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"El coneixement c ientífic pot oferi r un 
model de societat". Bé, pot semb'lar prou 
evident aquesta afirmació d1Every 
Schatzman, astrofísic francès i ponent 
de la "reunió d' intel . ligències" feta al 
Museu Dalí de Figueres el mes de no
vembre. Però, quin és aquest nou model 
que pot oferi r?. 

De les coses que es van arribar a dir 
en aquest encontre sobre ciència i cul 
tura discutint sobre el tema "Determi
nisme i li ibertat" s'en pot treure molt 
de suc. Da I ini anades a part i tenint en 
compt e que de conclusons, · tampoc no 
s'en van treure, cosa que sembla cròn i
ca en aquest tipus de reunions ... 

Però bé, tornem a allò del model de so
cietat, i anem a pams. Si el coneixe
ment científic ofereix un model de so
cietat se suposa que la api icac ió 
d'aquesta ciènc ia l 'ha de dur aquest mo
del. El que ja fa de ma l pensar és que 
en aquesta afirmació no acompanyessin 
les paraules "model de societat" de cap 
adjectiu. Seria nou?. Vell?. Mi l lor?. Pit
jor?. Just?. Equ ilibrat?. No diuen . res, 
sembla que s'en rentin les mans. A sobre 
els representants, diguem-ne, soc ials no 
van aclarir gaire la qÜestió, potser ni 
se'ls va ocórrer. 

Si tot un Gunter Ludwig, determin ista 
ell, afirma que "la pau és un do, no una 
conquesta" {!) o que "la física pot cons
tru ir un pont, però la ciència i els cien 
tíf ics no són capaços de construir la 
pau", la veritat, podem començar a tre
molar... E l cient ífic és cada cop més 

un super-especial ista sobre allò que vul 
gueu però que poques vegades mesura 
o simplement, pensa, en les conseqÜèn
cies o una possible ut i I ització inadequa
da de ls seus estudis. 

El c ientífic i, evidentment, e l tècnic són 
ta mbé responsables del que succee1x1 
amb aquest "model de societat" sense 
adjectiu. No si va l a arronsar l 'espatl la 
o pened ir-se'n quan ja és tard. La c ièn
cia i els científics han de col .laborar 
en favor de la societat, infi ltrar-se 
dintre d'el la· i saber allò que necessita, 
allò que vol. El que no pot fer és viure
hi d'esquena i perjudicar-la, ni que sigu i 
"i nco osc i ent ment". 

Si la tecnologia i la c1encia són massa 
importants per deixar-les en mans dels 
Estats, també és perillàs que sigu in des
envolupades per mentalitats soc ia lment 
incapaces de constru ir una pau social . 

En un món on les relacions econòm i
ques són "anònimament" salvatges la 
tecnologia hi té molt a dir. No deixem, 
doncs, que ens la segrestin. Si a nosal
t res ens ha d'afectar, nosaltres com a 
societat (i no obi i dem que els científics 
t ambé en formen part, d'aquesta socie
tat) hem de rebre els seus avantatges 
i no pas els seus inconvenients. Fem - la 
nostra, doncs. 

Volem oferir les pagmes de QUADERNS 
TECNICS a establir un cert debat ,tecno
logia-societat, a més de la divu lgació 
tecnològica que duu a terme, perquè un 
contacte no sols no està de més sinó 
que el considerem necessari. 

QUADERNS TECNICS 
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PER A QUI ES QT? 

QT pretén servir i informa r tots els 
estudiants, aficiona ts i professionals 
de ls te~1es tècnics que considerin que 
l es rev1stes existents no en diuen tot 
el que podrien dir o/i ho fan d'uno 
manera p oc e n tenedora o manipu lada . 
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EL SOL; FONT D'ENERGIA 

Per primera vegada al nostre país, sis masies, si
tuades a la zona de Llaês, dins del municipi de 
Ripoll (Ripollès), tindran energia elèctrica amb 
l'ajuda de panells fotovoltaics que reben la llum 
solar, aprofiten les seves radiacions i la convertei
xen en electricitat. 

Aquesta iniciativa forma part del Pià d'Electrifi
cació Rural que api ica el Departament d'Indústria 
i Energia de la General i tat de Catalunya, que bus
ca en les noves tecndogies alternatives una solució 
al problema de donar energia a zones d'orografia 
com pi icada. 

E.l cost total del projecte ha estat de dotze 
mi 1 ions de pessetes, repartits entre la General i tat 
(que cobreix el 80% de les despeses) i l'AJunta
ment de Ripoll amb els beneficiaris (són · dos 
mi I ions per masià). Si la instalació de panells de 
cèl.lules fotovoltaiques assoleix l'èxit esperat, una 
bona part d'aquesta mena de problemes es podrà 
solucionar. 

QJ's 

CERVELLS HUMANS EN . 
3-D. 

Una important novetat 
dins del món de la medi 
na consisteix a ut i I itzar 
el làser ·· amb l'ordinador 
per reconstruir e l cos hu
mà en tres dimensions, 
de ta l manera que així 
es poden veure mi llor 
com pi i cades factures o 
tumors dins l'organisme 
en especial dins el cer
vell. 

A diferència dels siste
mes actuals de scanner, 
que només donen infor
mació en una sola dimen
sió, amb aquest nou sis
tema el cirurgià pot cap
girar la imatge i obser 
var-la des de qualsevol 
angle per saber exacta
ment on es troba el mal, 
i per altra banda I i per
met una preparació de 
les intervencions quirúr
giques més acurada. 

UN NOU SERVEI INFOR
MATIC PER A JURISTES 

El Col_.legi d'Advocats 
Barcelona, dins la Secció 
d'Informàtica de la seva 
Comissió de Cultura, ha 
creat la Societat Coope
rativa Catalana d'Infor
màtica per a Juristes. 
Aquesta cooperativa as
sessorarà i donarà con
sells sobre el hardware 

software que cal per 
a les seves activitats ju
dicials i finançarà les co
mpres corresponents. 

UN NOU AVENC ELEC
TRONIC CONTRA EL 
CANCER. 

Un nou aparell per lluitar 
contra el càncer s'ha do
nat a conèixer al Japó, 
concretament a la Uni
versitat de Kyoto, on un 
equip comandat pel Doc
tor Tsumotu Sugahara ha 
dut a terme una sèrie 
d'investigacions comen
çades a l'any 1975. 

El sistema anomenat hi 
pertèr mia, consisteix a 
escalfar el tumor a 42 
graus, perquè sigui més 
sensible a les radiacions. 
La temperatura és contro
lada per ordinador la 
calor la produeixen dos 
electrodes que fan voltes 
al cos del pacient, que 
està estirat en una lli 
tera. 

Aquest sistema no té e
fectes secundaris, només 
té el problema que la 
temperatura del cos pot 
pujar fins a 39 graus 
mentre dura la sessió. 

APAREIX UN NOU RA
DIO CLUB. 

El diumenge dia 1 de de
sembre, va ser inaugurat 
el RADIO CLUB RIPOLL, 
amb l'indicatiu EA3RKP 
està ubicat a la capital 
del Ripollès. 

Tenen programades mol 
tes activitats, com cur
sets de robòtica, electrò
nica i CW. 

SURT AL MERCAT UN XIP ANTI-ROBATORIS. 

Una companyia de Dallas (Texas/Estats Un itats), 
especialitzada en productes a prova de còpies, ha 
barrejat un x ip de memòria CMOS amb una bate
r ia de liti, i ha conseguit un d ispositiu d'energia 

· molt baixa. 

Incorporar als xips una font d'al i mentació prop1a 
estalvia pèrdues d'informac ió, en especial si hi ha 
te.lls de la llum. La bateria, que no té gaires di
ferències amb les seves germanes dels rel lotges 
de polsera, pot funcionar durant deu anys, i només 
ho fa quan no hi hagi fluYd elèctric. 

La seva mida serà semblant a la d'un caramel pe
tit i e l · preu de venda serà d'uns cinc dòlars. Per 
evitar roqatoris d'informació o còpies sense auto
rització, l'usuar i ha de programar el x ip amb un 
codi i introduir-ne un altre dins del seu software. 
Només si es connecta el xip corresponent, es po
drà tenir accès al programa desitjat, a través d'u
na connexió especial, feta amb un enllaç que serà 
compatible amb els sistemes informàt ics actuals. 
I el seu preu serà de només deu dòlars. 

ELS JAPONESOS JA FAN ELS SEUS PRODUCTES 
TECNOLOGICS A CATALUNYA. 

Diverses multinacionals japoneses, entre les quals 
hi ha CASIO i PANASONIC, començaran a fabr i
car molts dels seus productes a Catalunya, dins 
de la reestructuració feta per mitjà del "Plan E
lectrónico y lnformatico Nacional". 

Fins fa poc, tan sols fe ien aspiradors, equips de 
so, però els últims acords establerts amb el go
vern preveuen inversions superiors als mil milions 
de pessetes. De moment, NATIONAL PANASONIC 
filial de MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL, 
començarà aviat a fabricar vídeos a la localitat 
de Celrà (el Gironès), amb la intenció de fabricar 
entre cent vint -i-ci nc mil i cent cinquanta mi l 
equips anuals. · 
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PER FI, UN LÀSER FET TOTALMENT A 
CATALUNYA 

El Centre d 'I nvest igació i Fabricació del Làser, 
entitat c reada a Barcelona fa un any, acaba de 
treure al mercat el làser A300. Dos ays d'inves
tigació en tota mena de lasers queden enrera i 
han permès la consecuc ió del CO com a matèria 
fonamenta l d 'aquest apare ll. 

En efecte, una fluència continuada de gas, amb 
una potència de 50 vats, fa que el _ CO pugi , grà
cies a la seva altíssima densitat, generar 5.500 
k i I ovats/seg. d'energia continuada, unes set centes 
vegades la que pot fer la consentració solar en 
un punt. La conseqüència és que pot provocar la 
fus ió i la volat ibi I ització de quasi tots e ls mate
rials on es concentra la radiació. 

El làser A300 està format per una capçalera com 
pacta on conté el sistema, una mànega f lex ible, 
i un armar i de comandament, compost per un mò- · 
dui d'alimentació, un equ ip de buit i un regulador 
de press ió. Té api icac ions dins de la medic ina, la 
so ldadura i, sobretot , les telecomun icacions. 

Hi han projectes de fer nous lasers de 100, 200 
i 400 vats. 

AUGMENTEN LES CO-
MUNICACIONS PER SA-
TEL.LIT ENTRE ELS 
VAIXELLS. 

L'Organisme Intern de 
Telecomunicac ions Marí
times per Satè l. l it (IN
MARSAT) ha prev ist un 
augment tri p i icat durant 
e ls pròx ims c inc anys, 
del nombre de comunica
c ions entre vaixells mit
jançant l'ús d'aquest nou 
mitjà de transm iss ió, sen
se tenir en compte la 
quantitat d'unitats amb 
l'equip adient, segons as-
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senyalaven _fonts autorit
zades al diari EL COR
REG CATALAN, de Bar
ce lona. 

Les matei xes fonts pre
veuen que, pel 1990, hi 
haurà prop de quinze mi l 
terminals en vaixe lls i 
estructures marítimes. 
D'acord amb l'esmentat 
organisme, e l futur siste
ma mundia l de socors i 
seguretat necessitarà uns 
quaranta- c inc mi I term i
nais per establ ir comuni 
cac ions,. a part de nous 
equ ips de ràd io, 

MICROONES I CIRURGIA 
Sis universitats, amb l'a
jut d'una companyia japo
nesa de recerques ·tecno
lògiques, han ideat un nou 
instrument qu1rurgic per 
practicar la· cirurg ia ocu
lar. Es tracta d'una sonda 
de control manual capaç 
de crear. ones i reg u I ar 
les seves freqÜències. 

Per poder treball ar, l 'a
parell ha de mantenir l'e
m iss1o de microones en 
l 'estreta banda dels 2.450 
KHz . La microona apro
fundeix només f ins un a 
un parell de rh i límetres 
des de l començament de 
la sonda, i d'aquesta ma
nera manipu la el teixit 
malalt sense afectar als 
altres. 

Els tumors, cataràtes o 
g laucomes podran ser o
perats sense cap problema 
grac1es l'altíssi m n ive ll 
de prec isió que s'espera 
obt enir. 

LA LLUM ••• NOU COMPO
NENT DELS ORDINA
DORS ?. 

Doncs així sembla que 
serà d'aquí poc temps 
amb l'arribada dels ordi
nadors de la ci nquena ge
neració. L'electricitat se
rà substituYda per impu l
sos de raigs làser ref lec
t its per petits miral ls. 

a ixò... Per què? per 
guanyar rap idesa. Amb 
e ls circu its actuals hi ha 
li m itac ions de ve loc itat. 
Els electrons que es 
mouen dins dels materials 
sem iconductors tenen a
vui la in tensi tat de l 
corrent e lèctric, com a 
pr incipi · inic ia l que fa 

funcionar el sistema. Però 
les ve loc itats actuals ja 
no són gaire rendibles, 
fins al punt que un sol 
"transistor làser" ja. 
pot manipular un mi I ió 
d'interruptors o atendre 
a la vegada diverses mis
sions. 

Els mateixos làsers, amb 
una mica de temps, tam
bé podran ocupar-se, de 
tot es les activitats que 
ara fan els ordinadors, 
com demostra l 'interès 
que hi té el Pentàgon 
(Estats Units), que ha de
cidit premiar amb 9 mi 
lions de dòlars tot aquel l 
que investigui sobre a
questa matèria. 

NOVES BASES DE DADES 
EN CATALA. 

El mes de ma ig passat , 
a la seu de la Comissió 
lnterdepartamenta l de 
Recerca i . Innovació Tec
nològica (C I RIT) es va 
firmar un acord pel qual 
la Genera l i tat de Cata
lunya, la Universitat Cen
tral de Barcelona i IBM 
ESPAÑOLA emprenien 
conjuntament la creac ió 
d'un lèxic informatitzat 
de la llengua catalana. 

El projecte, d'una durac ió 
mínima d'un any, ja co
mença a donar els seus 
frui ts: s'han elaborat dues 
bases de · dades relacio
nals que contindran un 
inventari aproximat de 
20.000 paraules en cata
là en les seves diverses 
formes gramaticals, i 
s'espera d'aquí a poc 
temps aprofundir molt 
més en e ls programes. 

S'ESTABLEIX UN SERVEI DE CALCUL AL COL
LEGI D'APARELLADORS -

"QUADRE 3000" és el nom del nou servei infor
màtic pel ·càlcu l de costos de les obres públiques 
i edificis, establert i financ;at pr incipalment pel 
Col .legi d 'Aparelladors de Catalunya. 

Aquest projecte s'ha dut a terme grac1es a l'ajuda 
de l'esmentat co l.legi, la Generalitat de Catalunya 
i l'Ajuntament de Barcelona, entre d'altres inst itu
cions. Aquest servei faci I i tarà i contr ibu irà a la 
c0nfecció de pressupostos en els projectes de l 'ad
ministrac ió i les empreses constructores. 

El "QUADRE 3000", dissenyat elaborat per 
l 'I nstitut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya ( ITEC), ha representat cinc anys de tre
balls re lacionat s amb les característiques dels pro
ductes més habituals de la constucció i la posta 
a punt de pressupostos, emmagatzemant-ho tot 
dins d'un banc estructural de dades d'un valòr 
aprox imat de dos mil milions de pessetes~ En con
junt, més de tres mi I elements usats a les obres 
són tinguts en compte. Aquest servei és un. pro
jecte únic als PaYsos Catalans i representa una 
innovacio seriosa dins dels sistemes de dades in-
formàtiques europeus. . . 
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RTVE INCORPORARA ENGUANY UN SERVEI DE 
TELETEXT 

José María Cervigón, director del gab inet tècnic 
de Radiotelevisión Española, va declarar al semi 
nari "últimas tendencias de la información audio
v isual", que el servei de teletext de l'ens públic 
entrarà en funcionament al començament de 1 'any 
1986. 

Aquest servei serà gratuYt, i les proves inicials 
fetes per la t elevisió espanyola j a indiquen les 
grans api icac ions que pot tenir dins de I 'àrea de 
la informació,' o per intercalar subtíto ls d'alguns 
films i/o programa. En essència, és un petit des
codificador instal.lat a la televisió, que permet 
retransmetre I 'equivalent d'una revista de cent pà
gines, amb dades que es renoven contínuament. 

Al nostre país TV3-Televisió de Catalunya ja va 
fer les seves experiències aquest estiu amb ocasió 
.de la retransmissió del 11 Campionat Mundial de~ 
Clubs de Basquet celebrat a Barcelona. En aquest 
cases donava informació sobre I 'estat del temps, 
resultats i dades esportives, serveis d'informació, 
etc. 
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ELS "MICROS" AMERI
CANS BAIXEN DE PREU 
A EUROPA. 

Els grans de la informàti 
ca com -IBM APPLE, 
han decidit per separat 
disminuir els preus dels 
seus microordinadors per 
fer front a la competiti
vitat d'altres marques. 

IBM? segons ha explicat 
la seva fi I iai a I 'Estat 
Francès, vol reduir els 
preus dels últims produc
tes trets al mercat del 
15 al 40 %. Els principals 
afectats per aquesta me
sura són el model PC-XT 
(un 15 %), el AT (44%), 
i els accessoris d' exten
sió i memona d'aquest 
últim model (30 %). 

APPLE, per la seva banda) 
a fet importants reduc
cions en el MACINTOSH. 

DIAPOSITIVES PER OR
DINADOR. 

Doncs si, això i més pot 
significar I 'Executi ve 
DES~, l'última moda en 
sistemes integrats per a 
executius agressius i al 
tres interessats. 

La memòr ia de I 'aparell 
té una capacitat de dos 
mi I caràcters, f raccionada 
en dues seccions: la tele
fònica i el banc de dades, 
capaç d'emmagatzemar 
més de dos cents noms 

nombres. També porta 
una calcu ladora que fa 
les func ions habituals, un 
rellotge digital i una rà
dio de dues bandes. 

NEIX UNA NOVA TELE
VISIO LOCAL. 

El dia 23 de setembre 
passat va començar a Vi 
lanova de Barca (a v int 
qu ilòmetres de Lleida) 
la primera emissió de la 
seva T.V. local . . 

Les emissions de TERRA 
FERMA (així es diu a
questa emissora) la poden 
veure tots els veins d'a
quest poble i també dels 
pobles de la rodal i a, a 
més de les altres tele
visions existents. La seva 
programació és, ara per 
ara, d'informatius comar
cals i pub I i citat, encara 
que els seus propietar is 
pensen ampl iar- la d'aquí 
a uns mesos. 

ES COMERCIALITZA LA 
IMPRESSORA DE VJDEO. 

"HELP": UN PLA PER 
INFORMATITZAR ELS 
VEHICLES. 

A ls Estats Units s'està 
desenvolupant un nou sis
tema de control i matri 
culació dels cam ions, a
nomenat "Help". 

Aquest sistema consisteix 
a ficar d ins dels camions 
una matrícu la electrònica 
que permeti transmetre 
estadístiques vitals del 
veh icle quan va per la 
carretera a un gran ordi 
nador centra I. 

La instal.lac ió del sistema 
"Help'' costarà a cada 
estat de la Unió dotze 
milions de dòlars i con
vertir-lo en operatiu do.s 
milions i mig més, tot 
i que s'espera un estalvi 
de quaranta mi I ions 
aprox imadament a tota 

El nou aparell (inventat la indústria del transport.' 
per MITSUBISHI) és d'una Amb el sistema "Help" 
simplicitat extrema: es es controlarà qualsevol 
connecta la sortida del flota de camions, les càr
vídeo de la càmera, al j regues per i lloses, els tra
vídeocassette o el recep- jectes ut i I itzats, i també 
tor de televisió i, pre- es podran buscar veh icles 
ment un botó quan surt robats. 
la imatge desitjada, s'a- -----------
consegueix (al cap d'un 
quart d' hora) una fotogra
fia en blanc i negre de 
8,4 x 10 cm., sobre un 
paper termosensible. 

El seu funcionament es 
basa en la digitalització 
de la imatge (és a d ir, 
la seva descomposició en 
detalls). L a informació 
que es rep del . vídeo, es 
torna a compondre perquè 
es pugui l legir de forma 
secuencial per formar no
ves línees d'imatge. 

TELEFONICA VOL OPTI
MITZAR LA XARXA DE 
FIBRES OPTIQUES EN
TRE BARCELONA I MA
DRID. 

A mitjan mes de novem 
bre passat la Compañia 
Telefònica · Nacional de 
España va començar les 
obres per instal.lar cables 
de fibra òptica entre 
Barcelona i Madrid, que, 
en una pr i mera fase, 
arribaran fins a Guadala
jara, l 'any 1987, segons 

QT PRESS 

. ha comentat a la premsa 
la pròpia empresa. 

