqüència, mentre 
que sí que n'hi ha des del lloc on es fa l'emissió tal 
com s'ha esmentat anteriorment). Aquest enllaç es pro
dueix via phone-patch de telèfon a VHF o UHF. A par
tir d'aquest últim es rep a la base de l'antena també 
pel mateix miljà. En aquest punt el senyal entra en un 
emissor. senzill que excita un amplificador d'un parell 
de Kilowats que ataca l'antena. 

La part de la transmissió del final suposa que la po
tència radiada no és gaire alta però suficient com per
què utilitzant una modalitat de banda lateral pugui ser 
escoltada a molts indrets, sobretot d'Europa. Eviden
tement es desestima la possibilitat de treballar amb AM 
a causa que la potència a què es fa esment és ridícula 
en aquesta modalitat si ho comparem amb qualsevol 
emissora que estigui mínimament constituïda. S'ha de 
tenir en compte que això només es una emissió de ti
pus experimental. .. 

No obstant aquí s'ha de fer esment que quan es par
la d'abast de l'emissió hom ha de tenir ben present que 
això depèn, en gran mesura de condicions de propa
gació i del tipus d'antena així com de la banda i de 
l'hora en què s'efectuï aquest procés. 

Si es parla de l'antena, se suposa que amb una sim
ple antena comercial de tipus direccional (una tres ele
ments, per exemple) ens pot ajudar a cobrir determi
nats sectors geogràfics i ens pot ser suficient. 

Una altra part a tenir present és l'emissora dels 
equips que fan d'enllaç. Aquests, per anar bé haurien 
de ser dobles en tots els casos. Això faria que no es so
brecarreguessin ja que qualsevol dels equips aguanta 
un temps molt determinat de modulació contínua. A 

Foto 3. Qualsevol lloc és bo. 

partir d'aquest temps més val deixar-lo descansar una 
estona per tal que els passos finals no s'espatllin. Això 
també val per a l'amplificador final que es té a la base 
de l'antena i que també fóra interessant de doblar-lo 
tenint presents aquestes premisses esmentades darre
rament. 

Tot això conforma una opció modesta però possi
ble per fer realitat una emissió molt concreta i partint 
d'uns elements que es podrien catalogar com «d'estar 
per casa». Amb aquesta qüestió només cal insistir en 
que no ha de ser necessàriament molt costós el mun
tatge d'una ràdio exterior. Només manca saber si és 
interessant i si realment hi ha ganes de realitzar el pro
jecte d'una manera seriosa. O 

MIQUEL LLOMPART i MALLORQUÉS 

Radioaficionat i membre de l'URB 

/ 

ASSESSORIA JURIDICA 

e/. Joan Blanques, 4 0 baixos - Tel. (93) 210 23 54 - 08012 Barcelona 
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ELS NOSTRES 
RECEPTORS (III) 

L'estabilitat de freqüència d'un receptor és un valor que avui dia desapareix. 
A l'època de les vàlvules se li donava encara una gran importància, i 

s'intentava millorar mitjançant grans mesures de compensació de temperatura. 
En els receptors actuals de sintetitzadors de PLL, com és sabut, les seves 

freqüències provenen de l'osciHador, d'un osciHador de cristall de quars, que 
assegura una estabilitat completa també a totes les altres freqüències que 

compten amb un bon principi de PLL. 

ESTABILITAT DE FREQÜÈNCIA 

Una alta estabilitat de freqüència és molt més im
portant com més estret és el pas de banda. El que té 
de crític aquest valor es pot apreciar en la recepció au
tomàtica de CW i de RlTY. Precisament en aquestes 
modalitats repercuteix molt desfavorablement la ines
tabilitat i la quantitat de falles en la recepció de l'ordre 
de 10Hz de salt de freqüència . Com que segurament 
els propers receptors semiprofessionals disposaran 
d'una indicació de freqüència de 10 Hz això també 
motiva la importància d'obtenir una alta estabilitat de 
freqüència. 

L'estabilitat d'un osciHador de cristall de quars de
pèn de diferents influències. Principalment tenen un 
pes específic les variacions de temperatura no obstant 
es poden combatre amb més o menys costoses com
pensacions de temperatura. OsciHadors d'alta precisió 
estan fins i tot instal·lats en un receptacle que s' anome
na forn de quars, en el qual predomina una tempera
tura constant més alta que la temperatura exterior que 
s'aconsegueix; generalment està pel voltant de 60 o a 
80 o Celsius. 

