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Hi ha molta gent que 
li agrada escoltar bor!' 
pro fessionals Que ,.ol 
sentir la info rmació 
mé~ actual, progran1~ 
d e debat, música. 
entreteniment i cuhu.r::2 
Que vol trobar a la rà~) 
pluralisme i panicipaoo. 
Rigor i amenitat 
Hi ha gent que mai 
no mou el dial 
Que escolta sempr<· 
Ràdlll 4 

~tA A GIRONA 
A FM 106.2 _ 

~cclon:a : 100.8 
Girona: 106.2 
Manresa: 88 .5 
Andorra : 105.-j 

SONIMAG-86, A LA CORDA FLUIXA? 

Un cert clima ha envoltat la XXIV edició de SONI
MAG celeb rada a Barcelona del 15 al 2 1 de setembre 
d'enguany. C lima compartit sobretot pel públic però 
també per gran part de les empreses expositores. Aquest 
any, SONIMAG no tenia el caire de Fira Internacional, 
així, amb majúscules, de la qual gaudia des de fa molts 
anys. 

2 1.520 rrf que ocupaven tres palaus i amb només 238 
empreses representades denoten una clara tendència a la 
baixa comparar amb altres anys. Podria ser una causa 
d 'aquest creixent malestar. 

p erò no sols ha baixar el nombre d'expositors sinó 
també l'ànim amb què, els que han vingut, han afrontat el 
present SONIMAG-86. 

P oques novetats que es podrien resumir amb l'anunci 
de la implantació de SHARP a Sant Cugat del Vallès, on 
comença'rà a fabricar el nou model de TV de 14", o la 
presentació del nou model d 'antena parabòlica de C.S. 
IMPORT, primera realment parabòlica (i, per tant, cir
cular per al sarèl·lir) la qual cosa permet un augment 
considerable del guany respecte a d 'altres tipus d'ante
nes. També vam poder veure el rellançament de ZE
NITH a través d'una nova distribuïdora. SANYO, d'al
t ra banda, passa ja a comercialitzar el vídeo-8" i presenta 
el seu TV QUATRO amb la novetat d' incorporar un 
sistema que permet mantenir el contrast i la nitidesa 
d 'imatge encara que la llum ambient sigui molt alta. I les 
novetats de TAGRA, que va presentar un polaritzador 
H-V per a antenes parabòliques, i de TELE VÉS amb un 
estudi que duen a terme d 'una antena plana de recepció 
de TV per satèl·lit («Cercles de Fresnel» ). I això pot ser el 
resum del SONIMAG-86! 

P erò en un sector industrial com el que tractem, on la 
innovació s'esdevé amb una certa rapidesa, ¿com és 
possible que un Saló com SONIMAG ja no mereixi, si 
més no, tanta atenció? L'explicació més raonable se'ns 
pot aparèixer si comencem a veure la tipologia d'algunes 
de les fires que es fan a la capital de l'estat. Tenim 
exemples com OFIMÀTICA que, d 'alguna manera, 
s'endu part de la presentació d'innovacions en matèria 
d~informàti ca de consum (a Barcelona es troba dividida, 
també, INFORMAT). La indústria de material d 'i l·lumi
nació, so i instruments musicals també té una fira molt 
forta a Madrid que és EXPOMÚSICA. I això .mateix 
passa a la indústria de seguretat, on l'element electrònic 
té molta importància. 

A part de la «lògica» competència existent entre diver
sos salons també s'hi ha d'afegir la tendència lògica 
(aquest cop sí sense cometes) per part de l'estat a protegir 
la seva capital polít ico-administrativa i, en la mesura que 
sigui possible, potenciar-la al màxim. Aquest fet, cohe
rent i just i de pràctica usual a gran part dels estats 
europeus, si bé pot néixer amb ànim de perjudicar altres 
ciutats de l'estat sí que ho fa com a conseqüència, ja que 
va provocant un lent però continuat drenatge d'empre
ses cap a Madrid. 

Així, doncs, ens trobem amb un estat que per coherèn
cia pròpia es veu obligat a protegir que la seva capital 
assoleixi el màxim de protagonisme en detriment de 
Barcelona que, si bé és capital natural de Catalunya, no 
gaudeix dels organismes de poder, propis d'un estat, que 
li permetrien i no ja només en casos com els de les fires, 
protegir els seus. propis interessos industrials i ecoriò
mtcs. 

QUADERNS TÈCNICS 
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L'ETERNA JOVENTUT 

Si es demostra l' ex istència 
de proteïnes dins del cos humà 
que propicien l'envelliment o 
bé la manifestació de gens res
ponsables del fenomen, ben bé 
pot dir-se que aquest mite ja 
serà una realitat , segons han 
plantejat investigadors del 
Bay lor Co llege de Medicina de 
la Universitat de Houston 
(EUA). 

Tot partint de cèl.lules hu
manes de gent gran, els esmen
tats invest igadors han aïllat un 
model de RNA que, aplicat a 
elements més joves, causa el 
seu deteriorament. Si s'aconse
gueix dur a terme aquesta ac
ció, diuen, o millor encara, 
d'aturar-la, el cos podria man
tenir-se jove per sempre. 

REGULACIÓ DEL MERCAT 
DEL v1DEO 

Encara que no s' esmenta de 
forma expressa, l'actual pro
jecte de llei de la Prop ietat In
•tel.lectual, aprovat pel darrer 
consell de ministres del govern 
espanyol i rem ès al Congrés 
dels Diputats, regularà el mer
ca t de vídeo d'arreu de l'estat. 

En concret, aq uest projecte 
de llei assumeix els criteris 
contemplats a la convenció de 
Roma del 196 1 i el conveni de 
Ginebra del 197 5, que textual
ment afirma que s'adreça a 
" regular el sector professional 
i industrial estretament lligat a 
la cultura, que en aquests dar- • 
rers anys s'ha vist afectat per 
procediments de defraudació 
derivats de les noves tecnolo
gie ". 

"ELS ALTRES CELS": 
PER COMPRENDRE MILLOR L'ESPAI 

Una novetat que ha inclòs el Museu de la Ciència , junta
ment amb el taller de disseny assistit per ordinador i el de 
Noves Tecnologies, és la projecció del programa "Els altres 
cels", que s'efectua cada dia al planetari de l'esmentat mu
seu. 

Aquest programa proposa una mena de viatge a l'entorn 
del planeta Terra, observant les diferents perspectives que 
presenta el firmament, segons la longitud i Ja latitud vist des 
de qualsevol posició relativa. 

Dins d"'Els altres cels", l'espectador pot experimentar 
com es veu l'espai en regions extremes, com els pols o l' e
quador, i comprovar quin és l'efecte de la llum a la tardor o 
la primavera. En definitiva, tots els fenòmens que afecten les 
bases de la nostra convicció, i que resulten totalment dife
rents en altres indrets del globus terraqüi. 

SISTEMES DE VISIÓ PRECISA 

General Elèctric ha presentat un sistema de visió, encara 
en fase de desenvolupament, q~e permet la millor observa
ció de fenòmens que amb l'ull humà no es poden captar bé. 
En essència, és un microprocessador que utili tza una càme
ra de te lev isió d'estat sòlid , amb la qual s'obtenen imatges 
millors. 

Com a sistema, ha permès en unes .proves realitzades amb 
un robot de soldadura TIG (tungstè-gas inert) de fer un au
~o~ir al llarg d'acoblaments irregulars, tot observant seccions 
1 aJ ust~I?ents ~mb_ una precisió superior que l'aconseguida 
per mitJans mes Simples. Fonts d'aquesta empresa assenya
len que el seu ús es limitarà només a treballs industrials. 