El cost total del projecte 
pujarà aproximadament 
als quatre mi I mi I ions de 
pessetes, i subst ituirà el 
cable coaxial més ant ic 
que data de I 1955. 

Tota aquesta feina és el 
principi _del pla de d igita
li tzació de la xarxa a 
llarga distànc ia, que pre
veu pel 1990 la instal.la
ció de més de set mi l 
quilòmetres de cable en
terrat o submarí. 

El cable òptic -també co
negut com fibra òptica
permet, amb paraules 
dels portaveus de l'em
presa, la prestació de 
serveis variats tenint com 
a suport la tecnologia di 
gital . 

UN NOU SERVEI DE 
CORREU Et.ECTRONIC 
ES POSA EN MARXA. 

Des d'ara, es pot en llaÇar 
els Estats Units a la 
Gran Bretanya, ut i I itzant 
les seves xarxes postals, 
un missatge introduYt en 
un ordinador. El slstema, 
inventat per EASY-LINK, 
rep el nom de "Us Mai I
gram" ("mai l" per carta 
i "gram" per telegrama) 
amb un senzill m icroord i
nador domèstic, es pot 

servir com a t erminal del 
sistema, el subscr iptor 
es comunica. directament 
amb !!ordinador de servei 
d'EASY -LINK. 
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I UGOSLAVIA: 
NACIONS I COMUNICACIONS 

Iugoslàvi a, un Estat amb una exte nsió que és la mei ta t de la de l 'Estat es
panyol i una població de vint-i-dos milions d'habitants, és segura me nt .I ' Es
tat e urope u on conviuen més pobles, més cultures i més r eligions . 

ConstituYt l'any 1918 sobre les runes 
d'antics Estats imperials reconstituYt 
l 'any 1945 amb la victòria antifeixista, 
Iugoslàvia ha generat un sistema polític 
original sobre tres eixos principals: fede
ral i sme, autogestió i no a li neació. 
Aquesta és la clau per entendre e l fun
c ionament dels seus mitjans de com uni
cació. 

El federalisme és el resultat del pacte 
inst ituciona l entre les diverses nacions, 
"a partir del dret a la lliure autodeter
m inació, que inclou el dret a la li iure 
separació", segons expliciten els preàm
buls de la Constitució federa l i de les 
Const itucions republicanes i provincials. 
Aquest pacte, d'igual a igual, juntament 
amb els principis d' autogestió política, 
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fa que l'Estat federal no tingui com 
petències exclusives en res, excepte en 
matèria de Defensa, Relacions Diplomà
tiques i Política monetària. Aquests tres 
àmbits són els únics dirigits per Minis
teris federals, perquè per als altres as
sumptes hi ha les Oficines de Coordina
ció lnter-Republ i canes i Provincials. 

Tot i que la Constitució federal esta
bleix la ·igualtat nacional, lingÜística i 
religiosa, són les Repúbliques i les Pro
vínc ies Autònomes que, en el marc de 
les seves competències, l'han de dur a 
terme. Així, dónes, tenim que són les 
Constitucions republicanes i provincials, 
les que expl iciten quines llengÜes són 
oficials i en quins àmbits d'ús. Com 
que, d'una altra banda, les Repúbliques 

i Províncies tenen competènc ies exclu
sives en matèr ia d'ensenyament i mitjans 
de comunicació, l 'estatus nac ional i tar i 
pot variar d'uri indret a un altre. El 
serbo-croat, també conegut com c roata
serbi, serbi o croat, és ofic ial a les Re
públiques de Sèrbia, Croàc ia, Bòsnia-Her
cegovina i Montenegro en les diverses 
var ietats (estàndards republ icans) i a lfa
bets. Com que és la llengua pròpia de 
més del 70% .dels iugoslaus, és una mica 
més oficial. Es formalment la l lengua 
oficial de l'Exercit i la de les· institu
cions federals. Però, d'una altra banda, 
tenim que l'eslovè i e l macedòni són les 
llengÜes oficials exclusives de les Repú
bliques d'Eslovènia i Macedòn ia. I això 

és molt important si tenim present que 
les comunitats I ingÜístiques eslovena i 
macedòn ia no arriben ni als 2.000.000 
d'habitants. D'altra banda, les Provín
cies Autònomes de la Vo ivodina i el 
Kossova, atesa la seva compos ició ètnica 
tenen I 'hongarès, el romanès, l'eslovac, 
el ruteno-ucraYnès i el serbo-croat, i 
l'albanès, el turc i el serbo-croat, res
pectivament, com a llengÜes ofic ia ls. De 
tota manera, cada Repúbl ica pot adme
tre com a oficials les llengÜes que con-. 
sideri necessàries, en un determ inat àm
bit territorial i/ o funcional a fi de ga
rantir els drets nac ionals. Per posar un 
exemple: la mi nori a italiana d'Eslovènia 
té escoles separades, perquè l'ensenya
ment és bi I ingÜe en les munic ipal i tats 
de composic ió ètnica mixta, però fent 

alternar sistemàticament hongarès i eslo
vè de manera integrada. D'altra banda, 
la minor ia italiana d'Eslovènia frue ix · de 
TV-KOPER , el programa de televisió 
iugoslava en i ta l i à i només en són uns 
2.000, mentre que a Croàcia resulta que 
a la ciutat de Rijeka hi ha més de 
20.000 i ta l i ans amb c iutadania iugoslava 
i no frueixen de TV-KOPER . El proble
ma dels albanesos del Kossova és que 
tenen l'albanès en règim de coofic ia l itat 
-quan són la majoria absoluta del 
Kossova- i són només nacional i tats en 
el marc d'una Província Autònoma, men
tre que els montenegr ins, eslovens i ma
cedonis són nacions en el marc ·d'una 
República federada, a la qual cosa cal 
afegir· la misèria ecooòmica çlels kosso
vars (40% d'aturats). · 
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D'acord amb els princ1p1s autogestiona
ris, a Iugoslàvia no hi ha una radiotele
visió estatal, sinó que hi ha 10 ens ra
diotelevisius, distribuhs així: un per Re
pública i Província Autònoma, als quals 
s'ha d'afegir RTV-KOPER i RADIO 
IUGOSLAVIA. Aquesta última és l'únic 
ens federal i fonamentalment es dedica 
a I 'emissió de programes a I 'estranger 
en ona curta, mentre que RTV -KOPER 
és un ens especial que tractarem més 
endavant. Els altres vuit ens radiotelevi
sius e laboren· per separat i distribueixen 
a través de llurs xarxes d'enllaços els 
diversos programes de ràdio i un pr i mer 
programa de televisió (en VHF). Al mar
ge, hi ha un segon programa d'intercanvi 
que es distribueix normalment per les 
bandes d'UHF a través de la xar·xa de 
cada ens radiotelevisiu. Normal ment 

(Organització del Treball Associat), els 
quals es troben sota · el control de les 
entitats de consumidors (Comuni t at d'In
teressos Autogestionar is). Així, doncs, 
tenim que els ens radiotelevisius iugos
laus són empreses públ iques, però auto
gestionades. En l'aspecte financer, les 
institucions només hi contribueixen amb 
un 20% del pressupost, mentre que el 
80% restant és finançat directament pels 
consum i dors mitjançant el pagament 
d'una li icèc ia. Tot i que la programac ió 
és feta íntegrament pels t reballadors del 
mitjà, l 'Adm inistració de l'ens és com 
partida pels treballadors i pels nombro
sos consells assessors -on hi ha represen
tants dels d iversos grups soci als-. Justa
ment, gràc ies a aquest sistema, ens tro
bem que Eslovèn ia rep a tot el territori 
el programa de TV-ZAGREB. 

RECEPC IO DELS PROGRA MES DE RADIO I TV L 'AN.Y 19fl? 
(Cobertura de la pob lació pels seny<Jis <Jc 1( 1 v "" %) 

ONA MI TJANA 

1er. progr. 2n. progr. 
Dia N it Dia Ni t 

Tot Iugoslàvia 87 61,5 61,5 37,2 
Bòsnia-Hercegovina 95 45 60 
Croàcia 83 60 67 
Macedònia 100 98 92 61 
Montenegro 40 20 
Sèrbia 80 60 75 40 
Kossova 100 65 40 25 
Voivodina 100 85 100 49 
Eslovènia 98 59 3 1 11 

QUA DRE 1 

auqest segon programa és de producció 
al i ena a la República o Província d'e
misslo. Aquest segon programa sempre 
s'emet en versió original, i si s'escau 
(és a dir, quan l'idioma normal dels te
levident és diferent de l'idioma en que 
s'ha fet el programa) se subtitula. Val 
a dir que a Iugoslàvia, el cinema i la 
televisió mai no fan doblatges, llevat 
de TV-KOPER. 

Relacionada amb I 'autogestió política, 
tenim l'autogestió econòmica. A Iugoslà
via com a Estat socialista, la gran part 

-de la propietat dels béns de producció 
és públ ica, però la gestió no és estata l, 
sinó duta a terme pels mateixos treba-
lladors associats de manera cooperativa 
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FM TV 

ler. 2n. 

~ progr. TV-1 TV-2 

69,2 75,9 81,8 69,6 
75 75 85 72 
85 85 8 1 73 
65 65 96 82 
20 40 30 
78 78 80 79 
55 55 92 86 
81,8 81 ,8 85 85 
94 92 96 60 

Iugoslàvia, des que I 'any 1948 es va en
frontar a la Un ió Sovièt ica, no solament 
va desenvolupar l'autogest ió com a al
ternativa al soc ialisme "real", sinó que 
va buscar l'equ ilibri entre els Blocs, la 
qual cosa la va portar a un acostament 
cap a l'Oest, espec ial ment cap a Ità li a 
i e ls Estats neutrals d'Europa, i a l Ter
cer Mon -d'aquí, que sigu i co-fundadora 
del Moviment de No-A l ineats-, sense 
obi i dar els germans separats: e,! s Estats 
de I 'Est són els pri ncipals e l ients de Iu
goslàvia. Això exp lica que Iugoslàvia ha
gi no solament optat pels est àndards oc
cidentals de FM -banda de 88 a 108, en
lloc de la ban.da de 67 a 74 MHz- i de 
televisió -sistema B i G amb color PAL, 
enlloc dels sistemes D i K amb color 
SECAM dels Estats- membres de I 'Ol RT-;: 

E l fet · que Iugoslàv ia faci servir els es
tàndards occi denta ls, permet que les 
emissions eslovenes es pugu in veure sen
se problemes a Aust r ia i a ltàl i a, i vice
versa, la qual .cosa és mol t important 
per a la fil osofi a polít ica Iugoslava a 
favor de là pau (distens ió), l'entesa entre 
e l·s pob les (com , per exemple, e l Tract at · 
d'Ossi mo entre ltàl i a i Iugoslàvia, el més 
i mportant entre dos Estats amb sistemes 
político-econòm ics di ferents) i la coope
rac ió inter -estat al en matèria de nac io
nalitats. De t ota manera, l'original mo
del iugoslau er met que conv isqui n diver 
ses tendènc ies autogestionàr ies. Mentre 
que Eslovèn ia, no solament mi ra cap a 
Occident en matèr ia rad iotelevisi va, sinó 
també cap a l seu eurocomunisme, a cau
sa de I 'alt nivell de vida assol it, ens 
trobem que a les Repúbl iques subdesen-
volupades predominen les tendènc ies f i lo

També ha optat per la integració a la sov iètiques, cosa ben lògica, si tenim 
xarxa d'Eurov isió, ma lgrat ser membre . present que és el sud iugoslau qui més 
observador de la xarxa d' lnterv is ió ., de pateix la cr isi, amb una infl ació del 80% 
la qual també rep imat ges, tot i que anua l i, en alguns llocs, amb una t axa 
amb el "social is me real" només es f a de desocupació de I 'ordre del 40% en 
una connexió diària per als infor mat ius, alguns indret s. Això f a que la producció 
davant de les tres connexions d iàries a l i ena de la Unió Sovièt ica i dels Estats 
d'Eurovisió. de l'Est, s'hagi inc re mentat ú lti mament 

RTV 
RTV 
RTV 

RTV 

RTV 

RTV 
RTV 
RTV 
RTV 
RTV 

Belgrad 
Ljub l jana· 
Koper 

Novi Sad 

Prishtina 

Sarajevo 
Skopl je 
T i tograd 
Zagreb 
Ràdio Iugoslàvia 

D ISTRIBUC IO LINGÜISTICA RTV 

major itàriament serbo-croat 
majoritàri ament eslovè 
eslovè/ ital ià: un programa de ràd io en eslovè 

un programa de ràdio en ital ià 
un programa de TV en i ta l i à 

Radio 1 serbo-croat I Ràd io 2 i TV Novi Sad: 
serbo-croat, hongarès eslovac, romanès i rutè 

Ràdio 1 serbo- croat I Ràdio 2 albanès i turc 
TV Prishtina, majoritàriament a lbanès 

Serbo-croat 
MacedÓni (majoritàriament), albanès i turc 
Serbo-croat (majoritàriament), albanès 
Croato-serbi (majoritàr iament), esperanto a 
Albanès, àrab, bú lgar, ang lès, francès, a lemany, grec, ital ià, rus, 
espanyol, serbo-croat 

A més cal ~.fegir que hi ha 27 emissores loca ls que emeten programes 
en les l lengues de les nacional itats. 

tt A Croàc ia hi ha deu mil esperantistes federats .i uns v int mil sense 
federar . E l mateix T ito, d'ori gen croat, era esper antista no federat. 
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i de manera especial a les Repúbliques 
meridionals: no solament és més barat 
comprar a sovietics i amics dels soviè
tics sinó que, a més, aquests accepten 
el pagament en dinars, convertibles als 
mercats occidentals. Aquesta mesura, 

destinada a frenar el gran deute exterior 
dels iugoslaus, tampoc no alarma ningú. 
A l cap i a la fi, e ls princ ipa ls creditors 
són els ianquis, els quals no van dubtar 
d'ajudar Iugoslàvia l'any 1948 · quan va 
trencar amb la Unió Soviètica, i ara hi 
envien soldats a estiuejar. 

Aquesta actitud, qual i ficada pels sectors 
crítics d'Estat-prostituta, no és sinó el 
resultat d'un doble consens (extern i in
tern) que si, d'una banda, a fet de Iu
goslàvia una cosa que no és ni carn ni 
peix, d'una altra, ha permès la convivèn
cia d'una sèrie de pobles que fins fa no
més 50 anys havien arribat a practicar 
e l genocidi d'uns contra e ls altres. 

Un subproducte de la filosofia del con
sens del fet nacional és e l cas de 
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RTV-KOPER (o KAPODfSTRIA). Mal 
grat que va ser la continuadora de 
RADIO TRIEST zona B, durant els 9 
anys que va durar la qÜestió de Triest 
entre anglesos, ianquis, soviètics, iugos
laus, eslovens i italians, amb la firma 

-

del Memoràndum de Londres (1954), 
RADIO KOPER es va integrar a la 
xarxa eslovena, però amb una certa 
autonomia a fi dé servir als eslovens de 
l'altre cantó de la frontera i als i tal i ans · 
que s'havien quedat en el nou terrirori 
iugoslau. Però, serà l'any 1972 el més 
important de RADIO KOPER : a l'emis
sió de 2 programes (un en italià i un 
altre en eslovè), cal afegir l'inici de TV
KOPER- , la pr i mera que va emetre en. 
color i amb una certa tolerància al nu 
a un cantó i un altre de la frontera. 
Ràpidament, tant la ràdio com la tele
visió de Koper van adquirir prestigi a 
Itàlia. Amb l'ajut del PCI, que amb els 
seus 3.000.000 de militants i el seu 30% 
de l'electorat, té mitjans i maneres, ben 
aviat es va estendre per tot Itàlia, de 
Nàpols fins a Milà, amb anuncis corner-

cials ¡" tot. A més de l'ajut del PCI, so del doblatge a l'italià fetes per a la 
RTV-KOPER té un conveni de col .labo- RAl (en aquest sentit, TV-KOPER només 
ració amb la RAl, la qua l cosa fa que emet en versió original subtitulada la 
la producció aliena de TV-KOPER nor- producció Iugoslava Estrictu Sensu). 
malment s'emeti amb' les columnes de 

MARTf GARCfA-RIPOLL DURAN 

ADHERIR-SE A 

)G3rcXa 
L---------' CULTURAL 

ES FOMENU~AR~----l 
LA ~-~~I~~eOLTUR~// 

als teus amics? un obsequi, una diada. ; 
o per a tu mateix. aquell disc que tant ; 
t'agradaria escoltar, aquell llibre que ; 
voldries llegir.... ; ~' 

Xarxa té totes aquelles coses que tu ;; ./"' 

vols. ; '\. " 
No pagaras més. ; ~ § ~ 
Et costara el mateix que a qualsevol ; #' #' 

lloc. ;' .,.,. ~ 
PerO... ~ ¡ · 
Amb el benefici que s'obté de les teves ; ,;11 ,.s-Ò 

compres, Xarxa fomenta I~ _cultura ~~ ~-.# 
catalana. organ~tza expoSICIOns ~ ~ ~ v 
subvenciona premis, viaijes. cursets. I ~~ ~-~ 
mil coses més. ~ & 11'-? 

1 a Iu no et cosia més que el petit ~ /f 
esforç de demanar-ho a travc;;?és de ;~ F . 
Xarxa. ; ~ ~~ 

Només ai•O. ; ~,.¡¡olt @~<ff ç 
Ben poc, ol? 

7 
~ -" 
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En aquest article, farem un breu recorregut pels circuits bàsics m é~ habi 
tuals dels oscil.ladors. Buscarem diferents tecnologies per diferents formes 
d'ona: si.nusoidal, quadrada, rectangular i triangular. Al pròxim article, pre
sentarem la segona part amb un projecte definitiu d'un oscil.lador de baixa 
freq~'ència. 

FUNCIONAMENT DELS OSCIL.LADQRS / despres d'haver circulat per l'enllaç de 
· realimentació complet i d'haver tornat 

Bàsicament un osc i l.lador, està format a I 'entrada. Aquest senyal continuarà 
per un amplificador real i,mentat posit1_va- creixent a mesura que es va completant 
ment mitjançant una cel.lula select1va la realimentació. Per tal d'evitar satura
a la frequencia. L'esquema d'aquesta cions a la sort ida de I 'osc i l.lador en 
idea el podem veure a la figura 1. A, aquest casos, s'ha de preveure un con
representa 1 'amp li ficador, (i és la xarxa tro I automàtic de guany. De fet, la fai 
de realimentació i Af el guany total del ta de linealitat dels components . actius 
con junt. La xarxa de realimentació _B, de l'amplificador amb !.'amplitud es com
agafa una fracció de senyal de la sort1da porta com a limitador. Les derives, can
de l 'ampl·ificador i la retorna a l'entrada vis de temperatura i envelliment, tenen 
amb la mateixa fase i una certa atenua- l'efecte de variar el guany de l'amplifi
ció. Quan el guany de l'ampl ificador és cador. Per tant, per assegurar l'estabili
igual 0 superior a l'atenuaci~ de la r~a- tat de les oscil.lacions es fa que AB>1, 
limentació aquesta senyal, s automantm- en tots els oscil.ladors. 
drà indefinidament. Si la realimentació 
és un filtre selectiu per una frequència 

determinada, aquesta la tindrem present OSCIL.LADORS D'ONA SINUSOIDAL. 
a la sortida de _I 'amplificador. 

----------1 
I 

1
Af 

I 
I 
I 
I 
I 
I _______ _ 

Figura 1 · 

El guany total del conjunt Af, és: 

Af= A/1+AB 

'Ens adonem que quan -AB =1 , el guany 
total del circuit ha de ser infinit. Aixó 
ens demostra que amb una petita senyal 
inicial generat en el règim transitori, 
es convertirà en una osc i l.lació. En cas 
que IABI> 1, un senyal inicial a l'entrada 
en generarà un ·altre de major amplitud 
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ENTRADA SORTIDA 

Figura 2 

A la figura 2, podem veure un filtre en 
configuració doble T. A la frequència 
de ressonància, l'atenuaèió és d'uns 
60 dB i es produeix un desfasament de 
180° entre I 'entrada i la sortida. A la 
figura 3, tenim I 'esquema d'un osc i l.la
dor basat en aquest filtre. El desfasa
ment propi del filtre es combi na amb 
el desfasament de 180° de I 'entrada in
versora així s'aconsegueix la real i men
tació regenerativa. Mitjançant · P1 ajus
tem el filtre fins · que hi hagin les 

R3 

RI=15Kn C l =C2,0,1,.u. F 
R2 = 15 K n C3 = 0 ,2 Ji"F 
R3 = 10 K n 
R4 = 10 K n. IC1 = TL08 1 o equivalent 
R5 = 6,8 Kn. 
R6 = 1Kn. 
P I = 1 K n. 
P2 = 10 Kn.. 