La ressonància de la freqüència d'un cristall de 
quars no solament varia en relació a la seva tempera
tura , sinó també al llarg del temps. Precisament en les 
primeres setmanes de funcionament tenen lloc fortes 
variacions. Aquest efecte de llarg temps s'observa quan 
després de cert temps de funcionament, l'indicador de 
freqüència no coincideix més amb ± 100 Hz. Amb l'a 
jut d 'un transmissor estable, (per exemple Droitwich, a 
200 kHz) es pot corregir el trimmer del quars ajustant
lo al valor correcte. Això només s'ha de fer al cap de 
milja hora de funcionament del receptor, una vegada 
estiguin tots els passos en el seu punt usual d'escal
fament. 

El «Non-Plus-Ultra» en la precisió de freqüència i es
tabilitat s'obté miljançant l'acoblament en un traDsmis
sor de freqüència patró. Per obtenir això, hi ha diver
sos components disponibles. Amb aquest procediment 
s'utilitza el quars com a element d'ajust de la freqüèn
cia , prenent com a referència , per exemple l'emissora 
«DCF77» que treballa a 77,5 kHz. Cal també una en
trada per a la sincronització externa del receptor. 
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EL QUE NO S'HA D'ESCOLTAR 

No tot allò que se sent amb una bona antena en un 
receptor són senyals desiljats. El principi de construc
ció d'un receptor comporta molts factors importants 
com poden ser: efectes de sobresaturació, els quals in
fueixen en la recepció, i un particular soroll que en de
terminades situacions pot produir efectes d'interferèn
cies. 

A més a més de les que es poden considerar carac
terístiques clàsiques com, sensibilitat, selectivitat i esta
bilitat de freqüència, cal tenir present l'atenuació de 
freqüències imatges, rang dinàmic i soroll de l'osciHa
dor. Dels esmentats temes en farem referència tot se
guit. 

FREQÜÈNCIES IMATGES 

Les freqüències imatges, de fet, es produexien de 
forma notable en la pràctica, solament en els esmen
tats simples conversors, és a dir en receptors que no
més disposen d'una freqüència intermitja. En aquests 
aparells no es troba solament una emissora en la seva 
freqüència real, sinó també en una altra freqüència, la 
qual és situada pel damunt o per sota del doble del ca
nal de la freqüència intermilja. Per exemple: la fre
qüència intermilja és de 455kHz (que és molt usual), 
i es troba també una potent emissora radiotelegràfica 
comercial a 6910kHz, també se sentirà l'estació a 6000 
Kl-lz ja que el doble de 455 kHz és 910 Kl-lz, per tant, 
es pot sentir l'emissora a 910kHz. més amunt o més 
avall, si el receptor és pobre en atenuació de freqüèn
cies imatges. 

FE D'ERRADES: 

Resultat, l'emissora radiotelegràfica a 6910kHz «tri
tura» totalment els senyals de l'estació ràdio-difusora 
austríaca «Oesterreicisches Rundfunk». Per tant els re
ceptors de simple conversió son limitadament adients 
per a la recepció d'Ona Curta. Els receptors especials 
de cobertura mundial són per aquest motiu doble con
versors o bé a vegades triple conversors, amb més fre
qüències intermitjes; en aquests receptors s'ha elegit la 
primera FI prou alta de manera que es trobi fora de la 
gamma d'Ona Curta, o fora de l'amplada de banda 
dels filtres previs. Es pot dir que no hi ha cap doble 
conversar, que en la pràctica presenti efectes de fre-
qüència imatge. · 

RANG DINÀMIC 

El rang dinàmic d'un receptor s' indica en dB, i mos
tra en quin nivell de senyal pot treballar el receptor sen
se distorsionar. Per mesurar aquest valor s'eleva el ni
vell de dos senvals a test, de manera que els produc
tes de mescla no lineals siguin tant forts com els bufets 
bàsics del receptor. Els valors obtinguts depenen entre 
d'altres coses de l'amplada de banda del receptor. 