BARCELONA-CABLE, TV per cable A LA CATALANA 

Bona part de les emissions televisives als canals 41 i 4 7 
durant la proppassada experiència feta al mes de setembre 
ha estat possible gràcies a la societat conjunta Barcelona-ca
ble, formada per Iniciatives S.A. (que depèn de l'Ajunta
ment de Barcelona), Lyonnaise des Faux (equivalent francès 
d' AGBAR) i CODITEL (Societat Belga de televisió per ca
ble). 

Com a objectiu prioritari, s'han proposat la implantació 
d'una xarxa de pagament de CATV (TV per cable) a Barce
lona i la seva àrea metropolitana, tot difonent canals de tele
v_isió i :'er:'eis interactius. La difusió es realitzarà mitjançant 
fibres optlques de molt baixa pèrdua, i hi ha previst que les 
quotes de pagament seran de dues mil pesset es mensuals. 

Tota la xarxa podria r-omandre operativa a partir de 1988 
amb la intenció d'oferir el màxim de serveis telemàtics pe; 
al,s Jocs Olímpics del 1992. Sols resta, com diuen els experts 
d aquest afer, que es resolgui el buit existent amb l'actual 
llei Orgànica del Transport (LOT), que haurà de formalitzar
se cap al 1987. 

UN ALTRE PARC TECNOLÒGIC 

A principis d'aquest any començaran les obres de cons
tru cció d'un altre parc tecnològic, concretament al terme 
municipal de Paterna , a vu it quilòmetres de Va lència. 

Aquest project e, que en el seu moment fou donat a conèi
xer pel conseller d'Indústria, Comerç i Turisme de la Gene
ralitat valenciana, Segundo Bru, tindrà una extensió d'un 
milió de metres quadrats, i es preveu que la inversió privada 
hi superarà els vuit mil milions _de pessetes. 

En els terrenys assignats , el Parc Tecnològic t indrà cabuda 
per a diversos centres d'investigació i desenvolupament, ofi
cials i privats, com un d' Indústria Alimentària i instituts me

. tal-mecànics, ceràmics i biomecàn ics. 

LA FOTOGRAFIA 
PERFECTA 

Càmeres superautomatitza
des, amb les quals poden fer-se 
fotografies d'una qualitat qua
si perfecta, han estat una de 
les principals noveta ts a la fira 
Internacional de la imatge 
Photokina-86, celebrada a Co
lònia (RFA), on s' han compro
vat els darrers avenços en 
aquest camp. 

D'altra banda, també tin
gueren la seva importància la 
presentació de noves càmeres 
reflex i compactes (molt sim
plificades i fàcils de manipu
lar), així com un sistema inte
grat que pot transformar un 
objectiu estàndard de 38 mm 
en un altre "minitele" de 60 
milímetres. 

CATVTAMBÉA 
ARENYS DE MAR 

La "febre" per Ja CA TV ha 
arribat també fins a Arenys de 
Mar (el Maresme), on el ba tlle, 
Fidel Soler, presentà al ple 
municipal la proposta d' un 
grup de ciutadans sobre un 
projecte per a la promoció de 
la televisió per cable en aquest 
indret. 

Si bé la proposta vingué ini
cialment de Ràdio Arenys, tot 
aprofitant les obres per instai
Jar gas natural, aquesta obtin
gué ben aviat el beneplàcit dels 
veïns, encara que haguessin de 
pagar per la recepció dels ca
nals locals i estrangers. 
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LA " GALILEO" JA ESTÀ ENLLESTibA 

La sonda espac ial "Galilea", dissenyada i construïda per1 
Hughes Aircraft Coorp, ja ha completat la integració de les 
principals estructures que la configuren. "Galilea" té per 
missió explorar el planeta Júpiter i els seus satèl.lits, que 
co nfiguren un sistema solar en petit. 

Si tot va bé, s'envolarà a mitjans d'aquest any cap a la se
va destinació des d' un dels " Shuttle" que ja se suposa repa
rats i revisats . Una càpsula acoblada al cos principal de la 
sonda es desprendrà d'aquesta quan siguin a les immedia
cions del sistema jovià, tot travessa nt l'atmosfera d'aquest 
planeta, després de 27 mesos de navegació . Un cop hagi tra
vessat les capes superiors, estud iarà els nivells de radiació i el 
cam p magnètic de la zona, així com la composició deJú 
ter. 

Tota la informació tro bada es transmetrà directament al 
cos principal, proveït d' un mòdul de propulsió i radioenlla
ços que transmetran a la Terra les dades consignades, foto
grafiarà tot seguit els satèl.lits principals aprofitant les lleis 
de la mecànica gravitacional. 

DESCOBRIMENT D'UN NOU QUÀSAR 

FOTO/ARXIU 

Dos astrònoms britànics han desco bert , to.t partint de fo
tografies, un nou quàsar (contracc ió de Quasi-stellar radio 
sources, és a dir, radiofonts estel.lars) detectat amb l'ajut 
d'un telescopi situat al continent australià. Entre nou mil i 
divuit mil milions d'anys llum separen aquest fenomen del 
nostre planeta. 
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Els quàsars semblen ser masses estel.la rs d'una densitat 
extraordinària , que desprenen focus intensos de radiació ul
traviolada , de gran potència emissora. Descobert el primer 
d'ells el 1963, fent servir radiotelescopis, la seva naturalesa 
constitueix un autèntic enigma. En aquest cas , el mist eri és 
encara més ampli, car per la seva distància, t enint en compte 
el temps que ens triga a arribar la seva llum, pot dir-se ben 
bé que és tan antic com l'univers. 

CONFERÈNCIA SOBRE COMUNICACIÓ ÒPTICA 

Des del 17 'fins el 25 de setembre passat es va celebrar la 
Conferència Europea de Comunicació (ECOC) al Palau 
d'E xposicions i Congressos de Barcelona , una reunió del més 
alt nivell científic i tecnològic, organitzada amb l'assist ència 
d' especialist es dels Estats Units d'Amèrica, el Japó i Europa 
OcCidental. 

La intenció fonamental d'aquest congrés ha est Çtt crear un 
fòrum internacional i interdisciplinari sobre invest igació bà
sica i aplicació, desenvolupament i avaluació de fibres ò pti
ques, cables, elements actius i passius, ò ptica integrada, engi-

. nyeria de sistemes i nous conceptes i aplicacio ns de les t ec
nologies de comunicacio ns ò ptiques. 

Paral.lelament, s'han realitzat presentacio ns relacionades 
amb aquesta mena de comunicacions dins l' àmbit estatal en 
dues modalitats: exposicions que representen taulers gràfics 
amb diagrames i esquemes i demostracions dels sistemes en 
funcionament real. 

ELS FOTONS, SUBSTI'IUTS DELS ELECTRONS 

Com qu e e ls electrons ja són conside rats massa lents (més 
que res pel seu senyal electrònic) per a les noves generacions 
d'ordinadors, dinou equips europeus d'investigació han tre
ballat en la idea d'un ordinador òptic que empraria fotons 
en lloc de les partícules abans esmentades. · 
· Un fo tó és una partícula subatòmica que es desplaça a la 
velocitat de la llum, és altament ionitzant i gairebé no té 
massa. Gràcies a això, com que no ha de menester un suport 
material i per tant no hi hauria ca p interactuació (interferèn
cia); es converteix en el mitjà ideal per enllestir aquest pro
jecte, anomenat EJOB (Europ J oint Optical Bistability Pro
ject) consistent a fabri car un component òptic equivalent al 
transistor, amb fotons mantenint les connexions. 