Figura 3 

osc i l.lacions. El díode -D1 i el potenciò
metre · P2, s'encarreguen del control au
tomàtic del guany. Quan el senya~ en 
R7 supera unes dècimes de volt, e l dío
de es fa més conductor i redueix el 
guany de l'amplificador. La distorsió 
d'aquest osc i l. lador quan P1 és ajustat 
és ·de 1'1°/o aproximadament. Per la im 
posibi I i tat de fer variar simultàn iament 
tres o quatre components del filtre, I 'os
cil.lador només és pràctic per a una sola 
f requència. 

ENTRADA 

Figura 4 

A la figura 4, podem veure un filtre 
Wien-Robinson. Al igual que el filtre an
terior, la frequència de ressonància és 
la ·seguent: Fr= 1 / 2TI'RC, i es produeix 
un desfasament de 180° - entre l'entrada 

i _ la sortida. À la f igura 5 està repre
sentada I '-api icac ió pràctica. En aquest 
oscil.lador, variant P1-P2 podem aconse-. 
gu ir un desplaçament de frequència d'una 
dècada. El senyal de sortida queda regu
lat automàticament mitjançant els ze
ners D1 i D2. Aquest senyal t indrà una 
ampl itud del doble de la tensió dels ze
ners que com a màxim són 12 Vpp. Per 
tal d'ajustar el generador s'ha d'efectuar 
un recorregut per tota la gam ma de fre- , 
quències i per la sortida de menor ni 
vell ajustarem el potenciòmetre P2 asse
gurant que t indrem màxim. senyal a les 
altres frequències. 

i', 
I ' 
I ' , 
I ' 
I ' 
I 
I 
I 

' ' ' ' 

R1 = R2 = 9 10.n. 
R3 = 3 ,3 K.n. 

P3 

P1 = P2 = P3 = P4 = 10 Kn. 

C 1 = C2 = O, 1 ;"-F 

D 1 = D2 = zeners de 3,3 V. fins a 5,6 V. 

IC 1 = TL081 o equ ivalent 

F igura 5 

GENERADORS D'AL TRES FUNCIONS. 

A la figura 6 tenim un multivibrador a 
trans istors. Els · dos transistors, treballen 
al marge del tall i de - la saturació si
multàniament, governats per la càrrega 
i descàrrega dels condensadors. Aquesta 
es fa mitjançant la unió CE saturada 
dels transistors i de las resistències amb 
el potenciòmetre de la base. Així la 
frequència estarà en funció. de las resis
tències R1, R2, P1. i els cond~sadors 
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C1, C2: F=1/0,7C1R2+0,7C2R1. La sor
tida d'aquest osc i l.ladot s'efectua en els 
col.lectors dels dos transistors, on tenim 
el mateix senyal desfasat 180° entre si. 
Mitjançant el potenciòmetre P1, podem 
variar el marge de frequències de 
357 Hz fins a 714 Hz aproximadament. 

R 1 = R2 = 10 K n. 
R3 = R4 = 100 KA 

P1 = 100 K A 

C1 = C2 = 10 nF 

Tl = T2 = BC238 

Figura 6 

A la figura 7 tenim un altre osc i l.lador 
bàsic d'ona quadrada. L'operacional tre
balla en un règim de saturació, compa
rador. Si ten im la sort ida al potencial 
+ V, a l'entrada no inversora hi haurà 
una fracció definida per R 1 i R2 de +V. 

Figura 7 

A l'entrada no inversora tenim una ten
sió que augmenta exponencia lment per 
e 1. Quan aquesta supera el va lor de 
l'entrada no inversora, la sortida de 
I 'operacional com muta envers a -V. Així 
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el condensador s'anirà descaregant i a 
I 'entrada no inversora tindrem una frac
ció de -V. Quan la tensió definida pel 
condensador C1 baixi per sota del poten
cial a I 'entrada no inversora, I 'operacio
nal tornarà a com mutar envers a +V i 
es repetirà el cicle complet. A la sor
tida obtindrem una ona quadrada de va
lor +V a -V i de freqÜència depenent 
de R1, C1, R2 i R3: 

1/ f = 2R2 • C1•1n (1+(j /1 -~) 

~ = R 1 /( R 1 + R2) 

R1 = R3 = 10 K..n. 
R2 = 100 K.a. 

Cl = 0 ,1 /'"F 

Dl = 02 = 1N4148 

ICl = TL081 o equivalent 

Figura 8 

P1 = 100 K.n 
P2 = 6 ,8 Ka. 
P3 = 5 K a. 

La figura 8, representa una variac1o mi 
llorada de I 'esquema bàsic. Mitjançant 
P3, ajustem la freqÜència d'oscí l.lació 
a 500 Hz exactes. P1 s'encarrega de va
riar la freqÜència fins a un marge d'uns 
5 KHz. P4, D1 i D2 varien la relació 
de la durada dels dos semi-períodes de 
l 'ona quadrada. Així quan P4 està girat 
vers a D1, obtindrem una sèrie de pol 
sos positius. Si P4 és en el seu punt 
mig, tindrem l'ona quadrada. Si està 
girat vers· a D2, tindrem els mateixos 

polsos anteriors, però negatius. En els 
casos pr i mer i · últ i m la relació dels dos 
semi-períodes és 1:11. 

H I IOCJ .n. 

R2 = 100 K -<'-

C I : O, I ¡"-l

ICI = NE 555 

F igura 9 

R1 

R2 

La figura 9 representa un osc i l.lador ba
sat en l'integrat 555. En ell la freqÜèn
cia està definida per R 1, R2 i C1. men
tre la càrrega del condensador es fa per 
R 1 i R2, la descàrrega s'efectua per R2 
i un transistor intern a l'integrat. El 
senyal en el condensador f a comm utar 
dos comparadors i mitjançant un biesta
ble i un amplificador separador ten im 
un senyal quadrat a la sortida 3. De fet 
perquè a la sortida es generi una ona 
perfectament quadrada, R2 ha de ser 
molt més gran que R 1. El cà lcu l aproxi 
mat de la freqÜència és: 

f = 1/2·0,693·(R1 + R2) ·C1 

El terminal 4 és el reset; quan es manté 
a +V, I 'integrat s'activa, mentre que a 
massa desact i va tot el c ircu it. El termi 
nal 5, és el control de freqÜència per 

voltatge. Api i cant una tensió super ior 
a 2(,3 de +V, forcem a augmentar la 
frequènc ia pròpia del ci rcu it. Si la ten
sió d'aquest punt la fem inferi or als 
2/3 de +V, la freqÜència d i sm i nu irà. 

RI 1 K.n 
R3 27 K.n 
R4 22 K.a 
R5 8,2 K n 
R6 10 Kn 

e 1 = o, 1 ¡o. F 

Pl = P2 = P3 = P4 = 10 KD.. 

lC 1 = IC2 = TL081 o equ1valent 

Figura 1 O 

L'últ im esquema (figura 10) és un oscil 
lador doble d'ona quadrada i ona tr ian
gular. IC1 és un integrador i IC2 un 
comparador de la tensió diferencia l. A 
la sortida d' I C2, ten im un senyal rectan
gular. Aquest és rea limentat fins a IC1 
mitjançant P 1 i R2. L' integrador, trans
forma l 'ona d'entrada en rampes lineals. 
Aquestes, a la vegada, s'encarreguen de 
fer commutar l'integrat IC2 protegint 
la cadena. Mitjançant P1 podem variar 
el marge de freqÜènc ies des de 100 Hz 
f ins a 1 Khz aproximadament. 

JORDI ALSINA MARTIN 
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HIFI: BONS COMPONENTS, PERO 
ABANS DE RES, BEN AVINGUTS. 

En molts aspectes de la vida, una bona adaptació entre els elements d 'una 
ca m binació és tan o més im portant per als resultats que la qualitat de 
cadascun dels elements per separat . Dins el mÓn de la reproducció del so 
en Alta Fidelitat e n trobem una bona colla d 'exemples. 

Prenem el cas de la compatib ili tat me
cànica dins el conjunt fonocaptor: la 
combinació de la massa i I 'ela~ticitat 
del braç i de la càpsula ddermina la 
freqÜència de resonància del conjunt, i 
aquesta la possibilitat d'intermodulació 
a baixa freqÜència, la c laredat del so, 
la sens ibi I i tat al soroll de fons produh 
pel mateix motor del plat i segons les 
imperfeccions d'un disc no del tot pla, 
I 'anom enada habi I i tat de lectura, que és 
la capacitat per resseguir acurad~ment 

els solcs més modulats, etc. 

No s'acaben aquí els exemples: la ma
teixa càpsu la que ha de conviure harmò
nicament amb el braç, s'ha d'entendre 
elèctricament amb el pream pi ificador. 
Els valors resi:>tius i capacitius de la 
càr rega que "veu" (I 'entrada de phono del 
previ), en combinar-se amb els seus pro
pis components inductius (sobre tot, si 
és del tipus magnetodinàmic, o d'i mant 
mòbi 1), constitueixen un filtre que afecta 
notablement la resposta en freqÜència 
del conjunt, especialment en els aguts. 
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Els dos exemples anteriors són de gran 
importància, perquè es refereixen a la 
font del programa, i s: el senyal que 
11 iu ra la font no és de la mi llor qual i tat, 
ben poc poden fer els components que 
la reben per millorar-la. 

Una altra de les i nadaptac ions més 
freqÜents entre components, encara que 
també sigui una de les menys reconegu
des, és la de la . cinta i el magnetòfon. 
En triar un aparell enregistrador, espe
cial ment un de casette, I 'usuari pot fi
xar-se e::~ les especificacions de resposta 
en frequència, distorsió, relació senyal/ 
soroll i d'al tres. Molt sovint es decideix 
per un o altre model perquè n'ha escol
tat un de semblant o de la mateixa mar
ca a casa d'un ami c. El que sol passar 
és que, en provar el seu nou aparell, · 
troba que sona més apagat que el de 1 'a
mic que, a sobre de ser més vell, no I i 
va costar tants diners.. Un cas sembla:1t 
és el dels amics que ut i I itzen el mateix 
tipus de cassette, però amb magnetòfons 
de marques diferents, i troben que a un 
d'ells I i sonen més bri li ants i netes que 
a I 'altre. 

La causa de les diferències és la mateixa 
en les dues situacions: no han tingut 
present que els fabricants de magnetò
fons ajusten els aparells per obtenir les 
màximes prestacions amb un cert tipus 
i marca de cassette, i probablement no 
fan servir ies mateixes c intes o no els 
ajusten amb la mateixa c inta. Ni els a
parells ni les cassettes són dolentes, però 
en cada cas hi ha un usuari que no en 
treu tot el suc perquè no ut i I itza el 

complement més adequat del seu enre
gistrador: la cinta recomanada pel fabri
cant . 

Una altra situació clàssica és la de l'a
fic ionat que dedica una quantitat i mpor
tant de diners a aconseguir un sintonit
zador de ràdio sofisticat i ple de mera
velles tecnològiques d'ajuda a la recepció 
i a la manipulacó, però en instal . lar-lo 
a la seva l lar no para gens d'atenció a 
I 'antena i fa servir el dipol "en T" que 
1 i han donat amb I 'aparell o, com a 
molt, el connecta a l'antena co l. lectiva 
de I 'escala, que no fa res més que afegir 
paràsits i interferències a la recepció. 

Encara hi ha més situacions de possible 
incompatibi I i tat dins d'un equip: I 'ampli 
ficador de potència és més sensib le del 

que 11om es pensa a les característ iques 
elèctriques dels altaveus que ataca. 1 ja 
que parlem d 'altaveus, record~m que no 
n'hi ha prou que la seva qual itat hagi 
estat comprovada dins un laborator i: 
I 'acústica de la sala d'audició domèstica 
pot fer canviar del tot el so d'unes 
ca ixes, fins a fer- nos creure que es trac 
ta d'un model d iferent del que vam es
coltar a la botiga. 

E ls casos citats són significatius: la seva 
influència en el so f inal d'una cadena 
de reproducció musici-3.1 és dec i si va., per
què ens ensenyen com no n'hi ha prou 
de t r iar components de la més gran qua
l i tat, també s'ha de tenir cura de la re
lació entre ells. 

ALBERT CU EST A ZARAGOSI 
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EL TUB TRINITRO 

D'entre tots els estudis d 'i n vestigació pel perfecciona ment de l a i matge de 
televisió destaca , di ns el sist e ma con vencional de recepció de T.V., el tub 
T RI NITR O, que proporciona una i matge, més nítida , de qualitat clarament 
s uperior a l a que o fereixen els altres tipus de t ub desenvolupats fins ara . 

El pr incipi bàsic de funcionament d'un 
tub de televisió es basa en e l fet que 
tres feixos d'electrons, corresponents 
cadascun d'ells als co lors bàsics · (ver
mell, verd i blau), són acce lerats mit
jançant una forta tensió d'uns 25.000 
volts cap a la pantalla, on una capa de 
material fosforescent sensible a cada co
lor, transformarà l'energ ia dels electrons 
en llum. Aquests feixos són enfocats 
amb les reixetes d'enfocament, i des-

. viats de dalt a baix amb les bobines de
flectores, situades a l co ll del tub 
d'imatge, mitjançant camps electromag
nètics variab les. 

Per ta l que cada fe ix inc ideixi única
ment en la secció de la pantall a que co
rrespon al seu co lor, abans d'aquesta es 
co l.loca una placa metàl.lica amb per
foracions que farà que els fe ixos arribin 
a ls punts de la pantal la que I i perto
quen. La placa en qÜest ió s'anomena 
màscara d'ombra. 
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L'evolució dels diferents tipus de tubs 
de raigs catòdics ha estat important i 
ràpida tal com succeeix amb tots e ls 
dispositius electrònics en genera l. El tub 
més estès durant els últims divuit anys 
és el denominat DELTA; aquest nom es 
deu a la disposició triangular dels seus 
tres canons de feixos. El problema més 
important que presenta és e ls ajusta
ments periòdics que s' han de fer al sis
tema de convergència, donat e l seu 
muntatge com p i i cat. 

Cap a l'any 1972 va apare1xer a l mer
cat e l tub anomenat PIL (precis ió en 
línia) que, a més a més de millorar e l 
sistema de convergència, el contrast, la 
saturació i e l consum d'energia, presenta 
una disposició en línia dels tres canons 
en diferència del tub delta. Això per~ 
met evitar un dels ajustaments de des
viació dels feixos. 

Amb l'afany de mil lorar-se de tots els 
fabricants de televisors, neix l'any 1974 
e l tub 20AX, que supera els anteriors, 
i posteriorment el 30AX, que podem con
siderar com una segona generació. 
Aquests tipus de tub tenen la mateixa 
disposi c ió dels feixos que el tub PIL - , , 
pero son autoconvergents i presenten 
una llum inositat més ben repartida per 
tota la panta ll a, menys reflexos de la 
llum exterior i un consum encara més 
baix. Aquest model és e l que fan servir 
majoritàriament els fabricants d'apa
rells de televisió avui dia. 

Fina lment sorgeix el millor tub del mer
cat, des del punt de vista tècnic, se
gons e ls especialistes de tot el món: e l 
t ub TRINITRO. 

Hi ha molts aspectes que diferencien 
aquest tub de la · resta. En primer ll oc 
e ls tres feixos d 'e lectrons no tenen tres 
canons que e ls produeixen, sinó un de 
sol, la qual cosa fa possible que e ls 
c ircui ts de convergència sigu in molt 
més senz i lis. 

Una altra de les diferènc ies la consti
tueix la reixeta d'obertura que substitu
eix la màscara d'ombra convencional i 
facilita, gràcies al seu disseny, l'arriba
da a la pantalla de més electrons, per
què en permet un f lux ininterromput. 

Com que no té tantes zones que bloque
gen el pas dels electrons, hi ha en tot 
moment més · informac ió a la pantalla 
que amb les màscares d'ombra que, a 
causa de la disposició de les seves per
foracions no deixen que part de ls e lec
trons arr ibin f ins el fòsfor de la panta
lla. 

I 

!. 
I . 
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A més a més, donat que l'àrea metàl-
1 ica de la reixeta d'obertura és més 
petita que la de les màscares conven
cionals, s'estalvia el despreniment calo
rífic provocat quan els electrons xoquen 
contra aquestes parts metàl.l iques, cosa 
que afavoreix el temps de func ionament 
del tub amb un mínim manteniment. 

L'enfocament dels tres feixos d'elec-
trons es fa mitjançant una sola lent 
central, i així s'obté un resultat més 
òptim que el que podem tenir ut i lit-
zant tres lents més petites dins e l ma-
te ix coll del tub, cosa que provocaria 
sempre una distorsió, encara que fos 
mín ima. 

L'interior de la pantalla del trinitró té 
una placa anomenada reixeta protectora 
amb una sene de franges verticals no 
reflexives, alternades amb cada una de 
les franges de color de la mateixa pan
talla, la qual cosa permet d'absorbir la 
llum ambiental i millorar així el con
trast de la imatge. 

Tots aquests avantatges, juntament amb 
e l disseny recte i vertical de la panta
lla (a diferència dels altres models que 
tenen forma esfèrica i reflectei xen gran 
quantitat de llum exterior sobre l'espec
tador) ajuden a fer que el tub trinitró 
sigui en aquest moment el tub ideal i 
capdavanter en el món de la televisió 
convencional. 
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Tot just ara comencen a veure's els re
sultats de models més avançats, però 
per sistemes de te levisió d'alta defini
c ió, que serà un tema de què tractar 
més endavant. 

JA VI ER CACHO BURGOS 

Wolfgang Von Niessen, 
professor de Química Teòrica a la Univer
sitat de Braunschweig (RFA). Va desenvo
lupar, durant dos anys i mig, activitat do
cent a la Universitat de Corne/ (USA ) i mig 
any a la IBM, a San José (Califòrnia}. Ha
vent retornat a Alemanya, ingressà a l'Insti
tut Max Planck per a Astrofísica, de Mu
nich. Passà després a la Universitat de 
Braunschweig, on exerceix la docència i la 
recerca en càlculs teòrics d'espectres foto
moleculars. 

Conversa amb el Dr. Von Niessen 

Pregunta: Dr. Von Niessen, la seva 
especialitat és la química teòrica i en especial 
l'espectroscòpia de fotoelectrons moleculars. 
¿Ens pot d ir quins tipus de càlculs utilitza 
vostè per a poder interpretar aquests 
espectres tan complexos? 
Resposta: La meva tècnica està centrada en 
dos sistemes principals. El primer és el càlcul 
dels estats tònics de molècules. Per això fem 
servir models teòrics previs o bé utilitzem la 
interpretació d'espectres aconseguida per 
altres grups de recerca. Per al càlcul de les 
energies dels sons és necessària la utilització 
d'ordinadors molt potents. El mètode de 
càlcul que utilitzem és la funció de Green 
que, malgrat procedir de la teoria dels 
camps, ens pot ajudar en el camí cap a una 
nova formulació de la mecànica. La funció 
de Green és molt potent i ens permet 
estudiar d irectament l'àtom, des del seu estat 
fonamental a l'estat ionitzat. 
El segon sistema és el de la simulació teòrica 
dels incendis de boscos. Això ho fem amb 
ordinadors. Ens interessaria posar-nos en 
contacte amb persones que estiguessin 
interessades en la prevenció o bé en la lluita 
contra els incendis. Aquest és un tema de 
recerca d'aplicació immediata que té els seus 
fonaments en la mecànica estadística. 
Confiem que quan tinguem dades suficients, 
podrem establir previsions d'incendis fiables. 
Pregunta: O sigui que vostè, ultra treballar en 
els seus propis materials, accepten 
interpretacions d'espectres que els són 
enviades d'altres països. 
Resposta: Avui dia la ciència ha esdevingut 
completament internacional. En el meu 
camp de recerca treballem conjuntament 
amb grups d'Austràlia , Suècia, Suïssa, Gran 
Bretanya, Itàlia, etc. En canvi, a la mateixa 
Universitat no hi ha cap altre grup teòric de 
recerca que treballi en aquest tema. 
Pregunta: Amb les grans necessitats de 
càlculs, li són suficients els centres de càlcul 
que té a l'abast a Alemanya? 
Resposta: Si bé la situació a Alemanya pot 
ser considerada bastant bona per al 
finançament de la ciència i, en la major part 
dels casos, puc tenir accés a ordinadors 
potents, algunes vegades he de recòrrer a 
l'estranger, per exemple a Manchester, on hi 
ha un centre de càlcul molt actiu i ben 
equipat. 
Pregunta: Els diners per a poder 
desenvolupar els seus programes de recerca, 

com els aconsegueix vostè, ¿directament del 
govern federa l, del govern del seu Land o 
d 'altres institucions? 
Resposta: Pel que fa a la utili tzació del temps 
d'ord inador, és gratuïta. Els investigadors 
teòrics tenim les nostres necessitats cobertes 
pels programes normals de finançament 
bàsic de la Universitat. Quant a la 
col-laboració amb l'estranger, per exemple 
amb Austràlia o amb el Canadà, el 
finançament va a mitges; aquells països 
financen els seus investigadors, i a nosaltres 
ens finança la DFG (Deutsche Forschung 
Gemeinsschaft ), que és l'Associació 
Alemanya de la Ciència. 
Pregunta: A Catalunya hom està molt 
interessat en la recerca de nous materials. 
¿Quina mena de problemes els planteja a 
vostès la indústria alemanya en aquest 
camp? 
Resposta: El nostre treball és bàsicament de 
recerca fonamental. Moltes vegades una 
feina d'aquest tipus pot conduir a una 
aplicació industrial no prevista. Per exemple, 
el nou Premi Nobel de Física, l'alemany Von 
Klitzing, és un físic que ha treballat en el 
camp teòric, però l'efecte Hali quàntic que 
he descobert està molt relacionat amb la 
microelectrònica. Al nostre grup, hi ha uns 
camps amb possibilitats d 'interès industrial : 
els de la catàlisi, en el qual hom estudia 
molècules a la superfície, i els mètodes 
espectroscòpics, en què hom investiga sobre 
l'estat de penetració o de difusió de les 
molècules al lot de la mostra. L'altra camp 
és l'estudi de l'estructura de materials 
complexos, tals com aliatges. El problema 
que copsem és que els materials amb què 
treballa la indústria són molt complexos i 
hom no els pot abordar amb faci litat amb la 
física de l'estat sòlid ni amb l'espectroscòpia 
molecular. • 

Aquesta entrevista ha estat realitzada pel 
Dr. Josep M.• Tura i Soleres, llicenciat i 
doctor en ciències físiques per la Universitat 
de Barcelona. ts cap de/laboratori de 
mecànica electrònica del Centre 
d 'Investigació i Desenvolupament de 
Barcelona del CSIC, President de la Societat 
Catalana de Ciències Físiques, Químiques i 
Matemàtiques, i Adjunt a la vice-presidència 
de la Comissió lnterdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica de la 
Generalitat de Catalunya. 
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Prototipus de terminal tàctil per a invidents 

E I departament de tecnologia de 
computadors de la Facultat d'lnformfltica de 
la Universitat de Barcelona, a través de l'Ajut a 
la Recerca concedit en la convocatòria de 
1983 a un equip encapçalat per Josep Amat, 
ha realitzat un prototipus de terminal tàctil de 
computador per a usuaris invidents que, se
gons ha informat Alícia Casals, membre del 
grup investigador, és el primer que ha aconse
guit de dissenyar-se per a la finalitat aHudida. 