Indicacions sobre el rang dinàmic es troben rara
ment en els prospectes dels fabricants, així com indi
cacions sobre valors d'intermodulació i creuaments de 
modulació els quals estan relacionats amb el rang di
nàmic. T antrnateix, els mètodes usuals de test amb 
dues estacions, ofereixen només un punt de referència 
respecte a la manera com es comporta veritablement 
un receptor connectat a una antena. Ja que en realitat 
no es troben només dues estacions, sinó un nombre 
enorme de senyals, i per aquet procés de determina-

En l'article «Alarma Polivalent», del núm. 26 de la nostra revista, a la figura 1, on posa Intensitat d 'entrada, hauria 
de dir Intent d'entrada. A més a més, manca la línia de connexió ·entre Intent d'entrada i Alarma. 
En el mateix article, a la llista de components, on diu Relé RV/1270, hauria de dir Relé 12 V/270 n. 
En l'article <<La distorsió de TIM», corresponent a la mateixa revisa, concretament a la pàgina 33, línia 3, 2on. paràgraf, 
on posa Transistors, hauria de dir Transitoris. 

En l'article <<La Universitat i el repte Europeu», també de la revista núm. 26, pàgina 16, línia 7, paràgraf 4. On posa 
<<també les seves programacions uneixen els esforçoS>•, hauria de dir <<a les seves programacions s'haurien d 'unir els 
esforços.•. 
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ció no té ni tant sols a veure la linealitat dels passos ac
tius, com amplficació, i mescladors sinó també l' elec
ció dels filtres passa bandes a l'entrada; i en un doble 
conversar o múltiple superetherodí, la selectivitat en la 
primer FI. També hi té molt a veure l'ajust del pas o 
dels passos previs. Per aquesta raó a la pràctica dos re
ceptors amb un mateix rang dinàmic (que s'han cal
culat amb el mateix mètode de mesurament), no són 
forçosament idèntics en la relació de bloqueig (inter
modulació, senyals de freqüència imatge, creuament 
de modulació, etc.). El receptor que disposa d'una mi
llor preselecció (filtre preselector de mig octau), a la 
pràctica és més avantaljós. 

SOROLL DE L'OSCIL·LADOR 

A més a més del rang dinàmic d'un receptor des de 
fa molt temps considerat, cal destacar també de ma
nera notable en aquest punt de vista, el soroll de l'os
ciHador. Aquest es basa en què l' osciHador no genera 
una única línia de freqüència. Aquests sorolls estaven 
minimitzats en un muntatge usual d' osciHador de quars 
i posteriorment en un VFO. La seva causa consistia 
únicament en l'amplificació del soroll dels components 
de muntatge, (principalment dels transistors), motivat 
per la connexió de l' oscil·lador. 

A l'era dels sintetitzadors de PLL això ha canviat 
una mica. AI petit soroll s'ha afegit encara una altra 
font de soroll, que té la causa en l'ajustatge dels pro
cesos de la connexió dels PLL. Per miljà d'aquests s'o
rigina un tipus de soroll de FM. Aquest es transmet a 

senyals de recepció pobres, en el cas que es trobi di
rectament al costat d'una potent portadora. Es reco
neix en una mala relació de soroll, que «embruten» es
tacions febles amb l'apagada modulació de Morse, 
RTIY o bé emissions de fonia. Aquesta recepció no re
percuteix tant freqüentment interferint la recepció d'es
tacions de radiodifusió , ja que aquí els nivells de se
nyals al cap i a la fi són sempre molt alts, de manera 
que sobrepassen el soroll de fase. 

LLUÍS-RENÉ LORAN EA 3 YY 
Traduït de l'alemany ccWeltempfaengertestbuch» 
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CONVOCATÒRIES 
EXPO ROBOTNISIÓN 

Exposició i conferència sobre la ví
deo robòtica 

Del 6 al 9 de març 

Informació: 
BIRP 
3 rue d l'Eperon, 75006 París 
Tel. int + (1) 43 54 75 67 

SICUR 

7è. Saló Internacional de la segu
retat 

Del 6 al 9 de març 

Informació: 
I FEMA 
Av. de Portugal, s/n. 
28011 Madrid 
Tel. (91) 470 10 14 

INTHERM 

Fira internacional de l'energia i la 
tècnica 

Del 6 al 9 de març 

Informació: 
Cambra de Comerç Alemanya 
P.o de la Castellana, 18 
28046 Madrid 
Tel. (91) 275 40 00 