Els estudis principals han tingut lloc a l'Institut Pasteur 
d'Estrasburg i el d'Electrònica d'Orsay, a França. El pressu
post inicial és de 15.000 francs, i s'esperen resultats imme
diats d'aquí a pocs anys. 

BARCELONA 
INFORMATITZA 
BUENOS AIRES 

Al proppassat mes de setem
bre va començar la fase inicial 
del project e, realitzat per ex
perts de l'Ajuntament de Bar
celona , de desenvolupar un sis
tema d' informatització territo
rial per a Buenos Aires (Argen
tina). Aquesta primera part 
comprèn la preparació d' un 
mapa gràfic (amb seccions) a 
escala I :2000 de la ciutat ar
gentina. 

Els acords previs, iniciats al 
començament de l'estiu, amb 
el municipi de Buenos Aires, 
preveuen l'ajut en àrees com 
l'anàlisi prèvia, metodologia de 
disseny i programació de siste
mes principalment. A part dels 
experts de l'Ajuntament de la 
capital del nostre país , també 
hi col.labo ren membres de la 
Corporació Metropolitana de 
Barcelona (CMB). Tot el siste
ma és valorat en uns dos mil 
milions de pessetes. 

CABLE SUBMARl A L'lNDIC 

Amb l'objectiu de millorar 
les te lecomunicacions, ha estat 
inaugurat el passat vuit de se
tembre el cable " Sea-me-we", 
un sistema submarí que traves
sa tot l'oceà ·índic, enllaçant el 
continent euro peu amb l'Orient 
Mitj à i l'URSS sud-oriental. 

El ca ble té una longitud de 
13.600 quilòmetres i ha costat 
408 milions de dòlars, quanti
tat finançada primordialment 
per França (un 20%), Singapur 
( 19% ), Aràbia Saudita ( 17%) i 
.la RFA (5% ). 
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LA QÜESTIÓ TXERNÒBIL 
CONTINUA ... 

Malgrat els esforços per pal
liar l'accident nuclear a la loca
litat de Txernòbil , a Ucraïna, 
aquests ja són considerats insu
ficients fins pels m·ateixos so
vièti cs, que admeten les incal
culables conseqüències econò
miques, mèdiques i personals 
de l'afer. 

De moment s'avaluen pèr
dues de quatre-cents mil mili
o ns de pessetes, sense comptar 
amb les 6 .530 persones que 
moriran dins dels anys vinents. 
La catàstrofe , així mateix , ha 
malmès la vegetació i la fauna 
fluvia l de molts rius, arruïnat 
la collita de blat d'Ucraïna 
(deu mi lions de tones) i conta
minat una àrea geogràfica de 
107 quilòmetres quadrats. 

PRIMER ABOCADOR 
TECNOLÒGIC 

El jutge d'Instrucció d' Igua
lada (I 'Anoia) ha donat l'au
torització a l'empresa de Pro
ductes Electrolítics SA per uti
litzar l'abocador de residus 
"especials" de Can Palà , molt 
a prop d'aquesta localitat. 

Segons fonts de la Generali
ta t de Catalunya, això implica 
la posada en marxa del primer 
abocador modern, segur i efi
caç, per a l'eliminació de resi
dus indust rials especials, una 
denominació que inclou tots 
els residus ge nera ts per proces
sos industrials que podien ser 
tòxics. 
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OBSERVANT ELS ÀTOMS 

Tècnics d'IBM han desenvolupat un nou model de micros
copi, anomenat per ells "túnel" , a la Universitat de Santa 
Bàrbara (Califòrnia, EUA). La particularitat d' aquest aparell 
és que pot mostrar imatges de DNA quan es troba deshidra
tat, o sigui , a nivells gairebé atòmics i subatòmics. 

EI "túnel" , dissenyat de fet per a la bioquímica i activi
tats genètiques, consisteix en una agulla molt fina que es 
transporta sobre la superfície a o bservar i a continuació s' in
terposa sobre la mostra, llevant-ne tota l'aigua amb la inter
vencjó d' un microcorrent elèctric, L'únic problema qu e s'ha 
trobat de moment és la distorsió de l'agulla enmig dels am

e això es resoldrà aviat. 

TELEMEDICINA, o el metge a distància 

Als mots tècnics de la medicina se li afegeix ara la "Tele
patologia" , un modern sist ema que combina els darrers 
avenços en comunicacions via satèl.lit amb la microscopia i 
la robòtica controlada per ordinadm , e¡ u e pot ben bé com
plementar el projecte europeu Gal.lè 2.000, desenvolupat a 
Europa en tot allò que concerneix la informació mèdica in
terconnectada. (Vegeu Quaderns Tècnics, núm. 3 , pàg. 11 ). 
. Ideal per a zones apartades i/o espais rurals, la "telemedi

ctna" , com també se la coneix, disposa d 'una càmera de ví
deo connectada a un microscopi, que pot fer biòpsies. Un 
terminal permet d'obtenir imatges a tot color, que són trans
meses a un satèl.lit col.locat a 35.000 quilòmetres de la Ter
ra. Amb aquest terminal es pot ajustar, enfocar i modificar 
la il.luminació del microscopi. 
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WORLD-TV, SERVEI MUNDIAL DE TELEVISIÓ 

U na comissió especial de la BBC anglesa estudia, a hores 
d'ara, les possibilitats de preparar i formalitzar un servei de 
televisió mundial, que ga irebé s' assemblaria al servei radiofò
nic que explota actualment. 

La idea, proposada el 1984 pel director dels serveis exte
riors d' aquest organisme , és coneguda com el " World News", 
i podria ocupar entre sis i dotze hores d'emissió diària, enca
ra que ja s'han fet algunes experiències-pilo t , inspirades en 
l'estil del noticiari BBC-1 . 

Malgrat l' interès que ha despertat entre certs sectors de la 
informació internacional, els problemes principals que troba 
aquesta iniciativa són els elevats costos i sobretot quina se
ria la modalitat de pagament del servei , ; causa de 'les intrín
seques característiques de la BBC en·aqu est sentit (cada abo
nat ha de pagar una taxa anual per connectar-s'hi). 

L'ALTA DEFINICIÓ A T.V . 

El Comitè Internacional Consultiu de les Comunicacions 
per Ràdio encara no s'ha posat d'acord respecte a la propos
ta japonesa per instaurar el nou format de la televisió d'alta 
definició. En comptes de les 625 línies que componen la 
imatge de qualsevol aparell, l'avenç suposaria la incorpora
ció de 11 25 línies, que proporcionarien una gran qualitat als 
programes de te levisió, així com una solució per convertir 
en vídeo allò que ara es fa en cel.luloide. 

Malgrat el suport atorgat a aqu est fo rmat pel Canadà i els 
Estats Units d' Amèrica , amb força experiència en el tema, 
juntament amb el Japó , els representants europeus no veuen 
amb bqns ulls aquesta incorporació perquè convertirien els 
estocs actual s de t elevisió en ferralla , aspecte aquest qu e en
fonsaria les principals multinac ionals del vell continent. 
Com qu e no s'ha arribat a res de definit iu , la propera reunió 
es farà cap a l 1990, ·moment en què s'espera la creació del 
format únic que reduirà les incompatibilitats entre els siste
mes PAL, SECAM, NTSC i similats. 

L'INTERÈS DELS 
JAPONESOS 

Diversos directius de l'em
presa Fujitsu, encapçalats per 
l'expert en ro bòtica doctor 
Yamada, visitaren el Centre 
d'Estudis Avançats de Blanes 
(la Selva), el proppassat mes 
de julio l i mostraren força in
terès per col.laborar en progra
mes d' intel.ligència Artificial 
elaborats a l mateix centre. 