Les característiques i requeriments de 
l'equip terminal resultant s'han anat definint a 
partir de la col.laboració dels tècnics del depar· 
lament amb un estudiant invident de la Facul
tat. Les funcions mínimes que han estat asse
nyalades són: permetre l'escriptura de les co
mandes i textos que es vol introduir a l'ordina
dor; enviar aquesta informació a l'ordinador; 
rebre les informacions de resposta de l'ordina
dor de manera que pugui ésser interpretada 
per l'usuari. 

Tenint en compte aquestes necessitats, la 
qüestió de l'escriptura s'ha resolt dotant 
l'equip d'una tècnica anàloga a l'emprada per 

les màquines Braille, d'escriptura amb codi de 
8 punts. Pel que fa a la representació dels ca
ràcters que configuren la informació enviada 
per l'ordinador, s'ha tingut en consideració 
que l'invident llegeix mitjançant els seus dits 
d'una manera seqüencial, per la qual cosa s'ha 
escollit una representació tàctil dels caràcters, 
basada en un dispositiu electromecànic dispo
nible en el mercat, capaç de representar una 
línia de 40 caràcters, determinat cadascun 
d'ells per una matriu de 8 punts, i capaç de do
nar dinàmicament una forma tàctil al codi de 
la Taula, en la qual cada matriu és formada per 
8 agulles mòbils que poden ser accionades 
electromagnèticament de manera individual. 

Ja que l'invident només rep informació dels 
caràcters sobre els quals té posats els dits, una 
pantalla tàctil serà només d'utilitat per repre
sentació gràfica i per a una edició del tipus nor· 
malmeni conegut com de "modus pantalla". 

Tenint en compte els condicionants expo
sats, el terminal s'ha configurat amb els 
següents elements: 

a) un dispositiu electromagnètic capaç de 
representar una línia de 40 caràcters, se
gons el codi Braille de 8 punts. 

b) un teclat de 9 tecles, una per a cada un 
dels 8 punts de la matriu Braille, més una 
per a indicar la presència d'un espai al 
qualli correspon un codi amb els 8 punts 
inactius. 

e) un teclat funcional de 6 tecles. 
d) un microcomputador per a controlar els 

elements esmentats i implementar les 
funcions assenyalades. 

e) la interfície, expressament dissenyada en
tre els elements descrits en els apartats 
anteriors. 

El software és estructurat en diferents tas
ques concurrents que s'ocupen de la recepció, 
anàlisi i emmagatzemament dels caràcters en
viats pel computador; transmissió de caràcters 
a l'ordinador; lectura i codificació del teclat; 
control de sortides per commutar l'estat dels 
elements mòbils del display Braille; represen
tació pel monitor d'ajuda i coordinació. • 

L'agregació regional al servei del territori 

E n el seu treball "Mètodes d'agre
gació regional i la seva aplicació en la divisió 
territorial de Catalunya" (Ajut a la Recerca de 
1983), el professor de la Facultat d'Informàti
ca de Barcelona, Tomàs Aluja, ha tractat 
d 'aprofundir en l'estudi de les tècniques d'anà
lisi estadística multivariant de dades espacials, 
amb l'objectiu de contrastar la validesa actual 
de la divisió territorial de 1933 en 38 comar
ques. 

Les dades utilitzades corresponen a un se
guit d'informacions sobre les categories sòcio· 
professionals i els equipaments i serveis dels 
935 municipis de Catalunya, sense exclusió, 
extretes dels arxius del Consorci d'Informació 
i Documentació de Catalunya. 

La metodologia emprada segueix dues 
grans línies. En primer lloc, descobrir l'estruc
tura sòcio-professional dels municipis de Ca
talunya de cara a validar l'eventual heteroge· 
neïtat territorial, la qual cosa indicaria que la 
urbanització s'ha estès arreu del territori se· 
guint la jerarquia de ciutats i que, per tant, que· 
da enrera l'antiga comarca rural (homogènia). 
En aquest sentit, ara caldria parlar de comarca 
urbana o ciutat-comarca, on els habitants dels 
municipis es desplacen a la capital comarcal 
per comprar, treballar, fer gestions; d 'igual for· 

ma que els habitants de les barriades perifèri· 
ques de Barcelona es traslladen al centre per a 
solucionar les mateixes coses. Aquest proble
ma es resol aprofundint en la línia de les tècni· 
ques desenvolupades per l'escola francesa 
d'anàlisi de dades (anàlisi de correspondèn· 
cies i classificació ascendent jeràrquica), apli
cades a dades espacials. 

Un cop establert això, la segona línia de tre· 
ball tracta de fer veure les relacions de depen
dència que s'estableixen entre els municipis de 
Catalunya, això és, la determinació dels cen
tres d'atracció i llur zona d'influència. Habi· 
tualment, aquest problema es resol a partir de 
l'estudi dels fluxos (telefònics, de mercaderies, 
etc). 

En l'estudi s'ha efectuat llur determinació a 
partir, no dels fluxos, sinó dels equipaments i 
serveis municipals que predisposin dependèn
cia o atracció respecte al seu entorn, intentant 
cobrir un ventall ampli de necessitats (sanità· 
ries, escolars, de comunicacions, administrati· 
ves, comercials i mercantils). L'algorisme par· 
teix del fet empíric que un municipi amb un 
grau d'equipaments alt, genera una atracció 
respecte al seu entorn, i que aquesta atracció 
decreix amb la distància geogràfica i depèn de 
la complementarietat d'equipaments respecte 

els altres municipis. 
El resultat obtingut fou cartografiat en un 

mapa, donant per cada municipi el (o els) cen
tre( s) d'atracció. S'observa en el mapa l'exis· 
tència d'un centenar de municipis, centres lo· 
cals del seu entorn, els quals al mateix temps 
-i a causa del fet d'haver considerat conjunta
ment serveis de tipus immediat com correus, 
EGB, etc., i serveis de nivell més selectiu com 
instituts de batxillerat, hospitals especialitzats, 
etc- apareixen dependents d'una quarentena 
de centres de tipus comarcal, al voltant dels 
quals s'articula el territori. 

El fet més remarcable és constatar la coinci· 
dència en molts casos, amb el mapa de mer· 
cats de 1932 utilitzat per la Ponència a l'hora 
de definir les comarques, i concretament 
d'aquests quaranta centres amb les 38 capitals 
comarcals. Certament, s'aprecien canvis res· 
pecte a la situació dels anys trenta. Tal és el cas 
de Barcelona, que defineix al seu voltant una 
àrea d'influència més extensa que l'actual 
Corporació Metropolitana; o bé Mollerussa, 
que apareix com un centre de primer ordre, i 
com aquest altres nuclis que han anat emer· 
gin t. No obstant això, podem afirmar que l'es· 
tructura territorial, malgrat els importants can· 
vis qualitatius experimentats, persisteix. • 

Dintre dels sistemes fotolítics, pot prescindir· 
se de les substàncies fotosensibles que gene
ren portadors d'electrons, per a utilitzar, en el 
seu lloc, materials semiconductors (Ti O i Sr Ti 

O), en la superfície de les partícules dels quals 
s'incorporen els centres catalítics d'oxidació i 
reducció. Aquest sistema pot considerar-se 
com una fotoelectrólisi sense cables. 

Aprofitament del sol per fotòlisi de l'aigua 
D es del depart~ment de Química 

Tècnica de la Facultat de Química de la Uni
versitat de Barcelona, el professor Santiago 
Esplugas, amb un equip format per Salvador 
Cervera i Rubén Simarro, ha estudiat, a partir 
d'un Ajut a la Recerca de 1983, l'aprofitament 
químic de l'energia solar per fotòlisi de l'aigua. 

D'entre els mètodes directes d'apro fitament 
de l'energia solar, són els fotosintètics els que 
es caracteritzen per emmagatzemar l'energia 
solar en forma d'enllaços químics per al seu 
aprofitament. 

En el camp del processos fotosintètics artifi· 
cials, la fotòlisi de l'aigua constitueix una via 
especffica futura d'aprofitament de l'energia 
solar que té un interès indubtable, malgrat que 
les velocitats de producció d'hidrogen són re
lativament baixes (2,4 cm3/hora) amb un 
aprofitament energètic de la radiació incident 
inferior al 0,3%. 

El sistema producció-consum és cfclic: 

2 Hp h v 2 H2 + 0 2 + Energia 
cat 

amb una incidència ambiental mínima. 
L'hidrogen presenta unes particularitats 

que el fan interessant des del punt de vista 
energètic: calor de combustió elevat, combus
tible net, poca despesa energètica en el seu 
transport i emmagatzematge senzill en forma 
de gas o d'hidrurs metàl-lics. Dels diferents sis
temes fotoquímics capaços de trencar la molè
cula d'aigua, el que presenta millors perspecti
ves és el que utilitza partícules semiconducto
res en suspensió aquosa amb dipòsits superfi-

ci als de metall/òxid metàl·lic que actuen catal
fticament en les reaccions d'oxidació i reduc
ció de l'aigua. 

La captació d'energia lumínica s'efectua a 
través del semiconductor, normalment diòxid 
de titani, i es generen al seu interior parells 
electró/buit, els components dels quals actuen 
en els centres redox (oxidació-reducció) su
perficials respectius. Les partícules semicon
ductores absorbeixen l'energia radiant, per· 
metent l'oxidació de l'?~igua a oxigen i la reduc
ció de l'aigua a hidrogen. S'ha utilitzat suspen
sions aquoses de partícules semiconductores 
de Ti 0 2 impregnades amb platí i òxids de rute· 
ni, que donades les seves característiques 
d 'absorció de radiació permeten absorbir ra
diacions amb longituds d'ona inferior a 413 
mm, és a dir, menys d'un 8% de la radiació so
lar. 

Els experiments s'han realitzat segons un 
pla de treball en el qual s'ha variat d'una ma
nera sistemàtica la forma d'operació (con
tínua o discontínua), amb presència o absèn
cia de radiació, pressió parcial d'oxigen i con· 
centració de catalitzador. 

Dels resultats obtinguts fins ara s'observa 
una major producció d'hidrogen en els siste
mes continus, un efecte inhibidor de l'oxigen 
sobre el procés fotocatalític (aportació d'ener
gia radiant a partir de l'absorció de llum que 
fan els semiconductors). una desactivació del 
catalitzador, i també l'existència d'una con
centració de catalitzador per al qual la produc· 
ció d'hidrogen per gram de catalitzador és mà
xima .• 

Retardants 

de flama 

a la indústria 

tèxtil 

L a identificació de retardants de 
flama a la indústria tèxtil és el tema que ha es· 
tudiat Rosa M.• Barberà amb l'Ajut a la Recer
ca que li fou concedit en 1982. 

L'increment de l'ús dels tèxtils emprats com 
a revestiment de parets, sòls i sostres, cortinat
ges, tapissats, etc., juntament amb el desenvo· 
lupament experimentat en la utilització de les 
fibres artificials, ha augmentat el perill d 'incen· 
di i això ha provocat que, en la majoria de paï· 
sos industrialitzats i des de fa unes dècades, es 
comencessin a aplicar legislacions que han 
obligat a utilitzar tèxtils tractats amb retar· 
dants de flama, tant en el camp industrial com 
en el domèstic. 

Tot això ha produït un interès per l'estudi 
d'aquests productes. En aquest treball s'ha 
tractat dels retardants de flama, de com estan 
constituïts, de les serves formes d'aplicació al 
tèxtil i de la seva toxicitat. També s'ha realitzat 
una classificació d'aquests retardants pel que 
fa a la seva naturalesa química. 

Després de fer una recerca bibliogràfica so
bre l'anàlisi dels retardants de flama , s'ha es· 
collit el mètode de l'espectroscòpia d 'infraro· 
jos. Així, es va poder realitzar la indentificació 
de vuit productes, els més representatius exis
tents en el mercat del nostre país. 

Aquesta anàlisi ha estat realitzada sobre el 
producte, o bé per la tècnica de la pastilla de 
bromur potàssic o bé per la formació de 
pel·lícules sobre làmines de clorur sòdic. 

Després, es va intentar determinar el pro· 
ducte ignífug aplicat al tèxtil, mitjançant l'es
pectroscòpia d'infrarojos (tècnica MIR). Per 
això, es van realitzar els espectres del teixit 
tractat amb un acabat retardant de flama i sen
se tractament. No s'observaren diferències sig
nificatives entre els especies obtinguts. 

De tot això es dedueix que, per realitzar 
aquesta determinació, s'hauria d'extreure 
el retardant de flama del teixit i realitzar-ne 
l'espectre aplicant el MIR a la pel-lícula obtin
guda .• 



O Figueres, ciència i cultura 

Recentment, la capital de l'Alt Empordà ha 
tornat a ésser l'escena de la vinculació de la 
ciència a la cultura (o de la vessant cultural de 
la ciència). El mes de setembre, hom obrí una 
exposició en homenatge a Narcís Monturiol, 
amb motiu del centenari de la seva mort. 

L'1 i el 2 de novembre, la ciutat acollí un 
encontre molt més insòlit: hi tingueren lloc les 
jornades "Ciència i cultura: determinisme i lli· 
bertat", organitzades per la Facultat de Física 
de la Universitat de Barcelona, per iniciativa 
del Consell Assesor de Cultura de la Genera
litat de Catalunya, amb la col·laboració de la 
Fundació Gala-Dalí, l'Ajuntament de Figue
res, la Diputació de Girona,la Universidad In
ternacional "Menéndez y Pelayo" i el Diari La 
Va nguardia 

Durant aquests dos dies, una sèrie de po
nents, entre els quals hi hagué personalitats 
cientffiques destacades procedentes de diver
sos països d'Europa, abordaren la qüestió del 
determinisme, partint d'especialitats científi
ques diferents i d'òptiques ideològiques di
verses. El títol de l'encontre coincideix amb 
una reunió celebrada a Nova York a finals 
dels anys 1950, les actes del qual, editades 
per Sidney Hook, aparegueren en castellà a 
l'editorial Fontanella de Barcelona en 1969. 
Mentre al col·loqui de Nova York, malgrat la 
destacada presència de científics com P. W. 
Bridgman o A. Landé, la iniciativa era dels fi
lòsofs, que hi tingueren una participació molt 
activa, la trobada de Figueres fou protagonit
zada pels científics. 

R. Thom, I. Prigogine, P. T. Landsberg, E. 
Schatzman oR. Margalef, entre altres i sense 
menystenir els debats que s'hi portaren a ter
me, posaren de relleu que els científics tenen 
força coses a dir en el terreny allunyat de la re· 
cerca "tècnica". Els filòsofs catalans i espan
yols presents a l'encontre hi tingueren, se
gons totes les versions, un paper modest, a 
l'expectativa. Assenyalem que és el primer 
cop que té lloc una trobada de científics per 
parlar de "filosofia" a l'Estat espanyol. Que 
no s'aturi. 

O Retrocés de Ja recerca britànica? 

Tots els mitjans de comunicació s'han fet 
ressò darrerament dels projectes de disminu· 
ció de l'ajuda estatal a la investigació que són 
posats a punt (o en acció) per part del govern 
britànic. Les revistes científiques britàniques, 
com és natural, són al capdavant de la protes
ta que s'estén a sectors amplis del seu públic, 
la comunitat científica de la Gran Bretanya. 
Vegeu, com a mostra, el to dels editorials re
cents de Nature (el del 7 de novembre dedi
cat a la situació de la Universitat, per exem
ple) o la sèrie d'articles, amb el títol "Research 
in Peril", iniciada pel New Scientist en el seu 
número del 29 d'agost, amb una portada on 
es veu Margaret Thatcher, vestida de barber, 
afaitant (amenaçant de degollar) un cien· 
tffic ... L'afany d'estalviar diners dedicats a la 
recerca afecta, sobretot, els camps de recerca 
"pura", enfront dels que solen considerar-se 
com a recerca aplicada. El procés indicirà, se
gons totes les notícies, en sectors molt impor
tants de la recerca britànica, amb conseqüèn
cies que hom avalua com un autèntic retrocés 
de la Gran Bretanya en el concert mundial de 
la ciència i la tecnologia. 

Ara bé, no es tracta exclusivament d 'un 
problema britànic. La reducció de pressu
postos també afecta la participació britànica 
en projectes internacionals. Un informe fet 
públic recentment planteja, per exemple, que 
la Gran Bretanya ha de mantenir la seva parti
cipació al CERN con fins ara només fins el 
1889. El comitè, presidit pel biòleg molecular 
John Kendrew, recomana que la despesa en 
ff s ica de partícules s'ha d'haver reduït el1991 
en un 25%, tot afirmant que el laboratori de 
Ginebra no es ressentirà gens d'això i, al con
trari, seguirà la seva "magnífica" trajectòria. 
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Desembre de 1985 
Espectroscòpia 
El dia 5 de desembre, dintre el 
Curs Postgrau sobre tècniques 
de caracterització en ciència de 
materials, organitzat per la Sec- t 

ció de Ciències de l'Institut d'Es
tudis Catalans i la Societat 
Catalana de Ciències Físiques, 
Químiques i Matemàtiques, 
amb el suport de la CIRIT, con
ferència del Dr. Enric Casassas i 
Simó sobre "Una visió de les 
tècniques espectroscòpiques", 
al carrer del Carme, 4 7, a les 
7,30. 
Ciències Mèdiques 
Els dies 6 i 7 de desembre, al Pa
lau de Congressos de Lleida, I 
Simpòsium Internacional de 
Ciències Mèdiques "El múscul i 
l'activitat física", organitzat per 
l'Institut Nacional d'Educació 
Física de Catalunya, la Genera
litat i el Club esportiu INEF, amb 
el patrocini de l'Ajuntament i la 
Diputació de Lleida. Telèfon de ' 
la Secretaria: 301 44 36 Barce-
lona. i< 
Els dies 4, 9, 11, 13, 16, 18 i 20 
de desembre, dintre els "Cursos 
de Formació Continuada" de 
l'Associació Mèdico·Quirúrgica 
de Lleida, celebració de diver
ses conferències sobre trauma
tologia per al metge general i ru
ral, patrocinades per la Conse
lleria de Sanitat i l'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalu
nya i Balears. 
Els dies 14 i 15 de desembre a 
Barcelona, organitzat per l'As
sociació de Laserteràpia (Gran 
Via, 22, 2, telef: 222 88 34 Ma- Ja 
drid), Curs de Laserteràpia en la 
Patologia del Dolor. 