TECNI-SHOW 

12è Saló de las tècniques de pro
ducció industrial 

Del 19 al 24 de març 

Informació: 
Jaarbeursplein 
P.O. Box. 8500 
3503 RM Utrecht (Holanda) 
Tel. (30) 95 59 il 

INTERNEPCON 

Saló internacional del material 
elèctric 

Del 19 al 24 de març 

Informació: 
Reed Exh. Co. Ltd. 
Oriel House, 26, The Quadrant 
·Richmond 1W9 lDL (Anglaterra) 
Tel. int. + (1) 948 99 00 

SEMICONDUCTOR 
INTERNATIONAL 

Exposició internacional de semi
conductors 

Del 20 al 22 de març 

Informació: 
Reed Exh. Co. Ltd. 
Oriel House, 26, The Quadrant 
Richmond 1W9 lDL (Anglaterra) 
Tel. int. + (1) 948 99 00 

CE BIT 

Saló dels bens d'equip, CAD/CAM, 
CAE, MAP, CIM 

Del 21 al 28 de març 

Informació: 
Fira d'Hannover 
Pedro Mahringer, Rodríguez de 
San Pedro, 2 
28015 Madrid 
Tel (91) 448 58 44 

MEI90 

Jornades sobre energia 

24 i 25 d'abril 

Informació: 
Comité MEl 90 
27, rue Louis Vicat 
75737 París. Cedex 15 (France) 

7 a. FIRA PE LA 
INFORMATICA 

Ofimàtica i noves tecnologies 

Del 6 al 11 de març 

Informació: 
JOVE CAMBRA DE SABADELL 
Alfons XIII, 4 7 
08202 Sabadell 
Tel. (93) 726 56 88 

INSYS '90 

Jornades de noves tecnologies in
teractives· 

Del 28 al 30 de maig 

Informació: 
INSYS '90 
Via Laietana, 48-A 
08003 Barcelona 
Tel. (93) 317 83 60 

MUSIKMESSE FRANKFURT 

Fira monogràfica internacional 
d'instruments de música i accessoris. 

Del 21 al 25 de març 

Informació: 
Messe Frankfurt GmbH 
Postfach 97 Ol 26 
D-6000 Frankfurt 1 
Tel. int. + (O 69) 75 75-0 

COMUNICA TIONS 

Equips d'informàtica i comunica
ció electrònica 

Del 24 al 26 d'abril 

Informació: 
Reed Exh. Co. Ltd. 
Oriel House, 26, The Quadrant 
Richmond 1W91DL (Anglaterra) 
Tel. int. + 01-948 9900 

EUROPEAN CONFERENCE 
ON THE PROFITABLE 

EXPLOTATION OF 
TECHNOLOGY 

Del 27 al 28 de març 

Informació: 
IBC Thecnical Services Ltd. 
Bath House 
56, Holbom Viaduct 
London EClA 2 EX 
Tel. int. + 236 40 80 

THE WHICH COMPUTER? 
SHOW 

Hardware, Software i serveis afins. 

Del 24 al 27 d'abril 

Informació: 
Reed Exh. Co. Ltd. 
Oriel House, 26, The Quadrant 
Richmond 1W91DL (Anglaterra) 
Tel. int. + 01-948 9900 

IV CONFERÈNCIA 
CATALANA PER UN FUTUR 

SENSE NUCLEARS 

25 d'abril 

Informació: 
GCTPFNN 
Apartat de Correus 10095 
08080 Barcelona 

~-----------------------------

PREMI FUNDACIÓ 
CATALANA PER A LA 

RECERCA 

Premi a l'investigador relacionat 
amb Catalunya que s'hagi destacat 
per la seva aportació al desenvolu
pament de la ciència i la tecnologia. 

Fins el 3 d'abril de 1990 

Informació: 
Fund. Catalana per a la Recerca 
Av. Diagonal449, 7a. planta 
08036 Barcelona 
Tel. (93) 321 75 04 

VISION - AUDIO 
INTERNATIONAL '90 

Equips multi-visuals i d'àudio per a 
usuaris finals tècnics i no tècnics 

Del 22 al 25 d'abril 

Informació: 
EMAP Maclaren Exh. Ltd. 
Beech House, 
849, Brighton Road, 
Purley, Surrey CR2 2BH 
(Anglaterra) 
Tel. 01-660 8008 

BEW 

Components electrònics, equips, 
sistemes i ordinadors. 