F ujitsu és un dels líders 
mundia ls en el terreny de la ci
bernètica i informàtica avança
des, a part de pertànyer al 
grup d' innovadors de la cin
quena generació d'ordinadors. 
Encara qu e a ho res d'ara el 
Centre d' Estudis Avançats col
labora pel seu cantó amb un 
altre projecte proposat per 
França, és molt segura la co
operació entre totes dues ins
titucions. 

HOLOGRAMES 
DE SEGURETAT 

Dels EUA arriba el darrer 
crit antifa lsificacions: etique
tes codificades mitjançant ho
logrames que sols poden ser 
llegits per un apare ll lector que 
extreu tota la informació pre
cisa d 'aquesta modalitat del là
ser. 

Aquest ho logramp po t acu
mular fins a 64 bits codificats 
de fo rma que tro bar la sev~ 
clau resulta força esgarrifós. A 
hores d'ara es tro ba limitat a 
targetes de crèdit, si bé aviat 
s'estendrà el seu ús a accions 
d'~mpreses, bit llets ·d'avió, do
cuments de valor i també a ob
jectes de luxe. 
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EUS- BREUS- BREUS- 8RE 

• IBM, Toshiba i ITT han baixat el preu dels seus equipaments com a reajustament per aturar 
les vendes de la competència, de la mateixa manera com ja ho van fer l'any anterior (vegeu 
Quaderns Tècnics, núm. 1, pàg. 7). En concret, IBM rebaixa els preus dels PC de 1295 a 
995 dòlars; Toshiba oscil.la entre el 9 i el 24% i ITT s'acosta cap al 25%. 

• A Benidorm (la Marina Baixa) es va inaugurar, durant la segona setmana de setembre, el 
primer gèiser art ificial del món inst al.lat a la mar. Tota la tecnologia per posar-ho a punt és 
del país. Produirà un brollador de cinquanta metres d'alçària amb una potència total de 
150 cavalls. 

• El govern anglès ha decidit de tancar l'observatori reial de Greenwich, p rou conegut com a 
lloc de referència per fixar els horaris arreu del món. Aquesta funció la desenvoluparà ara 
l'Organi tzació Internacio nal de Pesos i Mesures, amb centres repartits per~ot .arr~u. Me~
trestant, les antigues instal.lacio ns es convertiran en un centre de conferencies I exposi
cions. 

• El 1993 anirem plens fins a dalt de tot de materials radiactius. Aquesta afirmació, feta pel 
Secretari del Consell Nuclear, Eugeni Vela, complementa altres declaracions ofertes a diver
sos mitjans en els quals sosté que "aq~ests residus ningú no sabrà on posar-los". No ha vol
gut explicar, això sí , què succeirà quan arribem a dates com l'any 2020, per exemple. 

• A causa de l' accident nuclear de Txernòbil, el govern de Txecoslovàquia ha decidit de po
tenciar la construcció de grans centrals hidroelèctriques en lloc d' utilitzar l'energia atòmica, 
tot i que els conselle rs soviètics proven com sigui de convèncer aquest govern del contrari, 
segons informa l'agència F rance Press. 

• .. El banc de congelació de teixits de la funp ació Sant Pau de Barcelona ja compta amb més 
de 50 t ipus de cèl.lules de cultiu, per tal d 'estudiar millor el càncer, cosa que el situa entre 
els principals centres d'investigació d'aquesta malaltia arreu del món. De moment, s' exami
nen principalment els mecanismes d'invasió que conté així com el que pot donar lloc a 
aquesta afecció. 

• ·Investigadors x inesos han desenvolupat un aparell computeritzat anomenat GY-1, amb ca
pacitat per diagnosticar dolències internes del cos humà, mitjançant la comprovació d'ones 
elèctriques emeses per punts d'acupuntura a les orelles i als dits. 

• Segons un estudi fet per Makintosh Internacional, el mercat tota l de sistemes experts en els 
principals paï sos occidentals serà el 1990 de l'ordre de mil milio ns de dòlars. Aquest estudi 
també vaticina que l'esmentat merca t es repartirà de la forma següent: EUA, 62%; Japó, 
15%; Gran Bretanya, 8,5%; RFA, 7.%, i França, 7,5%. 

• Sols al 1985 , la indústria optoelectrònica japonesa féu unes vendes de 800.000 milions de 
pesse tes en disq uettes i xarxes de fibra òptica. Com a objectius prioritaris dels seus estudis 
figuren el creixement ·dels cristalls d'arseniur de gal.li i l'ús del fòsfor d' Indi com a nou in
gredient optoelectrònic. 
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SINCAT. EL SINTETITZADOR CATALÀ 
DEVEU 

Un conversor text-veu és un sistema que a partir d 'una entrada de text escrit orto
gràficament, dóna una sortida acústica amb la fonètica de l'idioma corresponent. Per 
tal d.e fer aquest procés cal disposar d 'unes unitats fonètiques bàsiques i d'un conjunt 
de regles que puguin controlar la seva concatenació. 

1. OBJECTIUS I LIMITACIONS 

Fins el moment s'ha t reballat ja amb nombro
sos sintetitzadors de veu, com per exemple els 
vocoders de paràmetres articulatoris (DUNN, 
1950) (STEVENS, 1953) (COKER, 1968) que 
no han tingut gaires aplicacio ns tecnològiques. 
D'implantació més recent han estat els vocoders 
de canals paral.lels utilitzats en telecomunicació 
(SCHROEDER, 1966) (HOLMES, 1980) (PE
TÉRSEN, 1983). La introducció de la t ecno logia 
digital ha fet avançar notablement les possibili
tats dels sintetitzadors de veu totalment infor
matitzat s. Destaquen fonamentalment dues tec
no logies: la síntesi per formants (KLAJT, 1980) 
(FANT, 1963) i la pred icció lineal (ATAL, 197 1) 
(ITAKURA, 1972) (MARKEL, 1982). 

Els treballs més propers a la nostra llengua són 
els realitzats en castellà pel Centre Informàtic de 
la Universitat de València (TORRES, 1982, 
1983) i a l'Escola Superior de Telecomunicació 
d) Madrid (RODRÍGUEZ, 1984 a, 1984 b). 

Quan es tracta de construir un sist ema con
versor text-veu s' ha de partir del coneixement 
acústic de la llengua concreta i optar per un d'a
quests sist emes de síntesi. Actualment estan apa
reixent experiències en les diferents llengües. El 
sistema SlNCAT (MART{, 1986) n'és una d'elles 
aplicada a la llengua catalana i que ha suposat un 
estudi fonèti c previ a partir d'usuaris del català 
central. • 

S'ha estudiat la fonèti ca de les 8 vocals catala
nes i de les transicions conso nant-vocal (CV] re
~ulta nts de la combinació de 24 consonants amb 
cada una d'aquestes 8 vocals. És a d ir, un total 
de 192 transic.io ns o difo nemes. La creació d 'a
quest inventari ha .estat la base per a la síntesi 
posterior. Però el mateix sistema de síntesi ha 
servit per acabar de defi nir aquestes transicions, 
gràcies a la percepció auditiva i a les successives 
modi ficacions. És a dir que s' ha donat una inter
acció molt fructífera entre l' anàl isi de la veu na
tural i la percepció de la veu sin tet itzada. 

Quant a l'estudi acústic de la veu nat ural s' ha 
fet per anàlisi espectra l (FFT) amb una dinàmica 
de 4 5 dB, una banda passant de freqüències· en
tre O i 4 KHz i una resolució tempora l mínima 
de 5 ms. 