Gener de 1986 
Hidrografia 
Del13 al16degenerde 1986, a 
València (Camino de Vera s/n, 
seu de l'Escola Tècnica Supe
rior d'Enginyers de Camins, Ca
nals i Ports, de la Universitat Po
litècnica), Curs sobre Tècniques 
estocàstiques per a l'anàlisi de 
sistemes de recursos hidràulics, 
organitzades per l'Escola, amb 
el suport de la Confederació Hi· 
drogràfica del Xúquer i la Con
selleria d'Obres Públiques de la 
Generalitat valenciana. 
Tecnologia de la Construcció 
Durant els dos primers trimes
tres del 86, Curs de Postgrau so-
bre Llenguatge tècnic i científic i if ···· 
Terminologia, els dilluns i dime
cres, de 7 a 9 del vespre, a l'Insti-
tut de Tecnologia de la Cons
trucció de Catalunya (ITEC), al 
carrer Bon Pastor, 5, 4art, tel. 
209 6099. 

Interessat en comprar una em issora 
base de freqÜència modulada per la ban
da comerc ia l de 88-1 08 MHz. Apartat 
34038, ref.EMIS. , 08080 Barcelona (Bar
celonès). 

Desitjo contactar amb usuaris de l'or
dinador Spectravideo 328, per tal de 
mantenir intercanvis de programes. Xavi, 
N iça, 14 08024 Barcelona (Barcelonès). 
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Necessito conseguir l 'esquema del 
transmissor mòbi I de 40 canals, clase 
D, de banda ci utadana, de la casa 
PATHCOM Inc. model PACE 8025. Con
tacteu amb Andrés al te l f .(93)220.86.83. 

Ordinador IBM 51-20, impressora, 
pantalla ampliable, 6 discs 1 mega per 
300.000, - Ptes.; te l f .(93)312.03. 18 Antoni . 
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Benvolguts amics 

Finalment t inc a les mans e l número 01 
de "OT" . El que ha costat fer- ho possi 
b le i les dificultatsque ha calgut vèncer, 
ho sabeu molt bé. Ara cal que l' invent 
duri i puguem celebrar , si més no, e l 
nQ 100 sense in terrupcions. 
Resul t a molt f àci I fer 
d' aquest nu mero 1, que en 

una c r ítica 
real i tat pot-

ser és el zero. Donar consells és~ molt 
per illós, si no són demanats és, a més, 
emprenyador, i si a més qui els dona 
no té prou autoritat, esdevé un fet inú
ti I. Mai no em voldria posar en aquests 
casos. Però si sou com l'autor que aca
ba d' estrenar un obra i vo l copsar els 
comentar is del públ ic, com a ta l públic 
am b mol t de gust us puc fer arribar ·els 
meus. · Si no es necessiteu, podeu saltar 
al final de la pàgi na.· Procuraré classi fi 
car-los per t emes. 
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Periodicitat:EI principal és que complei - 6 punts ( i a més fix ) dóna massa la 
i rnpressió de "mélnuina d'escriure", i xi, es clar . Però hi ha uns hàbits en el -. 

lector que fan que alternar e ls períodes l'efecte en el lector es desproporcionat 
"naturals" sigui poc rendible. Diaris, set- al cost d'edició. A més la lletra, de ca
manaris, revistes mensuals, van bé. Bi- ma pr i ma no es ti:w lleg ib le com sem
setmanaris, quinzenals i bimensuals, ja b la. Un cop reconegut el meu masoqu is
tenen més problemes. Ara us sembla una me, no us estranyarà pas que estigui fi
fita difícil d'assolir, i comprenc que cat en el co l.lect iu que edita la humi l 
vulgueu garantir el primer període com revista local . Ens trobàvem en un cas 
a bimensual , però passar de sis a onze semblant, i hem hagut de cambiar el 
números a l'any no us resultarà tan di- tipus de letra, amb un espaiat dinàmic 
ffci 1 com creieu. Ja ho veureu, i espero de l'ordre dels 4-5 punts, i redui nt tam-

que ben aviat. 

Distribució: El dia 9 s'efectuava la pre
sentació del numero 1, i molts subscrip
tors ja el tenien a casa seva. Fins el 
dia 21 no l'he rebut a Falset. La revista 
Ciència tenia problemes semblants de 
distribició, i em consta que per aquesta 
causa va perdre subscriptors. Però al 
menys tenia un avantatge: era als quios
cos ( al menys en alguns ). Si aquest ca
nal de distribució resulta un xic més 
comp lexe, i encareix l'edic ió, també es 
veritat que és la porta més eficaç per 
aconseguir nous subscriptors. Una revista 
que no surt al carrer, o és un butlleti 
d'Entitat, o està comdemnada a desapa
rèi xer a la llarga. Cal pensar-hi. 

Maquetació, portada, logotips. Molt bons, 
en general. Una revista així entra pels 
ulls. Llàstima que no se'n tregui tot el 
fruit no exposant-ho a les 11 ibreries. 

Maqueta interna, paginat. Bons. Imposats 
en part pel tipus de lletra. ~alternança 
2-3 co lumnes, còmoda. 

Qual i tat de paper, impressió: En general 
molt bona. La qual i tat del paper de por
tada, excel.lent, i el gramatge de les 
pàgines interiors, més que suficient. El 
blanquejat faci I i ta molt la lectura.L 'úni
nota negativa és potser els fotolits de 
les fotografies, cosa que tots esperem 
que es reso ldrà en el proper número. 
Per als esquemes reduïts, ja ho veieu, 
cal un traç més gruixut. 

Cossos de lletra i espaiat: Aquí es ~~ 
punt ón "Q.T." em causa una i mpress1o 
més deficient. L 'interl i niat d'un Ciceró 
pot resultar adequat però l'espaiat de 
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bé l'interl in iat a· 4 mm. L'acceptac ió 
del nou format ha estat excel.lent, i no 
crec que a Barcelona pugueu tenir difi
cultats . de fotocomposi c ió. L'Assoc iació 
Catalana de Premsa Comarcal us pot 
donar l'adreça d'algú que treballa a 
preus rebentats. 

Seccions: Molt encertades, així com els 
seus logotips, en general. La lexicografia 
en especial, potser no serà gai re ben 
vista per alguns lectors, però la necessi
tem corn aigua de maig.No la treguèssi m 
pas!. A Radiocomunicació pot ser hi 
manca una mica més d' informació sobre 
Concursos, ( em refereixo especial ment 
als Internacionals, no als de la "truita 
de fesols del Priorat" o el "Memorial 
Qui met de Palafrugell". Aquest també 
però cal e levar el sostre ). 

Línia Editorial: Paisos Catalans, Ecolo
gia, Ciència-humanisme ... em sona massa 
bé per ser real. Només una cosa us puc 
dir: No afluixeu! Ja ens ca lia una publ i
cació tècnica que conjuminés el rigor 
científic amb el dinam i sme propi (diuen) 
de la Joventut. Que duri!. 
Per ara ja he acabat el "rotllo". Espero 
que les respostes a aquesta "enquesta
no-enviada" us puguin ser útils. Si no 
es així, us prego excuses. Com que no 
només de crítiques viuen les revistes, 
així que t ingui un moment ( per Nadal 
, segurament ) us enviaré una modesta 
col.laboració, com li vaig dir al vostre 
company el dia de la presentació a Vic. 

Disposeu-ne com vulgueu. 

A la vostra disposició, 
encaixada. 

rebeu una forta 

Eduard Se I ma i Bargalló 
FALSET (Priorat) 

Tal co m és lògic que hagi succeit i era, doncs, previst, el nQOl de "Qua
derns Tècnics" ja conté una gran quantitat de termes nous, d 'aquells que 
totes les llengÚ.es que salem dena mi nar "de cultura " han anat incorporant 
a causa de les necessitats . d 'expressar conceptes nous i de referir-se als 
ginys que es creen .· Són Òbviament, neologismes. 

Si ten im en compte que OT dóna infor
mació, entre d'altres, sobre nous aven
ços i fa divul gació tecno lòg ica, ja· no ens 
cal demostrar la pr imera af ir mació que 
hem fet. 

Després d'un pr i mer cop d'ull analít ic 
al número 01 podem afirmar que els di
ferents tipus de neolog ismes, els que hi 
abunden més són els mots compostos 
construhs a part i r de dos radica ls o de 
prefix davant d'un radical. 

Sense pretendre l'exhaust ivitat, heus- lo 
ac i: 

xmicrorepet idors, xecotècnia, rad iocomu
nicació, xradioteletip, radioaf icionat, se
m i conductor, xauto-ràdio, xhipera lt, x mi 
ni-ordinador, xpostproducc ió, xradiof ira, 
xtelei mpressió, xsubacc ió, xprecond icions. 

Els que van precedits de x no tenen en
trada al "Diccionari de llengua catalana" 
de la Gran Encic lopèd ia Catalana, la 
qual cosa per ella mateixa no desautor it
za l'ús, però introduei >< un factor que 
invita a la prudència. 

A lguns d'aquests termes penetren a t otes 
les llengÜes coord inadament perquè h i 
ha organismes of ic ials internaciona ls que 
se'n preocupen, però d'altres no . ho han 
fet a remolc de la l lengua o de les llen
gÜes capdevanteres en els usos tecnolò
gics o c ientí f ics i hauran dfJ ser sot me
sos, si no ho han estat, a l'estud i amb 
les lleis de l ' idioma català. 

El sistema d'i nformació de paraules per 
composició és tan ant ic com la mateixa 
llengua ' mai no ha parat d'actuar (pen
sem en exemples tan arrelats com "en
treveure", "contrapès", "sotabarba", etc) 
i convé que no pari mai de fer- ho. Hi 
ha, però, un canvi en el protagonisme; 
sempre l'havia t ingut el poble anòn im 
o bé els poetes i escr iptors. Ara el tenen 
els tècn ics i cientí fics. Només cal que 
ells estim in igualment la llengua la 
vulgu in conèxer tot actuant-h i. 

COMISSIO LEXICOGRAFICA DEL COL
LEG I D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE 
CATALUNYA. 
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"MONEDA TELEMATICA I ESTRA TE GIA 
DE MERCAT" 

Col.lecció "Textos" nQ 3 
Edita: Centre d'Estudis Joan Bardina. 

A lmogàvers, 43 08018 Barcelona 
Autora: Magdalena Grau i Figueras. 
En aquest nou vo lum de co l. lecció se'ns 
presenta un assaig que, segons la seva 
autora, "ha estat escrit pensant en totes 
les persones que, descontentes de l'ac 
tual real i tat social, cerquen i investiguen 
nous carn i ns. I, molt espec ial mént, està 
dirigit als especia listes i investigadors 
socials desitjosos de trobar alternatives 
als carrerons sense sortida de sempre". 

"INFORMA TICA UB" 

Revista d'informàtica universitària. 
nQ 2 setembre 1985 
Edita: Universitat de Barcelona 

Centre d'Informàtica. 
D iagonal, 645 08028 Barcelona 

Butlletí força presentable i de contin
gut molt elaborat que informa, a banda 
de convocatòries, etc de tot allò rela
cionat amb la informàtica universitària. 
En aquest 2n. número podem trobar des 
de les conclusions d'unes jornades sobre 
el t ema "fetes a Madrid", fins a l 'ex
p i icac ió dels programes de ploter per 
representar molècules i estructures cris
tal;l ines, passant pel comentar i del 1 r. 
any d'experiències de la UB i la xarxa 
EARN. 

"REVISTA CATALANA DE GEOGRAFIA" 

Edita: Institut Cartogràfic de Catalunya 
Bai mes, 209 08006 Barcelona 

Hi ha una gran mancança de pub I ica
c ians científ iques i tècniques geo-carto
gràfiques, en general. L'Institut Carto
gràfic de Catalunya, amb aquesta pub I i
cac ió, té com a objectiu prioritari donar 
a conèixer i difondre allò que fa a 
Cata lunya i arreu. 
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Sol.licltud de subscripcjÓ (6 núm.) : 
O P.P.C.C.: 1.900 p t s.- 120 f r. 

0 RESTA D'fUR OPA: 3 400 pts - 21 Otr. 

0 RESTA OH MON· 5000pt s - 300tr 

Bo d'ajut per: o 
NOM I COGNOMS : 

ADREÇA : 

CODI POSTAL / POBlACIÓ · 

COMARCA I PAÍS ' 

DATA NAIXEMEN1 · 

PROFESSIO : 

1.0 0 0 pts_ 
6 O t r. o 

PO BLAC IÓ 

5 .000 pts _ 
300 fr . 

TEL . 

o 10.000 p ts . 
60 0 tr. 

OMPliU AQUESTA 8Uil lE1A I [KVI[ U- lA A. QUADERNS TÈCNICS N&pol o, 28l '21\. l•. - 0 80'25 B•rco l o n o 

QT Sol.licltud de subscripcJÓ (6núm.): 
0 P.P.C.C.: 1.900pts.- 1201r. 

0 RESTA D'EUROPA: 3.400pts -210tr. 

0 RESTA OH MON· 5000pts.- 300t r 

QT Bo d'ajut per: o 
NOM I COGNOMS·: 

ADREÇA : 

CODI POSTAL / POBlACIÓ · 

COMARCA I PA ÍS . 

DATA NA IXEMEN1 · 

PROFESSIO. 

OMPliU AQUESTA 8Uill[1 A I [KVIE U· lA A: 

1.000 pts_ 
6 O tr . o 

PO B L AC IÓ . 

5 .000 pts. 
3 00 fr . 

TE L . 

o 10.000 pts . 
600 tr 

QUADERNS TÈCNICS N&pol o, 26l 11\. l•. - 06025 B•rc o ton o 

P.P.C.C. : 
QT Sol.licltud de subscripció (6núm.): 

o o 
o 

1.900 pts.- 120fr. 

RESTA D'fUR OPA: 3.4 0 0 pts -21 Otr. 

RESTA OH MON- 5000pts - 300 t r 

QT Bo d'ajut per : o 
NOM I COGNOMS : 

ADREÇA: 

COD I POSTA L / POBlAC IÓ · 

COMARCA I PA ÍS . 

DATA NAIXEMEN1 · 

PROFESSIO . 

OMPliU AQUESTA 8Uill[1A I [XVI EU- lA A: 

1.0 0 0 pts _ 
6 O f r . o 

PO B L AC IÓ . 

5.000 pts. 
300 fr. 

TEL 

o 10.000 pts . 
600 tr . 

OUADERNS TÈCNICS Napoto. '28l '21\. l • . - 0 60'25] QJ' 31 
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D'acord amb l'opció marcada al dors , vull fer el pagament de la forma següent: 

c=J Contrareemboss ament, més les despeses del correu. 

O Ingressant 1' import directament al compte corrent N.0 3228-98, oficina 856, de 
l a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la Caixa", des de qualse
vol oficina de la xarxa, adjuntant el ~emprovant d'ingrés amb aquesta butl leta. I 

o Com a membre de l' A.C.R.E., C.L.C.E.I.C. o 'de l'A.I.S. quedo 
exclòs del pagament de la quota anual de soci/a cooperativista (100,-Pts. ) 
en f or malitzar la subscripció. 

El am nt de l'import de subscripció (1.800 , -Pts . ) més la quota anual (100 , -Pts.) em 
pag e b 1 tl'tol com a membre Soci/a Cooperativista de PRODUCCIONS T~CNIQUES dona dret a re re e . 

s .COOP. CATALANA LTDA., a més a més dels numeres acordats. 

, . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 198 .. Signatura: 

D'acord amb l ' opció marcada al dors, vull fer el pagament de la forma següent : 

c=J 
o 

Contrareemboss ament, més les despeses del correu. I 
I ngressant 1' import directament al compte corrent N.0 3228-98, oficina 856, de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la Caixa" , des de qualse-

1 vol oficina de la xarxa , adjuntant el comprovant d ' ingrés amb aquesta but l leta. 

o Com a membre de l'A. e. R. E.,· e . L . e. E. I • e. o de l'A. I. s. quedo 
exclòs del pagament de la quota anual de soci/a cooperativista (100 ,oPts . ) 
en formalitzar la subscripció. 

El pa ament de l'import de subscripció (1.800 , -Pts.) més la quota anual (100,-Pts.) em 
dona ~ret a rebre el titol com a membre Soci/a Cooperativista de PRODUCCIONS T~CNIQUES 
s .COOP . CATALANA LTDA., a més a més dels números acordats. 

, .... de de 198 .. Signatura: 

I· 
l 
I 
I 

I 
I 

-t 
D'acord amb l'opció marcada al dors, vul l fer el pagament de la forma següent: 

c=J 
o 

o 

Contrareembossament , més les despeses del correu. 

Ingressant l'import directament al compte corrent N.0 3228-98, oficina 856, de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la Caixa", des de qualse
vol oficina de la xarxa , adjuntant el comprovant d'ingrés amb aquesta butlleta. 

Com a membre de l'A.C.R.E . ;C . L.C.E . I.C. · o de l'A.I .S . quedo 
exclòs de l pagament de l a quot a anual ae soci/a cooperativista (100, - Pts.) 
en formalitzar la s ubscri pció. 

El agament de l'import de subscripció (1.800, - Pts . ) més la quota anual ( 100 ,-Pts . ) em 
don~ dret a rebre ei t ítol com a membre Soci/a Cooperativista de PRODUCCIONS T~CN IQUES 
S. COOP . CATALANA LTDA ., a més a més de l s núme r os acordats. 

, . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 198 . . S1gnatura: 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
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PAU ABAD i PI ERA. LA IMI\TGE A 
TRAVES DE L 'ESPAI 

(Saba de I I I Va I I ès Oriental, 1896- 1981) 

Pau A bad? Però qui deu ser aquest senyor, algun tronat? Potser. De fet és 
prou desconegut ••• però tam bé prou im portant perquè deixés de ser-ho, sobre
tot si tenim en compte que va ser l'inventor d 'un aparell que permetia re
transmetre imatges a distància , el telefotògraf. 

No hem de pe r dre de v i sta que, 
q u a n Pa u Ab ad de s e n v o I u p a v a I e s 
seves activitats a finals de la 
dècada dels vint , el nostre 
país es troba va en I ín i a respec
te de la resta d'Europa pel que 
fa a desenvo lupament tècnic i 
ci entífic. D 'i dees no en falt a
ven • I d ' hom e s amb I a s u f i e i en t 
empenta preparac ió per dur - le s 
a . terme q u eda demostrat amb 
aquest exemple que tampoc no en 
faltaven. 

Era l'any 1924 qua n es consti 
tu'¡' a RADIO BARCEL~ EAJ-1, no
mé s q u a t r e a n y s de s p r é s d e I a 
p r i me r a em i s s 1 o r ad i o f ò n i e a re -
guiar al món ( Pittsburg, e l s Es 
t a t s Un i t s ) do s a n y s mé s t a r d 
de I a p r i me r a d ' E u r o pa ( BBC 
Londres, Anglaterra). 

Ja e I 1922, coincidint amb e I 
període de proves de les poste 
r i ors emissio ns, Pau Abad comen
ça a interessar - se per la radio
transmissió, introdu'i'da a Saba
de I I pe r Jos ep Coma s , d i re e t o r 
en a que I I mom en t de I ' o b s e r vat o -
ri Fabra, mitjançant un aparell 
de ràdio portat de París. 

La formac i ó de Pau Abad era bà
sicament en e l camp de la mecà
nica. El seu pare era ferrer 
e I I ha v i a f u nd a t , amb e I s s e u s 
germans, una empresa dedicada 
a la const r ucc ió de peces de ma 
quinària pe r a la indústria tèx 
til. Pe r ò és després de l 'expe 
r i ència d ' EAJ - 1 que aquesta em
presa passa ri a a construYr apa
r e l ls d e ràdio que ja duien un 
giny 11made in Pau Abad 11

, el col. 
lector d ' o nes. 

Do s motius el van portar a aban
donar, a I poc temps, I a cons 
t r u e e i ó de mé s ap a r e I I s : e I po e 
èx it popular assolit i la inten 
s i tat amb què j a i n ve s t i g ava I a 
retransmiss ió d'imatges. 

L'any 1926, després que tant 
RADIO BARCEL~ com RADIO CATA
LANA (aquest a ú I t i ma f or ma da a 
partir de membres de la primera ) 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
SERVE I METEOROLÒGIC 
A 7 H DEL 

fossin absorbides per l..J'.Jiet\1 RA
D I O de Ma d r i d , de e i de i xe n e re a r 
la gairebé l le ge ndària RADIO 

ASSOCIACIO DE CATALUNYA que, 
ma I g r a t I a 11 d i e t a - t o va 11 de Pr i mo 
de Ri vera pogué donar I I i çons 
de catalanitat i de progrés que 
durarien fins la dictadura. 

E I n o s t r e h orne , pe r ò , e o n t i n u a -
va buscant alguna cosa que 
transformés les diverses p~ r ts 
que componen una imatge (punts ) 
en impulsos, perquè poguesin ser 
ret ransmessos, i també un apa
rell que acpnseguís la operació 
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{? Emissora d'imatges, dibuixos, Úcrits i fotografies 
pn a tssu ~tplicadn a ta UniA lcldònica . 