24 al 26 d'abril 

Informació: 
Evan Steadman Group 
The Hub, Emson Close, 
Saffron Walden, 
Essex CBlO lHL lQS 
(Anglaterra) 
Tel. int. + 0799 26699 

NOVETATS EDITORIALS 
SERVEIS INFORMÀTICS A 
CATALUNYA- 1990 

Edita: Centre Divulg. de la Informàtica, SA. 

Publicació anual que recull l'activitat dels 
Serveis Informàtics en funcionament a Ca
talunya. És tracta del segon anuari que es 
recopila sobre aquest tema i presenta nota
bles millores respecte al primer. El recull 
s'ha fet partint del nombre de persones ac
tives a Catalunya de cada empresa, tenint · 
en compte el personal tècnic, comercial i 
administratiu. O 

Serveis lnfOt'ft\t:tic:s 
a catalunya·1090 

EL VÍDEODISC INTERACTIU 

Autor: Joan Ignasi Ribas 
Edita: Serveis de Cultura Popular 

Opuscle que explica el procés d 'introducció 
del videodisc interactiu al món de l'ense
nyament català. L'aparició del videodisc in
teractiu suposa la superació de les mancan
ces dels anteriors miljans àudiovisuals, la vi
deocassette i el videointeractiu. Joan Ignasi 
Ribas, director del procés d 'introducció d'a
quest nou sistema, en poques pàgines, posa 
a l'abast del lector la complexitat tècnica del 
videodisc interactiu. O 

EL VIDEODISC 
INTERACTIU .,.._.O!Al 

f;MoaêSt<.mO.~~ 
~.\~añ.oiio 

CALCULO DE ANTENAS 

Autor: Arrnando García Domínguez 
Edita: Boixareu Editores 

Uibre concebut com a obra de consulta i 
instrument de treball. Es tracta per tant, 
d'un llibre pràctic adreçat al radioaficionat 
miljà que no disposi de coneixements teò
rics superiors de física i matemàtiques. L'o
bra és dividida en sis capítols. Els cinc pri
mers, a tall de revisió, defineixen concep
tes; exposen fòrmules generals; descriuen ti
pus d'antenes i les seves múltiples formes 
d'adaptació; entre que al sisè, ja es desen
volupa la part pràctica. Amb aquest llibre, 
l'aficionat doncs, podrà dissenyar una an
tena, conèixer-ne els paràmetres i adaptar
la a un aparell emissor i receptor. O 

LA ROBÒTICA A LA INDÚSTRIA 
CATALANA 

Edita: Departament d'Indústria i Energia de 
la Generalitat de Catalunya 

La finalitat de l'obra és la de donar a co
nèixer l'actual situació de la robotització en 
els sectors industrials Catalunya; els ca
mins que ha segut i la seva perspectiva en 
la indústria catalana. Es fa una anàlisi del 
procés de robotització de l'empresa, tenint 
en compte múltiples aspectes: el personal, 
la grandària d'aquesta, els motius de la ro
botització, el cost, els resultas, etc ... Així ma
teix es donen recomanacions per al desen
volupament d'aquesta tecnologia al país. 
Inclou un glossari i diversos annexos per tal 
d'actualitzar posibles conceptes dubtosos 
per al lector. O 

M. VICTÒRIA CASALS i GELPÍ 
Diplomada en Biblioteconomia i membre 

del Servei de Uengua Catalana 
de Ja Universitat de Barcelona. 
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revista de difusió cultural 
INFORMACIÓ /INSCRIPCIÓ: 