El conversar text-veu ha estat pensat de tal 
forma que pugui ser controlat per un microordi
nador personal de baix cost , que permeti una en
trada de text escrit amb un ritme " mecanogrà
fic" i una audició pràcticament immediata. L'in
ventari de vocals i difonemes degudament codifi
cats ocupa 15 K de memòria, i el programa que 
rea litza tot el procés té una extensió de 29 K. 
Aquest últim està escrit en llenguatge Pascal. 

2. EL PROCÉS BÀSIC 

La filosofia del sistema està pensada de tal 
forma que a partir del tex t ortogràfic escri t per 
un terminal s'arribi al so sintetitzat, encadenant 
difonemes directes [CV] o els seus inversos 
[VC ] , ext rets dels correspo nents directes per a 
una simple inversió temporal. L'experiència ha 
demostrat que el resultat d'aquesta inversió re
sulta sempre intel.ligible ; enca ra que en alguns 
casos es perd una certa qualitat de veu, com suc
cee ix pel cas de les transicions amb consonants 
oclusives . 

Segons això , les síl.labes ·constituïdes simple
ment per una parella [CV ] o (VC] s'obtenen 
directamen t de l'inventari. També són immedia
tes les síl.labes formades per una sola vocal, que 
fo rm en part ja del conj unt d'unitats fonètiques . 

Les síl.labes que tenen més d'una consonant 
es construeixen a partir del nucli (CV] o [VC] 
corresponent, afegint les conso nants inicials o fi
na ls necessàries, per simple juxtaposició de frag
ments consonàntics extrets d'altres difonemes 
degudament truncats. 
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L'inventari bàsic està co nstituït, doncs, per les 
vocals [i, e, t a, J, o , u , a ] i les transicio ns de 
24 consonants amb aquestes vocals. Co ncreta
ment han estat els sons [ p , t, k , b, d , g, f , s, f , z, 
'5, e, m, n, r¡ , I, À, r, rr, ~,o, )',j , w]. Tractant~se 
J'un primer estudi no s'han co nsiderat totes les 
variants al.lofòniques que, tot i ser importants, 
no es donen amb tanta freqüència en el català 
centra l. És el cas dels al.lofons [ r¡ , w¡_ , v, dz, d 3, 
ts ] que substituïm per altres sons relativament 
semblants. 

3. EL SINTETITZADOR MEA 8000 

El circuit integrat MEA 8000 de Philips, utilit
zat per fer la síntesi, és de per si ja un sistema 
complet de generació de veu per formants que 
pot ser controlat per un ordinador, en vistes a 
una síntesi contínua de la parla humana. Consta 
fo namentalment (Fig. 1) de dos generadors: un 
de to periòdic i l'altre d e soroll aleatori que ac
tu en no simultà niament i que exciten un sistema 
de quatre filtres de banda passant , que poden ser 
controlats en la seva freqüència central i en la se-

TO INCREM. 
1 NICIAL DE TO 

Tots els controls del sintetitzador es poden 
modificar cada 8 ms, de form a que, quan interes
sen variacions no massa brusques, les flu ctua
cions no presenten pràcticament discontinuïtats. 
Després d ' un conversar digital-analògic, el senyal 
està en disposició de ser passat per un amp lifica
dor i ser escoltat per altaveu. 

4. CREACIÓ DE L'INVENTARI DE 
DIFONEMES 

A partir d 'una minuciosa anàlisi espectral de 
la veu de més de 50 informants, degudam ent es
collits, s'han definit els trets bàsics de les vocals 
i d e les tra nsicio ns [CV] del català central. S'ha 
dissenyat un sistema editor de veu a partir del 
mateix sintetitzador MEA 8000 que permet una 
en trada àgil d 'aquests trets i una audició imme
diata dels resulta ts. Fonamentalment consisteix 

·a fer una representació gràfica, sobre la pantalla 
d 'un terminal, de l'evolució dels formants (o res
sonàncies) al llarg del temps ; amb els controls 

AMPL. Fl 81 F2 82 F3 83 84 

G ENERAOOR 
PERIÒDIC 

INTER- CONVE R
POLAOOR TI OOR 

D/ A 

F I L TRE DE FORMANTS 

G ENERAOOR 
DE SOROLL 

Fig. 1. Diagrama de blocs del circuit MEA 8000 

va banda al ritm e dels moviments articulatoris de 
la parla humana. La quarta resso nància rest a fi
xada sempre a 3500Hz com correspon a una veu 
masculina normal i únicament es pot controlar la 
seva banda (B4). El sistema disposa també d 'un 
control de vo lum (AMPL) i d'una variació del to 
(IN CREM. DE TO) per donar l'entonació. 

sim ultanis de nivell , canvi d 'entonació i so nori
tat. Les modificacions i l 'audició es poden fer 
d ' una forma immediata, la qual cosa perm et una 
revisió (sempre molt enriquidora) de les dad es 
obtingudes de l'anàlisi. 

Per a cada difonema s'ha marcat el punt divi
sori entre la conso nant i la vocal mitjançant un 

PREPROCESS. 
DE SIGNES 
ORTOGRAFlCS 

Sl LECTURA 
~--------------~~DIRECTA 

OBTENCrO 
DE 

L'ACCENT 

DESCOMPO
SI CIO 
SI L.LABICA 

OBTENCIÓ 
DE LS 

Dl FONEMES 

LECTURA 
DE 

DI FONEMES 

TRACTAMENT 
~------------~~ PROSODIC 

DE CODIS 

CONCATENA-
CIÓ DE 
CODI S 

Fig. 2. Diagrama de blocs de l'algorisme de síntesi 

punter que permetrà el truncament de la conso
nant quan convingui. Un segon punter marca 
també la part estacionària d e la vocal, on caldrà 
intercalar els microfo nemes (unitats temporals 
mínimes de 8 ms) necessaris per marcar l' accen
tuació de les síl.labes tò niques. 

A la Taula I es dó na el valor dels formants de 
Hz per les vocals aï llades i que poden ser modi
ficats per efectes coarticulatoris de les conso
nants anteriors o post eriors. 

SINTETIT
ZAOOR 

Fonema F1 F2 F3 F4 
- - -------- - -------- --------- -----
[i ] 258 2 180 2792 3519 
[e] 405 1930 2619 3530 
[ ~] 581 1713 2545 3575 
[ a] 696 1366 2406 3479 
[ J] 587 1014 2376 3331 
[ o] 471 948 2462 3280 
[u] 338 737 2433 3268 
[a] 505 1286 2436 3461 
------------------------- ----

Taula I. Formants de les vocals catalanes (en Hz) 
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S. ALGORISME DE SÍNTESI 

A la Fig. 2 es pot veure un esquema del procés 
de síntesi SINCAT per a la generació de veu en 
català. Després de l'entrada de text, que pot ser 
introduït manualment per teclat o llegit de fit
xers de text, prèviament guardats en un disc, es 
procedeix a un processat previ dels signes o rto
gràfics, com poden ser: els accents, la dièresi, l'a
pòstrof, els signes de puntuació, etc. ; que afecta
ran normalment a la prosòdia, i que hauran de 
ser tractats al final del procés. 

Totes les regles fonètiques i gramaticals tenen 
les seves excepcions; per tant caldrà preveure un 
inventari de tots aquells casos que no s'amotllen 
a les previsio ns del sistema. Es tracta simplement 
d 'un fitxer que té simultàniament les entrades 
ortogràfiques d'aquestes excepcions i la corres
ponent codificació en el llenguatge del sintetitza
dor utilitzat. La verificació d'excepcions ha de 
ser sempre prèvia a tot el procés per tal d'estalvi
ar-se' l quan sigui el cas. Aquest fitxer sempre pot 
ser ampliat o modificat sense necessitat d'alterar 
el programa. 