0 tclcgt'AficJII ¡ upcciahnt:nt pc:r e c:missions dc R,,d1o. 

i n v e r s a , i r ep r o du í s I a ma te i x a 
imatge amb un màxim de qual i tat. 

De s p r és de s u o r s , I I à g r i me s i 
hores de son, I' 11 de desembre 
d e 1 9 3 o Pa u Ab ad p a t en t a e I s e u 
invent que, en re I ac ió amb_ e I s 
a pa r e 1 1 s ex i s t e n t s de Be I 1 n i 
Futon oferia una construcció 
molt més simple, un cost molt 
mé s ba i x i u n a q u a I i t a t d e r e -
producció gairebé perfecta. 

E 1 s e u f u ne i o n ame n t e r a e I s e -
gÜent: la imatge a tr~n~met~e, 
e n r 0 t 1 1 ad a e n f o r ma e 1 I 1 n d r 1 e a 
i feta sobre una base transpa
rent, era s ubjectada a un ~uport 
d'on partia un eix amb mov1ments 
de rotació i traslació axial. 

un tub protector de la cèl.lula 
fotoelèctrica penetrava en ~-
quest cilinare, que a traves 
d'una obertura _deixava passar 
la llum que recorria la imatge. 
un sistema · òptic proporcionava 
el feix de llum de petites di
mensions que, projectat de forma 
fixa,recorria tot el cilindr~/i
ma t ge que e r a en mo v i m_e n t • , ~ I 
mateix mecanisme que mov1~ I ~1x 
accionava també una excentr1ca 
que produYa una emissió d,e ?o
rrent més for·t per donar I emis
sió de sincronització dels apa
rells receptors. 

L'èxit va ser molt important. 
F i n s i tot I 'a v i Mac i à va f er 
una visita a les instal.lacions 
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que s'havien muntat, on P~u Abad 
1 i va oferir uns demostració del 
f un e i on ament de I ' i n vent , que 
emet r i a a par t i r de I I a v or s i -
matges un cop a la setmana i du
rant quinze minuts cada emissió. 

Amb la Fira de Barcelona de 1932 
e l seu invent va ser internacio
na I ment conegut, i va tenir un 
èxit de què es van fer ressò e l s 
mitjans de comunicació de l'è
poca. 

E 1 que e s pr e ve i a e om un futur 
molt esperançador es va veure 
avortat per l a Guerra Civi I, 
perquè un cop acabada es van 
de s ma n t e I I a r t o t e s I e s em i s s o r e s 
privades. A més a més les condi
c ion s eren poc òptimes per con
tinuar desenvolupant i millorant 
nous projectes tècnics o cientí
f i e s. 

L'obra de Pau Abad, però, ha 
queda t. 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ ROMEU 

P.S. 
S 'agraeix molt especialment la 
co l. laboració de Pere Palol i 
Peramon · sense la qual aquest ar
ticle no haguès estat possible. 

A. C. R. E. 

L'Agrupació Catalana de Radioemissors és l'agrupació dels radioaficionats 
catalans i per això volem fer saber en la nostra secció tots els diferents 
punts de vista reléfl_cionats amb ella per els diferents representants de les 
comarques dels Paisos Catalans. Es el nostre de5Lg que cada vegada sigui 
un Ràdio Club afiliat a l'A.C.R.E. el que escrigui un article i en ell reflec
teixi el sentir de cadascuna de les diferents com arques i Ràdio Clubs. 

En aquest número la col.l.aboració d'EAJ RCO, el president del Ràdio Club 
880 de Vic (Osona). 

RAD I O CLUB 880 DE V I C ( OSCl\lA) 

Des de la nostra perspectiva 
d ' u n s q u a n t s a n y s de v i da e om 
a r à d i o e I u b , podem o f e r i r u n a 
ràpida vis1o de conjunt sobre 
el· moment actual de la nostra 
afició i un intent de diagnosi 
dels problemes que ens afecten. 

E s un e oment a r i gener a I I ' a f i r -
mació que la radioafició passa 
per un moment de baixa. Encara 
que això no es reflecteixi en 
e I n omb r e de I I i e è ne i e s , I a d i s -
minució d'activitat en les ban
des és un fet constatable. 

Es donen diverses raons per 
justificar aquesta baixa. La de 
més pes és la situació del cicle 
so I ar, que ens proporciona unes 
e o nd i e i o n s p è s s i me s pe r t r e ba -
I I a r e n HF • Pe r ò no é s me n y s 
cert que l'explosió de la infor-
màtica domèstica ha robat un 
nombre considerable d'hores a 
la ràdio, encara que tot sovint 
es faci una labor paral.lela o 
relacionada amb la telecomunica
ció. 

Una bona colla de gent poten
cialment interessada no pot gas
tar-se els diners que val un bon 
equip de decamètriques o de VHF. 

L'altra cara del problema econò
mic és que un bon nombre d'ati
e i o na t s h a n r e s t r i n g i t e I t emp s 
que dediquen a la ràdio per uti-
1 itzar-lo per guanyar-se les 
mongetes, ja que e I s temps no 
son fàcils i la crisi co. lpeja 
poc o molt a gairebé tothom. 

L'altra raó particular de casa 
no s t r a és I ' A dm i n i s t ra e i ó P ú b I i -
ca. La política _que es practica 
e n ve r s f a r a d i o a f i e i ó é s mé s a -
v i a t de s t r u e t i va : s ' ex. i ge i x e 1 
pagament d'un cànon que no re
t o r na , n i rem ot amen t , a f a 
col.fectivitat que el paga; els 
serveis de I 'Administració es 
r e du e i xe n a ma n t en i. r f a b u r o e r à -
cia, però encara no he sentit 
ma i que s'actués contra un de I s 
t í p i e s 11 emb r u ta do r s 11 de rep e t i -
..dors o que es perseguís algun 
de f s mo f t s q u e u t i f i t z en f e s 
freqÜències 11 exc f us i ves 11 de f s 
rad i o a f i e i on a t s amb f i na f i tat s 
comercials o privades. 

Hi ha però, en el nostre país, 
alguna raó més a tenir en comp
te. La primera és una raó econò
mica, fa popularització dels 

11 e 1 e e t r o d omès t i e s j apone s o s 11 f a Aq u e s t f e t P ro v o e a un a P è r du a 
tècnicament molt assequibl e l'ús d'imatge del nostre col. lectiu . 
de ·. l es ones però, d'altra banda Sovint és difici f contestar a 
1 'h a encarit cons ider ab l ement. fa pregunta: quins avantatges 
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té treure I' indicatiu?. 

Això ni tan sols s'arregla quan 
e s t o q u e n t e me s q u e a f e e t e n I a 
seguretat de I 'Estat . El "Servi
cio de Protección Civi l" és un 
e x emp I e de de s i n t e r è s pe r p a r t 
de les corresponents Direccions 
Generals, que més aviat ten
de i xe n a de s mo b i I i t z a r e I pe r s o -
nal voluntari que a encoratjar
lo a mi llorar les condicions del 
seu possible treball en cas 
d'emergència. D'això a Vic e n 
tenim una constància clara. 

1 és un a I I à s t i ma perquè I a ra
dioafició és un bon sistema per 
pa s s a r I ' e s ton a , f e r am i e s i 
co l. l aborar amb la col.lectivi
tat. No té pràcticament cap de
fecte excepte, potser, el de ser 
per de f in i e ió, tot a I ment demo
cràtica i oberta. 

Creiem doncs, que ens toca a no
saltres millo rar aquesta situa
CIO, en la part que ens corres
Po n • S ' ha d ' i n f o r ma r a t o t s e I s 
inter essats que comencen perquè 
puguin esdevenir veritables ra
dioaficionats, crear una estruc
tura de ràdio-clubs que h o faci
I i t i i anar movent ·¡ ' e I e f ant ad
ministratiu perquè reconegui els 
nostres drets les nostres ne
cessitats. 

Si n o ho féssim així, d'aquí a 
uns anys, l a ràdioafició seria 
una estranya malaltia que pati
ríem alguns sonats pels quals 
no caldria publicar re vistes, 
fabricar o investigar nous apa 
re I I s ni, per descomptat, fac i
I i t a r - I o s s e gm en t s de I ' e s pe e t r e 
de r ad i o f r e q Ü è ne i e s on e om un i -
car-se. 

EA3 RCO 
Ràdio Club BBO 
Aptat. 185 Vic (Osona). 

VENDA REPARACIÓ 

DE 
olivetti 

Concessionari Oficial 

MÀQUINES D'ESCRIURE 

MÀQUINES DE CA~CULAR 

FOTOCOPIADORES 

REGISTRADORES 

ORDINADORS PROFESSIONALS 

ACCESSORIS EN GENERAL 

Germans Jorba' s. a. Tenor Massini, 95-95, tda. 5.4 I T 5500258 I 08028 Barcelona 
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INTERF(CIE PER A ORDINADOR 
2~ PART 

Tot I' anter i or era una mi ca de to capaç de passar aquest f i 1 t re 
b I a , b I a , b I a per anar f en t am- e o s a que e s· d emo s t ra perq u è 
bient de la RTTY electrònica, s'encén el Led. A les figures 
que s emb I a que e s t à un a m i e a de de I 2 a 1 8 s ' ex p 0 s a un a re a 1 i t _ 
moda • Són e x p I i e a e i on s de e a r à e - z a e i ó de t e r m i nada que f u ne i 0 n a 
t e r ge ne r a I v à I i de s pe r a t o - mo I t bé • E 1 de s e 0 d i f i e ad 0 r d e 
thom: D'aquí endavant són part i - la figura 1, que és original 
culars per interfassa r u n trans- d'EA4ALI, pot servir per comen 
e eP to r amb un m i e r o o r d i nado r ça r - s e a a n i ma r : és ba s t a n t emo _ 
Commo do r e 6 4 • A i x ò é s i n t e r e s - e i o n a n t ve u r e a 1 a p a n t a 1 1 a de 1 · 
sant perquè podem tornar u na mi - te I ev i sor com hi apareixen e 1 s 
e a a I s t emp s de I ' a u to - e on s t r u e - CQ ' s de 1 s 0v1 ' s 0 1 e s i n f 0 r ma _ 
ció. A la figura 1 és represen- cions de les agències de notí 
tat un detector de tons . Si I 'u- cies . 
sem amb un receptor de BIU, de-
s i n t o n i t z a n t ( s o b r e I a ma r e a o Re a 1 i t z a r a q u e s t a i n t e r f í e i e e n s 
s o b r e I ' e s Pa i ) , a e on s e g u i rem e I r e e o r da e 1 s g 1 0 r i 0 s 0 s t emp s de 

.! 

• ...... = rajo ---> 

A\ .. . A( • ICI • l14 
t111 .. . N( • ICI • 40l0e 
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Homebrew, que a r a n o h i ha gaire 
ocasió de p r actica r . Tots e l s 
d i sp o s i t i u s r e I a e i on a t s amb I a 
RTTY es poden r ea li tzar amb a
questes pla nxetes fo r adades " Ve
r o bo a r d " , j a q u e e om q u e t o t e I 
conjun t és d ' à udio, cap l ong i tud 
és e r í t i e a , e om t amp o e I a d i s po -

res I 'ajust es fa s i ntonitzant 
amb un receptor amb batut te I e 
g r à f i e , s o b r e I a ma r e a o s o b r e 
I 'espai de manera de p r oduY r per 
batiment l a freqÜència a què es
t i g u i e I f i I t re • Amb aquest s en 
zi ll dispositiu es pot rebre ON 
o RTTY depenent del programa que 

CODIFICADOR D'AFSK (es correspon amb el bloc "co d ih cador"). 

OK 

L " E SPAIS" 

I 
' 

L TR I MPOTS de 10 KW 

.. o·· 

1 K 

M -oii·J---

N 4------, 

• s v 

sició o l a l ong i t u d dels f i ls 
o les conn e xio n s (sense abusar 
ne, eh?). E I s·en yo r AL I r ecoma na 
ajustar- l o a 850Hz, I ' aj u st es 
f a . pe r m i t j à de I pot en e i òme t re 
de 2 O K , de I a p o t a 5 , i e s me -
sura amb un fte qÜ encímetre digi
ta I a I a pota 6 . De totes ma ne-

• 1:!,5 (v f" n e n de ! b loc P ~~ 

t : f-1 p!Cl l ' Q l \\. l 

10 NF 

RX 
Kt-----+--r---. (a l m• cròfon de l' emissor ! 

!1,5 NF 

' ' l" 

7L 0 O 

7 . 8 

RX 

"_f 

_j_ 

1;ow 
2Wa tl 

. :,vo t t r oq~ 

( all m ent a c •ó d e S Volt cap 

.------+liiJ> - b I a u 

1 
a l deco d;f •cc do~ i 

+"" 
P T T T X/ R X 

hàg i m carregat a l'o r dinador. 
Més endavant parlarem d'això 
de l s programes. Al dibuix gene
ra l es p r esenta e l pla ge'neral 
d 'in terfíc i es e n tre l 'ordi n ado r 
Commodore e I tra n sceptor. Es 
t r acta d' u n diagrama de blocs 
ex e ep t e I ' e I e me n t d i s e r e t BD 1 3 5 

que va ser afeg i t posteriorment. 
E I corrrnutador ON/ RTTY traspassa 
els senyals de CW que rep de la 
porta H del conneètor del port 
de l'usuari, i . els senyals 
d'RTTY que surten per la porta 
Mal circuit d'en trada del codi
ficador. Apare n tment, aquest 
e omm u ta do r e s p o d r i a s ub s t i t u i r 
per una porta OR però a mi 
rn .'.embrutava e I s s en y a I s . S er i a 
Questió de pensar~s'ho més per
què a i xò de I c orrrnutador és mo I t 
poc elegant. 

6.- Poseu el commutador D - 1 en 
'), 

7. - Poseu e l commutador "sh if t " 
en la posic1o I , i ajusteu el 
" t r i mmp o t " a 1 7 O Hz • 
8 • - Po s e u e I e om u ta do r " s h i f t " 
en la posició Z, i a j usteu el 
" t r i mmp o t " e o r re sp on en t , 3 O O Hz 
més amunt que la.marca, això és 
a 1575Hz. 
9.- Igua l pr oced iment per a l s 
dos "shifts" restants ( vegeu la 
tau l a de normes). 
10.- Comproveu que posant i 
t r e i e n t de ma s s a I ' e n t r a da , I a 

Al planell 3 està representat freqÜènc i a de sortida bascu l a, 
e I e o d i f i e ad 0 r d • AF s K , que Pe r de ma re a a e s pa i o a I ' i n re v è s , 
cert vol dir:"man i pulació per segons t i nguem el corrrnutador d i 
desplaçament d!àudio-freqÜència~ recte - invers. 
Ja hem d i t que I a RTTY f u ne i on a 
s emp re amb do s ton s , a d i f e r è n -
cia de la ON modulada, que entre 
s en y a I i s en y a I no mo du I a s i m
pI ement. Aquest codificador ge
nera rea I me n t dos tons i e I ec
trònicament commuta, no els des
plaça. Però a efectes pràct i cs 
és el mateix. Aquest cod i ficador 
e stà extret del popular li ibre 
de DJ6HP sobre RTTY per a r adio
aficionats. Igual que en el cas 
anterior, no cal tenir cap con-

Fins aquí no fem cap i nvent, no 
mé s anem e s p i g o I a n t • E I p r i me r 
que hem de s er i t er a or i g i na I de 
I 'EA4AL I , e I segon de I DJ6HP, 
les normes són estretes d'un 
"emp f o I en e de r DAFG" , que em v a 
env i ar en Pere Margalef, i e l 
de s e o d i f i e ador que de s e r i u rem 
a continuac i ó és de l'holandès 
"Eiekto r ": Aques·t evidentment 
també el podeu muntar en una 
placa foradada. 

sideració constructi v a perquè . 
tot e 1 e on j unt f un e i 0 na· en à u d i 0 _ A j u s t de I de s e o d i f i e ador E I e k tor. 

1 • - Co n ne e t e u I a s o r t i da de I e o -

I ndefug ib I ement es necessita un 
f re q Ü en e í met re, d i g i ta I per a j u s -
tar-lo. 

Operacions d'ajust: 
1.- Connecteu un f r eqÜenc ímet re 
d i g i t a I e n e s e a I a de BF a I a 
sortida que diu: "al m i cròfo n 
de I 1 em i s s o r " • 
2.- Poseu el potenciòmetre de 
1 K, al mig. 
3.- Poseu els punts H i Ma mas
sa. 
4.- Poseu el commutador o- ·1 en 
I • 
5 • - A j u s t e u e I " t r i mmp o t " de I a 
pota 7, fi n s que el freqÜencíme
t r e ma r q u i 1 2 7 5 Hz • 

di f r cador DJ6HP a l'entrada d'a 
quest descodificador. 
2 • - F e u emet re "ma r e a " 1 2 7 5 · Hz 
(millor intercalant-hi un fre 
qÜencímetre). 
3. - Ajusteu el pot d'entrada 
perquè el Led vermel I fosc s'en 
cengui • 
4. - Ajusteu e I potenciòmetre P5 

(de mar ca), 
el Led verd. 

perquè s'encengui 

5. - Feu emetre el codificador 
"espai" fins que s'encengui el 
Led roig . 
7 • - Ba s e u I a n t ma r e a - e sp a i è n e 1 · 

codificador s'han d'encendre el 
Led verd el roig respectiva 
ment. 
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MONITOR 

COMMODORE 1<!- MODEM r--r> I NTERFÍCIE -j)t-R-X- Ph- on_• ---f 

&4 ~~--~~~--~-j)LT_X __ M,_k•--~ 

8.- El Led groc no s'ha d'encen
d re ma i • S i ho f a s i g n i f i e a ex -
cés de senyal d'entrada o ajus
tos imperfectes, s'han d'ajustar 
els "trimmpots" amb el mínim se
nyal d'entrada possible en el 
descodificador. 

e omm u t a do r s d e " s h i f t " , r e a I me n t 
no té sentit transmetre en un 
i rebre de sp rés en·· un a I t re. E s 
poden posicionar codificador i 
descodificador amb un sol commu
tador de dues galetes. El mateix 
podem dir dels commutadors de 
directe / invers. També seria fora 

A I a r e a I i t z a e i ó d ' EA3QX, e I e o - no r me s re b r e en d i r e et e i t r a n s -
d i f i e ad o r i e I de s e o d i f i e ad o r me t r e en i n ve r s , pe r tan t e I s 
han estat introduYts a pressió dos commutadors es poden unifi
e n un a e ap s a que també e on té I a e a r . 
f on t d ' a I i ment a e i ó de I t ran s e ep
tor de 2 m. Adjuntem esquema de 
I a font d'a I imentac ió i aspecte 
de I pa n n e I I a e f e e t e s i n f o r ma -
tius, perquè cadascú s'arregla 
els seus invents als seu gust. 
Amb a q u e s t a d i s po s i e i ó h i h a do s 

Per obtenir el programa només 
u.s heu d'adreçar a I'A.C.R.E. 
a I e a r re r S a n t Pe r e més Ba i x , 55 
de Barcelona i us en farem arri
bar una còpia en una cinta o bé 
en llista t. 

PERE PALOL i PERAMON 

EL LLORO, EL MORO, EL MICO I EL SENYOR DE PUERTO 
RICO -TOT JUNT-, A LES BANDES TROPICALS. 

Com que actualment es propaguen d 'una manera excel.lent, les bandes tropi
cals ofereixen la possibilitat de fer els D Xs més exòtics de tota l'ona 
curta . 

Per treure 'ls tot el suc, ni que sigui passant la nit del lloro , tornant-se 
mico, per escoltar Puerto Rico , no perdeu detall del seg~'ent article. 

Com ja vaig explicar al número anterior 
de OT (n Q 01 novembre-desembre 1985 
pàg. 38), s'entén per Bandes Tropicals 
les corresponents a 120, 90, 75 i 60 
metres. 

Cal dir que la seva escolta està carac
teritzada per sorolls constants i interfe
rències freqÜents, que d'entrada podrien 
desaní mar qualsevol DXista principiant 
Ara bé, els al.l i cients que ens ofereixen 
són màxims: com, si no, podríem escol 
tar, des de casa, el mateix programa 
que està escoltant un ciutadà de Barqui
simeto, a Veneçuela ••• ?, o bé ¿per quin 
altre mitjà podríem assabentar-nos del 
butlletí de notícies de RADIO BAMA
KO •.. ?. 

Per rastrejar aquestes bandes s'ha d'es
perar al vespre -durant el d ia estan 
completament inactives-; és cap a les 
sis, aproximadament, quan la propagació 

CONCURSOS comença a obrir-se, afavorint inicial
ment els senyals prov inents ·de l 'Africa 
i l'Orient. 