FUNDACIÓ PAU CLARIS 
Valèncía, 571 5è3a. tel.2457180 B-08026 

DIRECTORI D,ARTICLES PUBLICATS 

ELECTRÒNICA PRÀCTICA 
FONT D'AUMENTACIÓ ESTABILITZADA 
ELS OSCILLADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (I) 
ELS OSCILLADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (i 11) 
FREQÜENCÍMETRE ANALÒGIC 
DETECCIÓ DE SUBPORTADORES AMB UN 
PLL-NE-565 
MULTIPLEXOR ANALÒGIC PER A OSCILLOSCOPI 
ACOBLADOR D'ANTENES 
ENCESA ELECTRÒNICA PER A AUTOMÒBIL 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (I) 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (i 11) 
FONT D'AUMENTACIÓ D'ALTA PRECISIÓ 
GENERADOR DE FUNCIONS PER A LABORATORI 
MUNTATGE D'UN COMMUTADOR A DISTÀNCIA 
PER A TRES ANTENES 
MICRÒFON SENZILL AMB POLSADOR 
MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC 
SEQÜENCIADOR DE LLUMS 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLTÍMETRE DIGITAL 
DISSENY DE CIRCUITS IMPRESSOS 
FONT D'ALIMENTACIÓ PROGRAMABLE 
CONTROL DE COTXES PER ULTRASONS 
POLÍMETRE DIGITAL CONTROLAT PER ¡.t,P (I) 
EMISSOR DE RAIG LÀSER PER A IL·LUMINACIÓ 
ESPECTACULAR 
POLÍMETRE DIGITAL CONTROLAT PER ¡.t,P (i 11) 
ALARMA POLIVALENT (I) 

ÀUDIO 
EL DISC COMPACTE 
HI-F!: BONS COMPONENTS, PERÒ ABANS QUE 
RES, BEN AVINGUTS 
ALTA FIDELITAT DIGITAL 
SO PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ-CREACIÓ
RECREACIÓ 
LA TAULA DE BARREJA: CENTRE NEURÀLGIC 
DE LA CREATIVITAT MUSICAL 
EL FILTRATGE ACTIU 
L 'EQUALITZADOR 
L'AMPLIFICACIÓ DE POTÈNCIA 
MICRÒFONS (I) 
MICRÒFONS (11) 
MICRÒFONS (i !!I) 
EL SISTEMA DE DISC COMPACTE 
ELS DECIBELS 
COM TRIAR EL VOSTRE AMPLIFICADOR 
CÀPSULES MAGNÈTIQUES I COMUNICACIONS 
LES CINTES DE CASSETTE 
MILLORANT LA DEFINICIÓ DE LA IMATGE 
ESTEREOFÒNICA 
LA DISTORSIÓ EN ELS AMPLIFICADORS D'ÀUDIO 
ÀUDIO: CIÈNCIA I SUBJECTIVISME (I) 
ÀUDIO: CIÈNCIA I SUBJECTIVlSME (i 11) 
BANC DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 422 DE BBE 
TECNOLOGIA I MÚSICA 
LA SERVOPOLARITZACJÓ ACTIVA DOLBY HX PRO 
NICAM 728: SO DIGITAL PER A LA TV DEL FUTUR 
LA DISTORSIÓ DE TIM 

VÍDEO 
EL SISTEMA BETAMAX 
EL TUB TRINITRÓ 
EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRÒNICA 
TRANSMISSIÓ DEL SENY AL DE COLOR EN TV 
BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR 
TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENYAL DE 
TELEVISIÓ 
COLORIMETRIA 
BANC DE PROVES: VÍDE0-8 
SATÈLLITS DE TV: EMISSIÓ I RECEPCIÓ 
CORRECTORS DE CONTORNS 
L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (!) 
L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (i 11) 
MONTREAUX: TELEVISIÓ PROFESSIONAL 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (11) 
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QT- 6 
QT- 7 
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DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (i III) 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE TV (I) 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE TV (i 11) 
MONITORS D'IMATGE 
PROJECTORS DE VÍDEO (I) 
PROJECTORS DE VÍDEO (11) 
PROJECTORS DE VÍDEO (i 111) 
AJUSTAMENTS EN ELS VIDEOS (I) 
VÍDEO INTERACTIU 
AJUSTAMENTS EN ELS VÍDEOS (11) 
AJUSTAMENTS EN ELS VÍDEOS (i !!I) 
CODIRCACIONS EN ELS SENYALS DE TELEVISIÓ 