El pas següent consisteix en l'obtenció de la 
síl.laba tònica, tant en els casos de paraules ac
centuades ortogràficament com en la resta de 
para~les. El problema es resol per una senzilla 
aplicació de les conegudes regles d'accentuació. 

Immediatament es procedeix a la transcripció 
fonètica que converteix els caràct ers ortogràfics 
en els corresponents sons acúst ics representats 
per símbols fonètics. La transcripció no és 
immediata i respon a unes regles determinades 
que tenen en compte el marc concret en què s' u
til itza cada caràcter per dedu ir la seva transcrip
ció. El procés s'aplica a la paraula d'esquerra a 
dreta , consultant totes les regles que podrien 
afectar el caràcter corresponent. El mètode re
sul ta molt àgil per la seva simplÍcitat. De totes 
ma neres, es donen alguns casos (relativament 
pocs) que no es poden resold re per una consulta 
tan simple i que cal tractar posteriorment en el 
mateix programa. Totes les regles estan inventa
riades en un fitx er ext erior al programa, que es 
carrega al principi i que sempre pot ser mod ificat 
amb noves adq uisicio ns. Ac tualment consta de 
97 regles. 

A partir de la tira de caràcte rs fo nètics es pro
cedeix a la descomposició sil.làbica, mitja nçant 
unes regles que s'apliquen d'una forma rrio lt sis
temàtica i sense excepcions. L'obtenció . de ' les 
síl.labcs resulta indispensable per determinar els 
di fon emes a uti li tzar en la seva construcció , ja si-
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guï n difonemes directes [CV] o invertits [VC] 
am b la resta de consonants que caldrà obtenir de 
difonemes truncats. Tots aquests elements es 
troben ja ordenats i codificats segons els conve
nis del MEA 8000 en el fit xer extern de difone
mes, igualment modificable per successives mi
llores. 

L' últim pas consisteix en un tractament pro
sòd ic mínim que marca l'accen tuació i les pauses 
entre paraules. L'accentuació es realitza per un 
allargament sistemàtic de la vocal tònica, un in
crement de nivell i una lleugera pujada del to. 
Les pauses es marquen amb una davallada de 
l'entonació i del nivell, amb un silenci més per
llongat abans de començar la paraula següent. 
Tot això traduït als codis adequats és la informa
ció que s'envia al sintetitzador que construeix el 
senyal elèctric, el qual genera l'ona acústica de
sitjada a través d'un amplificador i un altaveu. 

6. VERIFICACIÓ DEL SISTEMA 

La verificació dels resultats obtinguts s' ha rea-
litzat en tres etapes: 

a) verificació fonètica 
b) verificació acústica 
e) verificació perceptiva. 

En primer lloc s'ha contro lat la correcció de la 
t ranscripció fonètica provant t ot el Vocabulari 
Bàsic Infantil i d'Adults (Assessoria Didàctica 
del Català, 1978), amb uns 2.500 mots extret s 
del llenguatge més corrent . La · t ranscripció ha 
resultat correct a en tots els casos, tret d'algu nes 
confusions entre les vocals e, o, obertes i tanca
des, que difícilment es poden preveure per re
gles. En tot cas, sempre hi ha la possibilitat d 'a
fegir un accent gràfic al moment de l'escriptura 
per solucionar aquests caso·s. Simultàniament 
s'ha verificat també la descomposició sil.làbica i 
l'obtenció de l'accent que han resultat sempre 
correct es. 

La verificació acústica s'ha fet comparant 
emissio ns de veu natural i de veu sintetitzada 
corresponents a les mateixes. paraules, en r.epre
sentació son·ogràfica com en el cas de la figura 3 . 
S' han comparat també els espectres estacionaris 
de les vocals i els canvis de nivell en la pronun
ciació d 'una paraula , amb resultats molt satisfac
toris: 

La pedra clau de la verificació d'un sistema de 
síntesi és la percepció auditiva dels sons sintetit
zats. Per a l;1 verificació del sistema s'han fet pro
ves de percepció en tres nivells diferents. En pri
mer lloc s'ha comprovat la percepció de les vo
cals aïllades amb experts en fonètica. Els percen
tat ges de confusions i de percepcions correctes 

són els que es poden veure .a la Taula II. 

També s'ha verificat cada una de les transi
cio ns [CV] amb experts en fonètica , a partir de 
·l'audició de tots els difonemes aïllats, en ordre 
aleatori i fora de tot context significatiu. Els re
sultats globals o btinguts són els de la Taula III. 

1 I I : 
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Fig. 3. Versió sintètica i versió natural de la paraula iode. 
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Taula Il. 
Matriu de confusions (en%) de les vocals sintetitzades 

Resposta: [i ] [ e ] [ ~ ] [a ] [ o] [ o ·] [ u ] [.a ] 

Estímul': 

97 3 

7 90 3 

3 97 

100 

97 3 

[ i ] 

[ e ] 

[ ~ ] 

[ a ] 

[ J ] 

[ o ] 

[ u ] 

[ (l ] 

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

17 80 3 

100 

4 13 3 80 

Taula III. 
Resultats globals d'intel.ligibilitat de les diferents 
consonants a partir de transicions [CV] aïllades. 

oclusives: 

fricatives : 

nasals: 

líquides: 

a prox.imants: 

Ql' 18 

fonema % d'intel.ligibilitat mitjana 

[ p ] 
[ t ] 
[ k ] 
[ b ] 
[ d ] 
[ g ] 

[ f ] 
[ s ] 
[ f ] 
[ z ] 
[?] 

[ m ] 
[ n ] 
[yi ] 

[ 1 ] 
[ À ] 
[ r ] 
[ rr ] 

[ {3 ] 
[ o ] 
[ 'Y ] 
[ j ] 
[ w] 

83 
74 
87 
84 
74 
91 

84 
88 
87 
54 
59 

76 
78 
76 

66 
45 
88 
93 

61 
57 
78 
67 
95 

82% 

74% 

77% 

73% 

72% 

Mitjana global: 76 % 

Finalment s'ha procedit a una prova de per
cepció de paraules aïllades amb persones no ex
pertes en fonètica. S'ha preparat un test de 40 
paraules, que contenen tots els fonemes estu
diats amb una freqüència estadística semblant a 
la de ia llengua catalana (RAFEL, 1980). Els in
formants han estat 43. La distribució estadística 
de paraules encertades és la de la figura 4 que su
posa una mitjana de 81,2% d'encerts. 

7. CONCLUSIONS 

Sóc molt conscient del caràcter previ d'aquest 
treball amb totes les seves limitacions. No he fet 
més que iniciar una tasca de síntesi del català 
oral sense restriccions de vocabulari, quan encara 
l'estudi acústic de la fonètica catalana està en 
vies de realització. La definició dels trets acústics 
aportada en el treball és provisional i resta ober
ta a noves investigacions que podran enriquir la 
qualitat de la síntesi. El mateix sistema ha estat 
pensat de forma que pugui incorporar les pro
gressives millores en la recerca de la fonètica ca
talana que sens dubte aniran apareixent en els 
propers anys. 

El sintetitzador emprat en el treball presenta 
les seves limitacions que impedeixen una alta 
qualitat dels resultats. En aquest sentit cal desta
car la manca de ressonàncies nasals i d'antiresso
nàncies, així com també la impossibilitat de si
multanejar la font sonora i la de soroll aleatori 

. per a la correcta generació de les consonants fri
catives sonores. La limitació de la banda passant 
als 4 KHz no permet superar pràcticament la 
qualitat de la veu telefònica. 