Gener.-

11-12 VIl Concurs Estatal de Fonia 1986. 

11 _13 H t. 73,L40 i 80 n;J.. SSB &ontests. un mg 1ons oñ u.e a1r onleSLS. 
11-13 Hunting Lions on the air Contest. 
13-19 11 Diploma "Festa Major Constan-

t 'li 
I • 

18 AGCW DL QRP Contest. 
18-19 HA DX Contest. 

IV Concurs estatal de sufixes 
VI SWL LF Bands Contest. 

19 73 160 m. SSB Contest. 
20-26 AS A TV WAS SSTV Contest. 
24-26 CQ WW DX 160 m. CW Contest. 
25-26 Coupe REF CW 

73 15 i 20 m. SSB Contest 
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Febrer.-

1-2 YU DX Contest. 
8-9 PACC DX Contest. 

· Guglielmo Marconi QRP SSB. 
RSGB 7 MHz Phone Contest 
West Coast 160 m. SSB Con test 
YL ISSB Phone QSO Party 

15-16 ARRL DX CW Contest 
15-23 V Concurs "Castelli Romaní" 1986. 
16-18 111 Concurs Carnaval de Loule. 1986 
21-23 CQ WW DX 160 r'n. SSB Contest. 
22 73 RTTY Contest. 
22-23 Coupe REF Fonia 

RSGB 7 MHz CW Contest 
Trofeu UBA SSB. 

La RADIOTELEVISIO ALBANESA, als 
5.020 i 5.057 Khz, és una bona ref erèn
cia per adonar-nos de si la propagació 
a la banda dels 60 metres és o no ober
ta. Tan bon· punt l'escoltem ja podem 
iniciar la recerca. 

. r:/,.,. /-.. . ""'/"~: .. , .. ;,, ,/, 
rOII ico dt R•diodillusion t l Tillvision du Binin 

ORTB 
Uf I/DIX DE Ln llEIIIJWTION 

Per rebre les estacions sud-americanes 
cal esperar f ins al volt de mitjanit. 
A leshores apareixen les emissores bra
si I eres, colombianes i veneçolanes - ma
joritàriament- que ens faran costat f ins 
a l'albada, moment en que la propagac ió 
davalla. 

Totes aquestes emissores -africanes, 
asiàtiques i sud-americanes- ofereixen 
una programac ió de tipus local, en les 
llengÜes pròpies de cada país. Per això 
I 'escolta no ha d'esperar pas trobar una 
programació de caràcter internacional, 
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com passa a la resta de bandes de l'ona 
curta. Això també expl ica que un bon 
nombre d'elles no contestin els informes 
de recepció que se' ls adrecen. Bé per
què no tenen interès a saber com es re
ben els seus programes fora de les seves 
fronteres, bé perquè la seva economia 
precària no els permet de fer despeses 
postals. 

.i>?iy ~¡ .!>_r!..)lj ~ . 

HUNA NOUAKCHOTT!! ICI NOUAKCHOIT 

~ 
~~-

R: A D I O · M 4 U RI T 4 N I E 

Sovint, per tant, no entendrem l'idioma 
d'emissió. El millor per saber de quina 
ràdio o país es tracta és esperar una 
hora en punt, quan probablement s'iden
tificarà i, amb una més gran probabili
tat -tot i no entendre la llengua en 
qÜestió-, podrem "pescar" el nom de 
l'emissora. El DXisme té un component 
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i'a~ Singapore Broedca,tlng 
- Corpor•tion OSL 

,.,~ Mu;well Ro ad P O Sox 1 902 
.. Singapore 9038 

Doto J, 7,84 

We ''' pfened 10 rec•'"'' vcxH recepl•on 
repotl on 5052 kHt 

hom 2210 GMT 10 22J0 GMT 

0.7.04, 

programme IChedule 

ond woll con~onuo 10 hotonj booodcollo 

Ior Generel Menepet 
S•ngepo1e Btoedcestmg Corpotet1on 

sec ,,, . ""'"' . ''" 

d'aventura sense el qual no s'entendria 
que un estigués a I 'aguait fins a les 
tantes de la matinada per identificar 
al lò que e l seu receptor està sinto
nitzant. 

Si bé és cert que el DXisme de bandes 
. tropicals requereix un bon aparell recep
tor, amb alta sensibilitat -per poder 
rebre els senyals més febles- i una bona 
select ivitat -per evitar al màxim les in
terferències dels canals veYns-, la pa
ciència i la pràctica constant poden 
compensar en molt les mancances del 
receptor. A la tècnica cal afegir-hi I 'ha
bilitat de saber ser a l'hora i al punt 
ad ient per aconseguir bones captacions. 

Final ment, per a aquells interessats en 
el DXisme de bandes tropicals, direm 
que el Club Danès d'Ona Curta edita 
periòdicament una li ista, d'unes trenta 
pag1nes, anomenada "Tropical Bands 
Survey", amb una completíssi ma infor
mació sobre el tema. La seva adreça 
és: "Danish Shortwave Clubs lnternatio
nal", DK-2670 Greve Strand, Dinamarca. 

To 

Mc. Cinto Niqui Espino9a 

P.O. Box 9446 

Barcelona 

Catalunya 

CINTO NIQU I ESPINOSA 

EMISSSORES TROPICALS D'ESCOLTA MES F ACIL 

- Banda de 90 metres 

Freq. (KHz) 

3.200 
3.210 
3.270 
3.286 
3.905 

- Banda de 75 metres 

Freq. (KHz) 

3.905 
3.915 
3.930 
4.000 

- Banda de 60 metres 

Freq. (KHz) 

4.760 
4.790 
4.795 
4.810 
4.820 

4.825/4.845 
4.845 
4.850 
4.850 
4.853 
4.855 
4.870 
4.885 
4.890 
4.900 
4.904 
4.925 
4.970 
4.980 
5.005 
5.010 
5.010 
5.030 
5.034 
5.045 
5.047 
5.095 

Emissora i país 

SPLAJBC, Líbia 
Ràdio Moçambic 
SWABC, Namíbia 
R.Madagasikara, Rep.Malgaixa 
Veu de la Revo lució de Burundi 

Emissora i país 

Al R, I 'fndia 
BBC, Singapur 
Veu de Sao Vicente, Cap Verd 
Radiodif. del Camerun 

Em issora i país 

ELWA, Libèria 
R.Atlàntida, Perú 
Radiodif. del Camerun 
Africa 1, Gabon 
Veu Evangèlica, Hondures 
ORTM, Mauritània 
R.Nai.Manaus, el Brasi I 
Radiodif. del Camerun 
R.Columbia, Costa Rica 
R. San'a , Iemen 
R. Araunà, el Brasi I 
ORTB, Benín 
Radio Clube do Para, el Brasi I 
ORTS, el Senegal 
R. Juventud, Veneçuela 
Radiodif. del Txat 
R.Nal.de Guinea Equatorial 
R. Rumbos, Veneçuela 
Ecos del Torbes, Veneçuela 
R. Nepal 
Radiodif. del Camerun 
R. Singapur 
R. Continente, Veneçuela 
R. Centre Africa 
R. Cultura do Para, el Brasil 
Radiodif. Togolesa 
R. Sutatenza, Colòmbia 

Idioma ----
Arab 

,Portuguès 
Vernacles 
Malgaix 
Vernacles 

Idioma 

Farsí i Anglès 
Anglès 

. Portuguès 
Francès i Anglès 

Idioma 

Anglès i Vernacles 
Espanyol 
Francès i Anglès 
Francès 
Espanyol 
Arab i Francès 
Portuguès 
Angès i Francès 
Espanyol 
Arab 
Portuguès 
Francès i Vernacles 
Portuguès 
Francès i Vernacles 
Espanyol 
Francès _ 
Espanyol i Vernacles 
Espanyol 
Espanyol 
Nepalès 
Anglès i Francès 
Angles 
Espanyol 
Francès 
Portuguès 
Francès i Vernacles 
Espanyol 
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REPETIR QUE ? 

"La repeticiÓ és una de les qualitats mes im portimts dins de la programa
ció, però ¿quins són els criteris que marquen la utilització de les seccions 
repeb.b.ves i de la seva estructura?" 

Al número passat vam dir que per a 
qualsevol acció existeix un algoritme que 
ens resol el problema proposat, però, a
quest algoritme sols el puc ut i I itzar un 
cop. 

Es ben cert que I 'algoritme que vam 

Si l'algoritme en qÜestió provoca un can
vi en les qual i tats dels objectes que hi 
intervenen, puc deduir que una de les 
qual i tats modificades ens indicarà la fi 
de les repeticions. Veiem-ho amb un e-
xemple. 

proposar a t'article anterior, soluc-ionava Vull buscar una emissora de ràdio con
perfectament el problema. que tenia per creta en el dial del meu aparell recep
fer, una mitjana aritmètica, però la tor, però amb la particularitat segÜent: 
qÜestió és que només puc fer una vegada no s~ exactament on es trova l'emissora 
t'operació i, si vull tornar-hi, he d'enge- en q•Jestió. 
gar una altra vegada l'algoritme i, això 
és clarament poc operatiu. La acció primitiva que tinc és la de gi-

rar el dial, però, girar-lo sols un nombre 
Si hi poso un xic d'atenció veig clara- determinat de graus. El que jo no puc 
ment que he de REPETIR I 'algoritme fer és donar I 'ordre de girar a seques 
tantes vegades com cq,lgui. Però n'hi ha ja que la màquina no reconeixeria la ins
prou dient que he de repetir?. Veiem-ho: trucció. 

Tampoc puc fer I 'acció de girar indefini
dament, en aquest cas podria passar que 

REPETIR 
MIT JANA ARITMETICA 

després de girar moltes vegades trobés 
la fi del dial i si jo provés de continuar 
girarlt hem trenquès el canell o trenquès 
el dial del meu aparell. 

Puc deixar l'algoritme així: 
Si escric això sol m'adono que la cosa 
està coixa, és a dir que fa lta alguna co- 1.-
sa. 2.-

3.-
1.- Si s'ha de. repetir ens fa falta posar- 4.
h i un màxim de vegades que s'ha de re- 5.
pet ir I 'acció. 6.-

Agafa la ràdio. 
Engega la ràdio. 
Agafa el dail. 
Repeteix. 
Gira el dial un grau cap a 
Fins que agafi l'emisora que 

la dreta. 
jo vull. 

2.- Si no h i posem un màxim de vegades Amb aque::;t algoritme puc .focalitzar l'e
per repeti r t'acció s'hi ha d'indicar quan missera en qÜestió, però no s'ha comptat 
s' ha de parar, ja que si no el resultat que el dial no té perquè estar situat to
pot ser una repetició infinita de I 'acció tal ment a l'esquerra al començament de 
¡ per tant acabaríem d'aconseguir un la utilització de l'algoritme, i per tant, 
~erave ll ós 'exemple d'algoritme inope- puc haver deixat d'agafar l'emissora que 
rant. jo vull, i aquest fet transforma l'a1gorit-

me en inoperant. 

En aquestes cond icions ve iem que les re- . 
pet icions han d'estar condicionades ¡1erò Però com podríem solucionar aquest pro-: 

' blema?. . condicionades, com?. 
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Si co l.loquéssi m en el princip i de I 'a lgo
ritme, entre les instrucions 3 i 4, P-1 se
gÜent subalgor itme: 

3.1 Repeteix. 
3.2 Gi ra un grau cap a I 'esquerra. 
3.3. Fins que arr ibi a l final del dial. 

el paral.lelisrne entre l'entorn meu i la 
modificació que provoca en un programa 
la ut i I ització d'un rínxol REPETEIX, po
dem posar una combinació de condicions 
que m'indicaran el moment que sort irem 
del rínxo l. 

Una vegada s'han distr ibuYt totes les 
llavors I 'algoritme complert quedaria així. components veiem com queda representat 

oi ns de I 'algoritme. 
1.- Agafa la ràdio. 
2.- Engega la ràd io. 
3.- Agafa el dial. 
4.- Repeteix. 
5.- Gi ra un grau cap a I 'esquerra f i ns 

que arribi a la fi de l dial. 
6.- Repeteix. 
7.- Gira un grau cap a la dreta fins que 

agafi l'emissora que jo vull . 
8.- Escolta la ràdio. 

Aquí veiem dues modif icacions de I 'en
torn: La pr i mera és que el dial ens can
via de posició i la qual i tat de sortida 
és que jo vull que arrib i a la seva posi 
ció de més a l'esquerra, la qual m'indica 
també que he· de deixar de repetir I 'ac
ció esmentada. 

A la segona repetició I 'entorn es modifi
ca d'una manera exactament igual a la 
pr i mera, però en sent it contrari i la qua

REPETEIX 

ACCIO 1 
ACCIO 2 

i 
ACCIO N 

FINS QUE CONDICIONS 

Ç)n les condicions esmentades són pn m J
t ives conegudes. Ara sols ens fa lta in
dicar les lleis que ens determinen la de
finició i ut i I ització dels fets condiciona ls 
MOTS CLAUS. 
AND ens indica la "i". Si considerém 
dues condicions "condic ió-1" i "condició-
2" i volem · que es compleixin les dues 
per .sortir de la sentència, hem de repe
tir la condició de sort ida f ins que queda
rà definida de la manera segÜent. 

litat de sortida serà que en moure el di- FINS QUE (condició-1 i condició-2). 
al vaig agafant diferents emissores i pa-
raré tot j ust agafi l'emissora :Es a dir, si no es compleixen les dues 
que jo vull. Llavors deixaré de repetir condicions alhora no aconseguirem sortir 
l'acció. del REPETEIX. 

En aquest rínxol he aconseguit resoldre OR ens indica la "o". 
el meu problema, que era localitzar una 
emissora de ràd io determinada. 

Ara només queda realitzar l'objectiu 
que m'ha portat a realitzar l'algoritme, 
que és escoltar la ràdio. 

Per tant, i repassant, ens adonem que 
per a tot rínxol del típus REPETEIX ne
cessitem una qualitat o CONDICIO de 
sortida. Potser també podem veure que 
el nostre entorn es compon de més d'una 
qualitat, és a dir, si continuem posant 

En aquest cas si tenim un altre cop les 
dues condicions anteriors sols nece-ss item 
que es cumpleixi una de les dues per 
poder sortir del rínxol, o el que és el 
mateix, sols em quedaré dins del rínxol 
si no es cumpleix cap de les condicions 
proposades. 

XOR ara veiem una que no té traducció 
però que es pot dir que és un mot que 
expressa la igualtat de les condicions. 
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Si mantenim les dues condicions anteriors 
amb una estructura REPETEIX: 

REPETEIX 
ACCIO 1 
ACC IO 2 

ACC IO n 

FINS QUE (CONDICI0-1)X OR(CONDICI0-
2). 

Aquest FINS QUE avaluat amb l'operació 
LOGICA XOR indica que no sortirem del 

GADIN 

rín xo l si condic ió-1 i condició-2 no tenen 
el mateix valor lògic, és a dir, que les 
dues es compleixen alhora o que fes dues 
es deixin de com pi ir alhora, i és així 
t an sols així, quan sortirem del rínxo l. 

NOT és la instrucció de negació. 

Es una instrucció que ens per metrà sort ir 
del rínxol si no es comple ix la condició 
proposada. 

Després d'aquest estudi exhaustiu de les 
operacions lògiques hauríem de saber si 
hi ha més instruccions repetitives i en 
cas afirma.\iu com les hauríem d'uti I itzar. 
Però aix~.ens dóna lloc a un a ltre arti
cle. 

JOSEP MARTf i SERRA 
Cap del Departament d'Investigació 
Agrupació Informàtica Sabadell 

els professionals 
de la informàtica .... 

LI OFEREIXEN ELS SEUS 
SERVEIS INFORMÀTICS 

CENTRE DE C.ÀLCUL 

COMPTABILITAT • 
FACTURACIÓ • 

PROCÉS DE TEXTES • 
MAILINGS • 

TABULACIÓ D'ENQUESTES • 

PROJECTES D'INFORMATITZACIÓ 
"CLAUS EN MA" 

ESTUDIEM LA SOLUCIÓ INFQRMATICA 
. PER CADA NECESSITAT 

ADEQUANT L'EQUIP I LA CONFIGURACIÓ 
MÉS ADIENT A CADA CAS 

. SOM DISTRIBUIDORS 
DE LES MARQUES DÈ MICRORDINADORS 

MÉS AVANÇATS DEL MERCAT 
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SOFTWARE 

DISPOSEM D'UN AMPLE 
GRUP DE PROGRAMES ~STANDARD 
LA NOSTRA ESPECIALITAT 
ÉS LA D'OFERIR ELS NOSTRES SERVEIS 
DE SOFTWARE A MIDA. 
MÉS DE 8 ANYS D'EXPERIÈNCIA 
COM A PROFESSIONAL DE LA INFORMÀTICA 
AVALEN ELS RESULTATS. 

ALTOS - TOSHIBA - TELEV.IDEO SYSTEMS 

~ 
GADI N ;:; 7~~~· ·2 ~~ADW. 

GABINET D"ENGINYERIA INrORMATICA 

EL NAIXEMENT DE LA INTEL.LIGEN
CIA ARTIFICIAL. 

La idea de constrtilr màquines intel.ligents es rem unta a l 'antiguitat. A quest 
rit.u s 'ha anat transmetent fins que el segle XX el public va descobrir els 
"robots" de la literatura de ciència-ficció. La intel.ligència artificial e ntra 
en la història a partir dels anys cinquanta i comença a implantar-se en els 
camps dels jocs i de 1a demostració dels teoremes. 

Aquesta idea de construir màquines in
te l.ligents hi ha qui diu que es remunta 
ja en un dels texts de La Ilíada, on diu 
la llegenda, que Helautos, e l deu del foc 
havia construh unes taules amb tres po
tes i rodetes a sota de tot, que podien 
moure's per elles mateixes. El déu del 
foc també havia fabricat dones d'or per 
ajudar-lo. Estaven dotades de raó i eren 
capaces de parlar i treballar. 

Més tard, en la trad ició jueva apareix 
el Totem, que era un autòmata amb 
forma humana, fet de fusta o fang, i 
que per animar-lo, un rabí hav ia d'es
criure-hi una paraula màgica al front. 
Per tant, es disposa d'un servidor obe
dient. 

A partir del segle XVI, la medicina va 
anar descobrint prowéssivament les lle is 
del funcionament d'alguns dels òrgans 
del cos e l cor s'assemblava a una 
bomba, els pu lmons a una manxa per in
flar , etc ... Així es va fent ev ident que 
es podrien c rear mecanismes intel.l i
gents, sense intervenció d iv ina. 

El segle XVII, Descartes, fascinat pels 
an imals, havia tret la idea de !"'animal
màquina". Creia que algunes act ivitats 
de l'home, podien ser simulades per me
canismes, però negava a les màquines 
la possibilitat "d'ordenar (les paraules) 
de diferents formes per poder donar sen
tit a tot el que es digui en la seva pre
sènc ia" (Discurs de l Mètode 52 part). 
Dit d'una altra forma, Descartes negava 
a fes màquines la inte l.ligènc ia comple
ta. 

En un principi els autòmates més per
feccionats eren mecanismes de rellotge
ria que representaven sovint personatges. 
El segle X VIII Vaucanson va crear una 
sèr ie d'autòmats sorprenents. . Entre 

elfs hi ha: 
- El cèlebre flauti sta (1737) que tocava 
realm ent una t onada amb la seva flauta 
travessera gràcies a la posició dels seus 
dits en l'instrument. 

- El seu ànec (1738) podia nedar, mou
re i batre les ales (cada una d'elles es
tava composta per unes 2.000 peces), 
empassar-se un trosset de pa i retornar
lo en forma d'excrements si mulats per 
mitjà de boletes de pa colorejades. 

La perfecc ió d'aquests autòmates van 
impressionar molt la gent de l'època, 
que van pensar que no hi havia límits 
per les possibilitats de la mecànica. El 
1747, un contemporani de Descartes, 
La Mettrie, va deduir a partir de fa se
va formació com a metge, i dels intents 
de Vaucanson de construir un autòmat 
que parfès," que fa distinc_ió de f 'home
màquina de Descartes no es podia soste
nir, però tot això ho va basar només en 
fa intuïció, ja que no va ser capaç d'ex
plicar el comportament intef.figent de 
l'home. 



Cap al final del segle XVIII hi va haver 
un autor anònim que va pub I i car un tre
ball sobre un mètode automàtic de com
pondre mi nuets. Aquest treball es podria . 
definir com e l pr i mer oue es va fer 
d'intel.ligència artifi c ia l. L'autor va sa
ber definir un mecanisme prou senz ill 
que permetia produir els minuets, en el 
qua l la varietat musical s'introduïa a 
partir de l llançament d 'un dau. El valor 
obtingut indicava com obtenir la nota 
segÜent entre aque ll es que respectaven 
les nor mes musicals del minuet. 