INFORMÀTICA 
QUÈ ÉS UN ALGORITME? 
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL? 
REPETIR QUÈ? 
EL NAIXEMENT DE LA !A 
PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB 
DEFINICIONS D'USUARI 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA ·TORTUGA• (I) 
MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA ·TORTUGA• (11) 
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 
SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA «TORTUGA• (i !!I) 
L'ORDINADOR A L'ESCOLA 
LES MÀQUINES INTEL·LIGENTS 
SINCAT. EL SINTETITZADOR CATALÀ DE VEU 
LIMITACIONS DE LA MENT (I) 
PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? 
LIMITACIONS DE LA MENT (i 11) 
LES INTERFÍCIES D'USUARI (I) 
LES INTERFÍCIES D'USUARI (i 11) 
HO SAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (I) 
LLENGUATGE MÀQUINA? 
HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (i 11) 
ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS 
LA lA. EL FUTUR PRÒXIM 
INTÈRPRET LOGO EN CATALÀ 
PROBLEMA N• I : LA TERANYlNA 
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 
SOLUCIÓ PROBLEMA N• 1 
SISTEMES EXPERTS EN lA 
PROBLEMA N' 2: PERSECUCIÓ INFORMÀTICA 
ROBÒTICA {I) 
SOLUCIÓ PROBLEMA N" 2 
ROBÒTICA (i 11) 
PROGRAMA DE CÀLCUL D'INTERESSOS 
ELS BBS 
LES PANTALLES D'ORDINADOR A EXAMEN 
IV JORNADES AFRICANES D'INFORMÀTICA 
L'RS-232 (I) 
lA: EL RECONEIXEMENT DE LA VEU 
L'RS-232 (11) 
L'RS-232 (i !!I) 
ESCUDELLA DE BITS. LA REVISTA EN DISC MAGNÈTIC 
ARQUITECTURA D'UN ORDINADOR 
ROBÒTICA INDUSTRIAL 
RECONEIXEMENT DE VEU PER ORDINADOR 
INFORMAT '89 
INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DEL ¡.t,P 8085 
VISIÓ DELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 
SISTEMES OPERATIUS 
L'ORDINADOR APLICAT A LA CREACIÓ MUSICAL 
CIRCUITS ÒPTICS: PRIMER PAS CAP A L'ORDINADOR ÒPTIC 

LEXICOGRAFIA 
ELS DERIVATS EN -AT 
ELS •NOUS TERMES· 
FACTORS DELS CANVIS D'UNA LLENGUA 
EL LLENGUATGE TÈCNIC I CIENTÍFIC AL 11 
CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLENGUA 
CATALANA 
MOTS DERIVATS D'ALTRES IDIOMES 
ALGUNS PROBLEMES DE LA TERMINOLOGIA 
INFORMÀTICA 
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REFLEXIONS SOBRE EL DICCIONARI DE 
TECNOLOGIA 
ÚS DEL CATALÀ EN LA TECNICA 
PRONUNCIAR ADEQUADAMENT 
EL CATALÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA 
LA INTERFERÈNCIA LINGUÍSTICA 
EXCESSOS LINGUÍSTICS 
NO HI HA SOLUCIÓ • TÈCNICA• 
SIGLES ARREU 
EL DISCURS TÈCNIC I PROFESSIONAL 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (I) 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (i 11) 
ELS TÈCNICS I LES LLETRES 
ELS NOMS COL-LECTIUS I EL LLENGUATGE TÈCNIC 
ELABORACIÓ D'UN DICCIONARI DE TECNOLOGIA 
MECÀNICA 
EL •Lf..XIC DE LA CIÈNCIA DEL Sòt_. 
LA PRODUCCIÓ MECÀNICA I L'EURODICAUTOM 

INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES 
INSTITUT CATALÀ DE TECNOLOGIA. LA TECNOLOGIA 
AL SERVEI DE L'EMPRESA 
TERMCAT. UN SERVEI DE TEMINOLOGIA. 
PER A LA COLLECTIVITAT CIENTIFICA I TÈCNICA 
CATALANA 
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA UPC 
EL CIDC COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES 
INSTITUT DE CIBERNÈTICA. FABRICA D'ENGINYS 