Amb tot, penso que els objectius del treball 
s'han assolit degudament quant a la possibilitat 
de fer un conversar text-veu en català sense limi
tacions de vocabulari, amb un reduït inventari 
d'unitats fonètiques i unes senzilles regles de 
concatenació. La velocitat del procés i la intel.li
gibilitat assolida, resulten força acceptables, te
nint en compte la senzillesa de l'eina informàtica 
utilitzada. 

8. RECONEIXEMENTS 

Al final d'aquest treball no puc oblidar la col
laboració i l'ajut indispensable dels experts en 
fonètica catalana. Particularment he de mencio
nar el Doctor Ricard Serra, assessor lingüístic del 
nostre laboratori d'Acústica i el Professor Lluís 
Izaguirre de la Universitat de Barcelona que ha 
aportat el seu treball d'investigació sobre el trac
tament informàtic de les regles fonètiques del ca
talà. 

8 

MIT JANA: 32. 5 ENCERTS 

OESVIAC I Ó TÍ P I CA: 3 ,3 

(Sl . 2 :I 

38 37 36 35 34 33 JZ li JO 29 28 Zl 26 25 24 23 ENCE~TS 

Fig. 4. Resultats d'intel.ligibilitat a partir d'un test de 
40 paraulès amb 43 informants. 
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LORENZO VILCHES 
I EL BARCELONA CABLE 

Mantenim, aquest cop, una entrevista amb Lorenzo Vilches, del Comitè de Direc
ció i Organització de les Jornades celebrades a Barcelona el passat mes d'octubre sota 
el nom "La televisió per cable a la metròpoli del futur". 

QUADERNS TÈCNICS: Com a comunicòleg, se
nyor Vilches, ¿podria donar-nos la seva opinió 
sobre aquesta mena de conferències que han tin
gut lloc a Barcelona? 
LORENZO VILCHES: Les conferències s'han 
plantejat aquí com una estratègia complementà
ria en la iniciativa d'allò que s'anomena el " Bar
celona-ca ble", és a dir, que hi ha uns estudis, hi 
ha uns projectes per fer de Barcelóna la ciutat-pi
lo t del "cable" . 

Aleshores, a propòsit d'aquesta qüestió, i com 
que la Universitat Menéndez y Pelayo és molt 
sensible a tots els temes de renovació social, cul
tural i tecnològica , hem trobat un acord per po
der realitzar aquest curs. Aquest és, d'una mane
ra, un lloc de trobada o d'articulació entre els di
ferents teòrics professionals i també, diríem, en
tre els possibles factors que participaran en el 
desenvolupament del cable a Barcelona. Aquesta 
és, diguem-ne, la iniciativa principal. Ara bé, al 
mateix temps s'està realitzant una mostra tecno
lògica a la plaça Catalunya on, evidentment, el 
sistema cable i la tecnologia és la protagonista. 
Però sobretot, el sistema de televisió per cable. 
Per exemple, Telefò nica ha cablejat tota la plaça 
de Catalunya i els serveis interactius que en 
aquest moment es duen a terme es realitzen per 
la via del cable. 

·Q.T.: ¿Ens podria indicar breument quins són 
aquests serveis interactius que s'of ereixen de mo
ment a l'usuari? 
L.V.: Sí, bé, hi ha diversos serveis interactius. Hi 
ha, per exemple, el que l'Ajuntament ha instal
lat, el 0 10, i llavors, allà funciona una mena d'in
formació que normalment té, i es fa una demos
tració. La gent hi pot participar. Després, una 
cosa més de t ipus comercial i popular com per 
exemple el Corte Inglés ha instal.lat el s istema de 
la ' 1Tele-compra" on es podeil demanar informa
cions d'articles, catàlegs, aspectes concrets de 
l'empresa, etc. Després hi ha la CTNE que també 
posa a disposició del públic unes novetats respec
te a la utilització telèfon-ordinador, per exem
ple, que ara experimenten. Hi ha tanmateix al
tres sistemes d' instal.lacions que completen el 
marc d'aquesta plaça. 

Q.T.: Tornant a l'ús de la televisió per cable, a 
part d'aquest per a l'oci o potser didàctic quant 
a l'usuari, ¿quins són els altres possibles usos? 
L.V.: A mi em sembla que la t elevisió per cable 
representa, des del punt de vista no sols tecnolò 
gic sinó cultu ral i sobret ot, el punt de vista de la 
comunicació. una vertadera alternativa. I una al
t ernativa, d'una banda, al model de televisió t ra-
dicional , Ja televisió hertziana, o a la televisió per 

· satèl.lit, perquè és un tipus de televisió que va en 
un sol sentit. En canvi, la televisió per cable per
metrà allò que s'anomena la interactivitat, és a 
dir, la comunicació amb resposta o "feedback" 
en el sentit del diàleg i de la interacció . Aquest 

·és un element molt important perquè això sig-
nifica, llavors, que l'usuari passarà també a ésser 
un "actor" de la informació, i des del punt de 
vista fins i tot de la Carta dels Dret s dels Éssers 
Humans vol dir que les persones no sols tenen 
dret a rebre informació sinó també a donar 
aquesta informació. Jo crec que la televisió per 
cable, des del punt de vista tecnològic, pot facili
tar també un aprofundiment dels aspectes de
mocràtics de la informació. Això n'és un aspecte 
més general i fins i tot polític. I després hi ha . 
l'aspecte de la complementarietat de serveis, és a 
dir, la televisió per cable pot t ransmetre els pro~ 
grames per satèl.lit, la programació dels canals, 
per exemple en el projecte de "Barcelona cable" 
es contempla la creació de vint canals. I d'a
quests, uns serien d'accés públic, és a dir, que les 
associacions de veïns, sindicats, en fi, podrien ai
xí mateix donar informació, fer els seus propis 
programes. Això també seria una gran innovació. 
I, finalm ent, la televisió per cable pot permetre, 
per exemple, la posta en ffi"dfXa dels ·bancs d'i
matges; és a dir, així com existeixen els bancs de 
dades, els bancs d'imatges permetrien també 
aquests sistemes d 'interactivitat a realitzadors o 
especialistes de cinema o televisió o bé per inves
tigadors o documentalistes o bibliotecaris, -que 
per mitjà dels sistemes de videodisc puguin de
manar informació i t reballar sobre els continguts 
fent ells mateixos els seus programes. 
Q.T.: A, part dels imponderables econòmics que 
la premsa ja ha donat a conèixer, ¿n'hi ha d 'al
tres, potser d'índole política ? 
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L.V.: D'índole política? Sí, com totes les grans 
opcions econòmiques sempre depenen del con
text polític. Aquí a l'estat espanyol hi ha un 
pro blema molt important que cal ressaltar des 
del punt de vis ta de les comunicacions: és q"ue 
encara no hi ha una llei de les comunicacions. Hi 
ha un esborrany antic, i també un de nou que 
encara no ha estat publicat. 1 d'altra banda no 

. ' h1 ha a l'estat espa nyol una política de les comu-
nicacions. Llavors, si no existeix una polít ica de 
comunicacio ns, el problema és que les iniciatives 
d'enfortiment dels nivells de comunicació gene
ral o de comu nicació local es troben bé amb el 
desinterès bé amb la incomprensió o el sentit 
d'autodefensa per part del govern respecte a allò 
que pot passar amb les televisions locals, a allò 
q ue pot passar a Barcelona, per exemple, amb les 
FM, allò que pot passar el dia de demà amb la te
levisió per cab le. Llavors, aq u í evidentment fa 
falta t en ir un diàleg entre el sector econòmic, el 
sector tecnològic i el sector teòric diríem, i per 
això la Universitat és aquí present en primera 
persona també aquests dies, en aquestes jorna
des, i, finalment , el sector polític, evidentment. 