Quasi al mateix temps, un senyor ano
menat Kempelen va construir un autò
mat, que segons ell era un jugador d'es
cacs. Tenia l'aspecte d'un home assegut 
en una arca i situat davant d'un tauler 
d'escacs. El presentador obri a successi
vament e ls d iversos com par t i ments de 
l'arca per ensenyar que a dins només 
hi havia engranatges. 

En real i t at, un j ugador de petita esta
tura amagat dins l'arca, passava d'un 
com part i ment a un altre mentre e l pre
sentador obr ia les portes. 

Fins el segle XX, no van començar els 
treballs més seri osos. ·El 1912, L. Torres 
y Quevedo va constru ir un autòmat que 
jugava les fina ls rei i torre cont ra re i, 
aplicant e l mètode ben conegut que per
met guanyar davant de qualsevo l defen
sa. El 1945, K. Zuse . un dels pares dels 
pr i mers ordi nadors, va programar les re
gles del joc dels escacs, i e l matemàtic 
Alan Turing (vegeu OT nQ 01 novembre
desembre 1985 pàg. 45) va propqsar un 
progressos han fet suposar que seria 
possible fabricar màquines que imitessin 
l'aspecte f isio lògic del cervell humà. 
Així, tenim també la ps ico logia que ens 
ha permès descobrir els mecanismes que 
regeixen e l nostre comportament, cosa 
que ens ha donat la idea de com progra
mar-los. 
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programa d'escacs que havia si mulat a 
ma. 

A l mateix temps, a la pr i mera meitat 
del segle XX es van construir uns au
tòmats anomenat s normal ment amb noms 
d'animals a causa dels seus rendiments 
mo lt I im i tats. Com · que no rebien cap 
ordre actuaven l i iure ment en el seu en
torn. Un dels pr i mers, va ser una rea l it
zac ió francesa anomenada Philidos (pre
sentada el 1929), que segu ia un raig de 
llum, i si la intensitat de llum era 
massa e levada, llavors bordava~ Cap al 
1950, van començar a sortir- ne uns al
tres anomenats "tortugues". Aquests "au
tòmats autònoms" intentaven d'exp lorar 
e l- seu entorn. 

Si hi ha hagut un grup que han promo
c ionat la intel . li geència artif ic ial, a
quest, és el dels esc riptors de c iènc ia
ficció. Es pot dir que va ser un escrip
t or txec, Karel Capek qui e l 1920 va in
troduir el nom de "robot" que en t xec 
signif ica "treball f orçat", perquè aquest s 
autòmats feien les fe ines que l'home no 
vo li a fe r . 

Evidentment , s'ha de mencionar la im
portànc ia de la medicina en el desenvo
lupament de la I.A. Els investigadors 
d'I.A. s'han interessat sobre tot en el 
sistema nerviós. Evidentment, no ten im 
p lanells del "cablatge" del cervel l humà, 
però la hipòtesi sobre la f isio logia de 
la cè l.l u la . nerviosa (la neurona) ha per
mès desenvolupar mode ls de neurones. 
A partir del 1950 els investigadors van 
començar a descobrir el "cablatge" dels 
insectes (és a dir, la forma com les 
neurones s'ajunten entre si) o el del sis
tema visua l d'animals més evoluc ionats 
com la granota, e l pop o e l gat. Aquests 

EL OI RAMON 

Centre d'Estudis JOAN BARDINA 
Els 

treballs d'investigació 
que es realitzen en el CEJ B 

giren ac tual ment entorn 
dels segÜents pums: 

- Precisar el concepte de ciència 
dins del context de l 'actua l saber fe~ 
nom enològic. 

- A plicació dels criteri s de la disci
plina experimental més rigorosa als 
fenòmens socia ls, econòmics i polf
tJ cs, cara a cercar noves estructures 
més afavor idores de les lli bertats per 
sonals conc re tes. 

- El aboració d 'una terminologia unfvo
ca - Imprescindible en tot tractament 
ciemffic dels fenòmens- que s'apliqui 
al camp de les "ciènc ies hum anes" 
inspiran t-se en el significat original de' 
les paraul es i en la seva evolució a 
través de to ta la històri a. 

- Estudi in terdisciplinar de les di fe
rems et apes de l a història natural es
pecialment la humana, com a ~arc 
per a comprendre e ls conflict es socials 
i econòmics act uals. 

El CEJ B també estil e labor ant propos
tes· sobre: 

~ c\1'-R 1 S0ciE7:4.r 

~ ~ 
'j~ ""•"''"' ,, '\ 

cabdal importilncia de 
l a inic i ativa personal en 

la creac ió de riquesa i promocionar 
la utilitzac ió d'un sistema monetari 

totalment informador i 
. responsa~ili t zador perquè sigui 
Impossible· I Cis de la moneda anòni ma 

com a instrument de cor rupció 

c~DAME.tV¡ 'b 
~~ 

Els 
resultats de les 

r ecerques es van publ icam 
de maner a progressiva en la 

Col. lecci6 de Textos del CEJ B, 
segons aquest esquemn gener al 

de títo ls: 

I. Prec i sions per a un di sseny de 
civi ~me. 

2. Ideals ètics, instru ments tèc
nics i objec tius polít ics. 

3. Moneda t elemiltica i es trat ègia 
de merca t. 

4. Moneda anònima i moneda per 
sonalitzada. 

5. Moneda te lemil tic a i disseny de 
c i visme. 

6. Estr at ègies de fu tur. 
7. Guia sistem iltica de · termes 

unívocs. 

- Estudis més concrets sobre els as
pectes "utilitaris" de la història de 
l'home: econom ia, invents, empreses, 
capital , mercat, t r eball, et c. Entesos 
com a fenòmens que poden ser trac 
t ats amb tot e l rigor de l mèt ode ex
perimental. 

/e: . 
U /<: ~ El CEJB també es t il el aboram un pro-è Pr ec isar ~ jec te de Nova Enciclopèdia A l ternati -

'f-<J _ les funcions dels ~ va ~n s'aniran publ icam -en forma de 
::;! or gans de comandament social '-""' fasc1c les col. lecc1onables 1 renovables-
O . a tots els nive l ls, per a ~ artic les monogrilfics sobre e ls grans 

- Investigació i propostes sobr e la ra
c ionalització de la moneda: proposar 
que la moneda actual perdi el car ilc
t er anòni m que per met tota c lasse 
d'operacions brutes i ant i solidil r i es 
per r ecobrar el primi t iu sent i t d'ins
tr umen t de mesura de tota operació 
mercantil, deixant sempre constilnc ia 
de l'oper ació realitzada. 

1mped1r-ne la t r ansformació tn temes dels d1 ferents saber s humans. 
en poder contra les persones i . 

- Recer ques sobre els aspectes "no 
utilitaris" de l'home: els fenòmens hu
mans només reflexen Ja r ealitat més 
sensible de la vi da que és, sobretot, 
energia trascendem i incom-unicable 
origen dels i deals més nobles i propi ~ 
de l'espècie humana. 

- Formulació de possibles estratègies 
de consecució de les difer ents propos
tes plantejades. ' 

els grups socials 

~-1\yS. EL BÉ P~¡~¡-
-~~ /ê 
~v <~ 
~ - ~ 
"' <à .;[ Formulació ';: 

O de l a hipò tesi del <:::· 
"bé com(i mer cantil" 

-ja insinuada des del ·temps de P la tó
aplicant les noves possibili tats 
de la telem ilt ica al servei de l 

rigorós estudi del merca t i 
de l a solidari tat social entre tots 

els ciutadans 

En un moment en què és del tot necessari inventar noves a lt ernati ves 
que ens renovin l 'esper ança en l 'home i la societ at , 

el Centre d'Estudis Joan Bardina int€'nta: 

formul ar una al ternati va reali tzable, perquè busca 
interpretacions r igorosament c ientífiques 
a nive ll dels fenòmens humans, 
r espectant la t r ascendència dels i deals; 

o o 000000 000000 00 00000 000000 

Per a assabentar-se de les i nvestiga
cions en curs es po t concertar una en
t revista personal te lefonant di recta
ment al CEJ B qualsevol dia feiner al 
mat f (de I O a 2). 

CENTRE D'ESTUDIS JOAN BAR DIN A 
Telè fon (93) 3000067 
Carrer dels Almogil vers, 43 
0801 8 BARCELONA 

promoure una revolució no v iolenta i activa 
per què s' instauri un nou disseny polí t ic i cí~ic 
de socie tat sol idària. 

En Joan Bardina i Castaril 

El CENT RE D ' ESTUDIS JOAN BARDINA (CEJB) 
or ganitza grups d 'est udi per a l 'elabor ació de 
propost es que ajudin al disseny de nous models 
de sol idaritat i convi vència humanes. 

(St Boi, 1877 - Valpar afso, 1950} 

va ser, a part d'un r evol ucionar i de la 

pedagogi a ca ta I :;ma de pri m er s de segle, 

un cer cador i suggeridor de nous camins 

socials, econòm ics i polítics 

49 



LLICENCIA D'EXPLOTACIO s'ofereix dels sP.g{Jents registres: "atent s 408.035 "Aparato mra la ro
nro:lucción de im¿genes en relieve sobre cuerr.os sòlides•·, 408.470 "Mil.quina para cor~ar .. btindae 
c~nLinuas_ de !'?s~a en porciones pt;ra cunalones" , 427.072 " P<> r feccionami entos en lu construo
CJÓn :!e ~1.spos1.:-1.':'0s electromecll.nic'?s destinades al accionamiento de barreres basculantes", 
444 . 623 Fr~ced1.m1.ento electromecAn1.co ~era el accion~~ien1o de barrerns bssculantes de ~ran
des dirr.<:n~iones" . 470 -~1~ "Perfecc~onruniP.ntos introdt.:cidos <'n l1's pren sas granuladores", ·· mo
dels ut2 h tat 193.705 S1.erra de f1.lo r eforzado" 1 20C . 382 "Camwbón suministrador aplicable a 
v&lvulas de reci _p ~entes de aerosol", 229'--150 " D1.spositivo para colocar y agrafar la base de 
las vHvula.s sumJnl str~oras sobre recipi ;mtes aerosol", 241.753 "C~:osula nrecinto nara bote
Jlas ::>rov~stas de d~S:;JO~i~ivos.irrellenables", 241.754 " Cil.ps';lla precinto majorada para bote
llas nrov1 sta.s de d1 sros1. t1.vos 1.rrellenables", 256.792 " 8xpos1 tor armable" natents <87 . 312 
"';'ecanism::? de \lten~i,:pos g~ratorios, especialmente para usos agrfcolas , co~o· cavar, ~agar y 
s1mil ?.re! , 45). ~4ó l¿ecan1.smos giratonos y sust.entBdores de múlti p le s aplicncion<'s" , · 
459. 131 PerfeCC1.onem1 en tos introducidos en la basculeción de los somiares sobre las cama s" 
460.377 "~'e,ioras introducidas en las mll.quinas de f ab ri c aci 6n de bol sas de material termosol~ 
d9ble", .1160.379 " Fr ocedimient.o para fabricar bolses a partir de una sola l&tina de plé.stico" 
certificat d ' addició 461.891 "Mejoras en el objcto de la ot!.ten t e rrinci!Jal n o 461.891 por ' 
"Meca:1i s:-os giratori os y sustentadores de múl ti nles a/i'licàci ones", 481 . 783 "Ferfeccio~amient.os 
introducJdos en la consecución de cendados", 497.745 Perfeccj onfllni•mtos introducidos en las 
taladradoras~. models utilitat 202.770 "Grur.o acondicionaàor de aire para loceles", 222 . 893 
" Yeca:Jismo perfeccionada pera la tracción de ciclomotores". 238 . 048 " J uego de dardes", 238 .0<19 
"Cort?.dor perfeccionado", 238.052 " Rejilla autosoportante de llenos de goma- espuma en asien
tos en general", 242 . 982 "CArter mejorado para mecar.i srnos multiplicadores de velocidad aco
plabl-=s a vehfculos todo terr enc", 248.496 "Cinta con cordón inc:orporedo para la confección 
de vi vos en tapi ceri"", 257 .602 "Exposi toi'-expendedor para punto s de venta", 258. 690 " Comple
men to }:ara el c ebello", 258.691 "Pasador perfecoionado pare ·el ce.be l lo", 263.018 "Envase per
feccionada pF.ra ~roc!uctos l~cteos" , patents 403.028 " Si s tema electrónico para me.niobras de 
barrera" , 428.504 "Ferfeccionamientos en la construcción de convertidores de i mped1<nci "-", 
4118 .063 "Dispos i ti vo de suministro y pu 1 verización, dotado de un efecte de bombeo", 4 7 4 .241 
" Frocedimiento para la obtención de compuestos de acción I:! i po li pémice.", 504.864 "Ferfeccio
nemientos introducidos en los lectores d e tarjetas para permi i.ir el paso de vel:ículos", 
5C<i .8ó5 n;.:ejoras i ntroducidas on los acaptadores de t;;.r jet:..s ;.,:..rH la apertura de las barr&
ras de los :carki!l!?s", 504 .866 " Fer feccionami cntos introducidos "n las barreres bascuh:.ntes", 
513 . 374 "Procedin:iento e insi.a l ación pnra encolado por medio de una prensa de laminades del
gades t>obre superficies curvilfneas y/o planes", · models ut.ili·t:e.t 202.039 "Depilador perfec-
ci o nade", 203.143 " So-porte para yoghourts", 203.144 " Esfera para relojee", 203 . 402 "Disposi
tivo para la sujeción del ·cabello", 220.075 " Dispositiva fijador de :elementos seña.lizaàores 
en puntos de venta", 220 . 076 "Disposi t.ivo suspmsor de eler.1entos señalizadores en pun1.os de 
venta", 22C.077 " Di S t'o si tivo sujetador de elementos señaliza.dores en punto s de venta", 220 .07E 
" Disposi 1.ivo perfeccionada para sujetar elementos sei'!elizadores en puntes de venta" , 220.795 
"Vélvula de valona hueca pa,;ra cilindres aerosol", 221.808 "Sopo:::-te present ador para ct.:bier
tos", 223 . 607 "Di sposi t. i vo suje tador perfeccionada p"-ra elementos ser.alizadores en r·untos 
de venta", 230 . 562 " Molde para flores artifici ales de tela", 258.188 " Portal&tparas perfec
cionado", 258.189 " 'i'apón e.:otigoteo", 258.696 " Juego competitiva de sobremesa" , 264.200 
" ?f.ecanismo impulsor de e j es gjratorios mejorado", 264.705 " !Jecanismo impulsor mejoraè.o de 
ejes giratorios", patents 41 ) .205 "Procedi.miento para obtener un produc1:o a base de sulfato 
c <Hcico d i hidrato prec i pi tado", 471.875 " Procedimiento de fa bri ce.ción de un producto qufmi-
co de carécter cati6nico" , 491 . 364 "Procedimiento para la obtención de derivades piperazfni
cos", certificat d ' addició 491.444 "Mejoras en el o·ajeto de la patente principo.l nQ 468 .071, 
nor ~Perfeccionemientos introdt.:cidos en las m~c;,uinr,s i nyf:ctoras de salmuera en masas cé.rni
~asn, 514.029 nProcedimiento perfeccionada para alejar en e l interior del cuello de envases 
disrositivos com'Ole:nentarios simultruwamente a la operaci ón de capsulado", models utilitat 
240 . 714 " Soporte- po.r a velas temporizadas", 244 . 733 "Puzzl e ¡:erfecciont!.do", 250 . 606 "Ca¡:sula 
pttra ::>otelles, de precinto separable", 251.283 "Sujetador elb.stico para e l cabe llo", 253 .245 
" Fasa:ior perfecci on ado pura el cabello", 265 .417 " Estuche perfeccionado para cartuchos cie 
cintas .de video". 

Informarà Patendi gest Internac iona l; Va lència, 306 08009 BARCELONA, 
per la seva tramitació pe l Registre de la Propietat Industrial 

QUADERNS 
TÈC-NICS 1.000 

NECESSITEM: 

SUBSCRIPCIONS 

és una publicació de: 
PRODUCCIONS TÈCNIQUES 
S.COOP.CATALANA LTDA. 

50 

LR 

500 BONS D'AJÜT 

50 ANUNCIANTS 

TECt.f(]l[]G~R A L'RBRST 

DE 
f', De 6 a 8 i de 9 a 10.30 h 
f ¡ ANTENA MATINERA 
- Un despertador per a viure amb 

optimisme les primeres hores 
del nou d . Amb Joan Grau i 

Pere Ribera. 

r\ De8a8.30 h 
'("'_. ; AMUNT I CRITS 

El programa que compta amb la 
massiva audiència i participació 
dels nens i nenes de tot 
Catalunya. Amb Joan Grau i 
Pere Ribera. 

· -,\ De 8.30 a 9 h 
<1 ' RADIODIARI-I 

Primer informatiu de Ràdio 4. 
Edició: Joan Carles Cortés. 

De 10.30 a 11 h 
FORA DUBTES 
Un espai de 
rà.dio-servei que 
té respostes a 
tot. Amb Roser 
Espinosa. 

De 11 a 13 h. 
PARLEM-NE 
Programa d opinio. que 
reflecteix la piural!tat del pars. 
Amb Joan Iu eh r Joan BaÚil. 

De 13 a 13.15 h 
DIA ADIA 
Entrevista seriada 
amb un personat
ge cada setmana 
(Conjuntament 
amb Ràdio 1). 
Amb Joan Ramon Ma i nat. 

( L De 13.15 a 13.30 h 
'-. ./ TEMPS D'ESPORT-I 

l'actualitat esportiva 
(Conjuntament amb Radio 1). 

(( ' De 13.30 a 14 h 
RADIODIARI-li 
Segon informatiu de Ràdio 4 
(Conjuntament amb Ràdio 1). 
Edició: Pere Font. 

( ¡..:.· De 14 a 14.30 h 
\ _ DUES DE CLÀSSICS 

Música clàssica triada pels 
oients. 
Amb Joan lluch. 

~-- · De 14.30 a 15 h 
.( LA RÀDIO MODULADA 

L 

Cançons i meio
dies adients pe 
aquesta hora . 
Amb Maria 
Matilde 
Almendros. 

De 15 a 16 h 
GENT COM CAL 
Magazine de sobretaula . amb 

els temes de 
màxim interes. 
Amb 
Xavier Sard à. 
(Conjuntament 
amb Radio 1). 

• Programac1o d~· dilluns a divendres 
•Butlletrns :'1fo· •!·.atius a les hores en punt. 

(t1 De 16 a 16.30 h 
\..:J ANDORRA ACTUALITAT 

Aspectes de la vida andorrana 
que també interessen a 
Catalunya . Amb lluís Quintana. 

DE 16.30a 17 h 
~1 BALADESICANÇONS \.f' Cançons del país i d'arreu del 

món. Amb Jordi Roure. 
F1>-'r---:=::---

f T \ De 17 a 18 h 
\, "\ ; PEDRA DE TOC 

Debats. taules 
rodones. 
entrevistes. 
tertú lies ... 
Amb Alfred Rexac 

a. De 18a 20 h 
\.. I TORÇANT l~G 

Tot el rock, des 
dels orígens fins 
avui. Amb 
Joan Tortosa . 

De 20 a 20.30 lï""''ll .... '-''-.j 
RÀDIODIARI-111 
Tercer informatiu de Ràdio 4. 
Edició: Estan is Alcover. 

De 20.30 a 21 h 
TEMPS D'ESPORT-li 
L'actual i tat esportiva. 

De 21 a 22 h 
PLAÇA DE CATALUNYA 
(De dilluns a dijous). 
Un personatge a 
l'estudi respon a 
les preguntes 
dels oients . 
Amb Ricard 
Fermíndez Déu 
(Conjuntament 
amb Ràdro 1) 

L---

a~., De 21 a 22 h 
"C:.) FORUM (divendres) 

Programa sobre temes 
europeus. Amb Ernest Udina i 
Lluís Maria Bonet. 

10 i 5 ·_:_:_=~=-y;:,v 

El rock, el jazz, 
la nova música, 
els concerts ... 
Amb 
Eduard Elías. 

Al \ De 23 a 24 h RADIOACTIVITAT 
\ •. ~ 1 Magazine socio-cultural alter

natiu .Amb Elvira Altés i Eduard 

l 

De 

De O a 0.30 h 
RADIODIARI-IV 
Quart servei informatiu de 
Ràdio 4. Edició: Daniel 

De 0.30a2h 
ARA ÉS DEMÀ 
Les històries 
de la nit. amb 
cadencia i 
imaginació. Amb Cèlia Matis. 

¡:... De 2 a 6 h 
LA NOIA DE LA NIT 
Quatre hores r---=-----. 

de música i 
bona compa
nyia nocturna 

RADI~~ FM100.8 

H-- r-~ 

Amb Anna 
Lafau . 

lA PRIMERA EN CATALÀ 

•vw. ê~, 
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