EDITORIALS I LA PRÈVIA 
RECEPCIÓ DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
QT, POSSIBLE EINA DE DEBAT 
CATALONIA IS NOT PATAGONIA 
TELEVISIÓ PRIVADA: TVE-4, TVE-5 I TVE-6? 
TXERNÒBIL O EL SUÏCIDI COL-LECTIU 
INVESTIGACIÓ MILITARITZADA 
SONIMAG-86, A LA CORDA FLUIXA? 
PER FI L'EXCEPCIÓ!PALOMARES, 1966-1986. 
EL PLUTONI QUE SURA 
NUCLEARS: L'ABANDÓ URGENT 
PREMSA ELECTRÒNICA, EL FUTUR? 
L'ORDINADOR ES LA SOLUCIÓ. D'ACORD. 
PERÒ QUINA ERA LA PREGUNTA? 
CONTACTES INTERNACIONALS DE LA BCI 
VANDELLÓS lli LA CARN DE CANÓ 
NEIX L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA TÈCNICA 
NOUS AIRES PER ALS AFICIONATS A LES ONES? 
TREURE SUC DE LES ENGRUNES 
ON VA LA ROBÒTICA? 
INVESTIGEM, INVESTIGEM, PER A QUI? 
PREMSA ESPECIALITZADA, PREMSA 
CONDEMNADA? 
FP, CRUÏLLA DELS FUTURS PROFESSIONALS 
AQUÍ RÀDIO EXTERIOR DE CATALUNYA . . 
CONTROVÈRSIA AMB LES APLICACIONS DEL CIM I 
LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
MILLORAR PER CRÈIXER 
HOME I TÈCNICA 
TV3: TORNEM-HI QUE NO HA ESTAT RES 
INDÚSTRIA- UNIVERSITAT 

DIVULGACIÓ 
LA TECNOLOGIA ALTERNATIVA ALS MUNICIPIS 
EL FRACÀS ESCOLAR SOLUCIONAT AMB LA 
INTEL·LIGENCIA ARTIFICIAL 
TECNOLOGIA MILITAR: EL NEGOCI DE LA MORT 
HI SOM A TOCAR 
PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
ESPAI: L'HORA D'EUROPA? 
QUÈ ÉS LA MONÈTICA? 
QUÈ ÉS EL BIOFEEDBACK? 
ALTA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE LA 
MONEDA 
LES NOVES TECNOLOGIES I ELS SEUS IMPACTES 
25 ANYS DE SONIMAG 
FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 
LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES 
CONSEQUÈNC!ES 
EXPOTRÒN!CA - INFORMAT- 88 
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LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, ELEMENT 
ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'EMPRESA 
EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 
TECNOLOGIES (I) 
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS. UN PROJECTE 
QUE PREN COS 
LA RESURRECCIÓ DEL MOTOR STIRLING 
EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 

QT-16 

QT-16 

QT-17 
QT-17 

TECNOLOGIES (i 11) QT -1 7 
L'X2SUEC,ALTERNATNAAL TGV QT-18 
SONIMAG '88: NOVETATS D'UN GRAN SALÓ QT-19 
RECERCA !INVESTIGACIÓ A LES UNIVERSITATS QT -19 
EL LÀSER. PRINCIPIS FÍSICS I APLICACIONS. L'HOLOGRAFIA. QT -20 
PERIODISME TÈCNIC I CIENTÍFIC. UN 
PROTAGONISME CREIXENT 
LES NOVES TECNOLOGIES A L'ESCOLA 
CONNECTORS COAXIALS 
OFIMÀTICA (I} 
GENERACIÓ DE VOLS SIMULATS A PARTIR D'IMATGES 
DE SATÈ-LIT 
QUINA SERÀ LA FONT D'ENERGIA DEL FUTUR 
OFIMÀTICA (i 11) 
SISTEMES D'ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA 
ARQUITECTURA I SO 
ESCEPTICISME EN EL PROCÉS DE FUSIÓ FREDA 
SONIMAG '89 
LA UNIVERSITAT I EL REPTE EUROPEU 
ESTIMULEM LA CULTURA CIENTÍFICA I TECNOLÒGICA 

COMUNICACIONS 
RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (I) 
QUÈ ÉS EL DEXISME? 
RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (i 11) 
IUGOSLÀVIA: NACIONS I COMUNICACIONS 
LES BANDES TROPICALS 
LA RADIOASTRONOMIA: SEGONA FINESTRA 
OBERTA A L'ESPAI 
LES COMUNICACIONS VIA SATÈL·LIT 
RÀDIO NEDERLAND. L'EMISSORA MÉS ESCOLTADA 
A CATALUNYA 
RECICLATGE PER A L'ANTE.NA VAGUI CREUADA 
ICI PARÍS, RÀDIO FRANCE 
EL DÍODE. EL PETIT DE LA FAMÍLIA 
TELETEL. VIEWDATA. VIDEOTEXT: 
LA COMUNICACIÓ DIGITAL 
JO EN VULL SABER MÉS. DE DEXISME 
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