Q.T.: I com complement a aquesta pregunta, 
¿ens pot explicar quina ha estat la reacció de 
RTVE o bé de TV3 davant aquest projecte? 
L.V.: Bé, nosaltres no hem rebut cap reacció ofi
cial. 

Q.T.: O sigui, no han manifestat res, cap comen
tari al respecte ... 
L.V.: Res de res, solament de la direcció n'hi ha 
hagut una ... se' ns ha preguntat què seria això, 
perquè hi hauria un encavallament de senyals i 
llavors nosaltres hem explicat que hi hauria pro
blemes tècnics que est aven en vies de solució pe
rò que ja s'han resolt del tot, per la via de la. con
versació normal. No hi ha hagut cap problema, 
però reacc ió oficial respecte a aquesta qüestió 
nosaltres encara no en coneixem cap. · 

Q.T.: A part del coneixement d'altres cadenes de 
televisió, ¿quins altres avantatges suposaria la te
levisió per cable? A part dels ja esmentats, com 
ara el coneixement d'altres cadenes com la RAI 
o Music-Box, que ara es poden veure en TV, ¿es 
considera això un avantatge? 
L.V.: Sí, com ja he dit anterio rment, la televisió 
per cable significa una alterantiva al model de te
levisió t radicional, ¿no? I llavors, des d'aquí cal 
pensa r que la comunicació local; evidentmel?t, 
serà p rotagon ista de la televisió per cable, perquè 
aq uesta modalitat neix justament del concepte 

/ 
de comunicació local. Llavors, això vol dir que 
les comunitats locals podran expressar-se a la te
levisió amb una quantitat d'opcions, de possibili
tats, diguem-ne. Per exemple, des dels canals es
portius fins als musicals, d'entreteniment, els 
didàctics, els canals de servei pròpiament dits, 
etc. 

Q.T.: I ja per finalitzar, ¿quin ha estat l'acolli
ment a aquest seguit de conferències? ¿Hi ha 
assistit gaire públic? 
L.V.: Sí, nosaltres, que hem preparat tot allò re
ferent a les jornades sobre la televisió per cable, 
hem quedat molt sorpresos perquè hi ha hagut 
una enorme afluència de públic i no sols a la pla
ça Catalunya, on es fan coses més espectaculars, 
per exemple RTVE té un plató on es fan alguns 
programes, sinó que aquí hem tingut una gran 
afluència de moltíssima gent que s'ha inscrit en 
els cursets. No sols invitats, n'hi ha molts que 
han vingut especialment de fora de Barcelona, 
molta gent de la resta de l'estat espanyol per pa r
ticipar aquests dies de les conferències i en les 
taules rodones . És gent que té molt d'interès per 
informar i opinar sobre totes les possibilitats de 
la televisió per cable. 

Q.T.: ¿Pot dir-nos el nom d'alguns dels personat
ges que hi han parlat? A part d'Herbert Schiller. .. 
L.V.: Si, a més d'Herbert Schiller, han parlat a la 
taula rodona que he moderat, Lee Hanna, que ha 
estat un dels creadors i assessors de la televisió a 
Catalunya. És un consultor d' INTACOM i una . ' 
.persona que es mou en un nivell internacional en 
relació amb els sistemes de televisió i plantejà la 
relació necessària que hi ha entre la publicitat i 
la programació. A més de Lee Hanna , ·aquest ma
tí ha parlat el senyor Patrick Bichi, el senyor 
Schiller ha parlat també, i el senyor Bichi ho ha 
fet de les perspectives político-econòmiques del 
cable. També hi ha Salvador Giner, que hi parti
ciparà en relació amb tots els sistemes que tenen 
a veu re amb el context sociològic de les noves 
tecno logies. Després Axel Se.rwit, que ha plante
jat també de conèixer que les noves tecnologies 
no són neutrals, sinó que cal saber que també 
tenen una utilització estratègica de tipus bèl.lic. 
Llavors, que els operadors culturals i la gent que 
es mou entorn de les noves tecnologies o de· les 
teletecnologies hàurien de saber així mateix quin 
és l'abast ideològic d'aquestes. 

Q.T.: Doncs molt agraïts, senyor Vilches. 
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L'EQUALITZADOR 
L 'equalitzador de freqüència és un dels elements més .importants utilitzats en el 

tractament del so. Un equalitzador té com a missió la d 'alterar la linealitat del so, 
és a dir possibilita la modificació de l'espectre audible. 

Exist eixen diferents tipus d'equalitzadors se
gons la missió a desenvolupar. Una primera divi
sió els separa entre actius i passius. Entenem per 
actiu aquells en què la seva funció és contro lada 
per elements que impliquen una ampificació a 
diferència dels passius, en què no intervé cap 
component que im pliqui una amplificació de se
nyal. 

En el nostre cas anem a parlar d' un dels tipus 
d'equalitzador actiu: l'equalitzador gràfic. Altres 
tipus d'equa litzador potser menys coneguts po
den ser els de baixa i a lta freqüència, els seleccio
nables o els paramètrics. 

L'EQUALITZADOR GRÀFIC 

Se' ls dóna aquest nom per la facilitat que l'u
súari té de visualitzar l'ap licació de l'equalitza-· 
dor en el seu fronta l. 

Cadascun dels controls, lliscants normalment, 
que figuren a la seva façana representen una ban
da, és a dir un trosset de l'espectre audible. Per 
exemple: normalment un amplificador disposa 
d'un control de tons de dues bandes (greus i 
aguts), mitjançant aquestes bandes l'usuari pot 
modificar la resposta en freqüència en greus i 
aguts del programa sonor. En el cas d'un equali t
zador aquestes bandes es converteixen en 1 O, 15 , 
27 i en alguns casos fins i tot 3 1. Amb aquesta 
superfragmentació de l'espectre audible s'assolei
xen unes finíssimes possibilitats de modificar la 
resposta en freqüència d'u n sistema de reproduc
ció acústica. 

Les bandes de freqüència en què es divideix, 
normalment, l'espectre, s'anomenen octaves. 
Aquestes bandes tenen la característ ica que la se
va freqüència central és la meitat de l'octava an
terior. D'aquesta manera , i treballant en escala 
logarítmica de freqüències, resulta que totes te-
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Gràfica núm. 1 
Corbes de resposta d'un equalitzador de bandes d'octava 
amb tots els controls a +12 dB. Observem com els valors 
dels centres dels flitres , freqüència, és el doble del de 
l'anterior. 
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nen la mateixa amplada. (vegeu gràfica núm. 1.) 
En casos en què les necessitats d'operació són . 

encara més estrictes i el tractament per octaves 
no és prou selectiu per eliminar o emfasitzar al
gunes freqüències, cada octava es divideix en 
tres, obtenint el que s'anomena equalitzadors 
d' 1/3 d'octava. (gràfica núm. 2.) A la fotografia 
podem apreciar un d'aquests aparells. 

Respecte als comandaments d'un equalitzador 
són fonamentalment els següents: 
- Potenciòmetres de guany de cadascuna de les 
bandes. Normalment el seu marge d'actuació en 
la seva freqüència central és de ± 12 dB. Això 
vo l dir que és igualment possible augmentar el 
guany de la banda com disminuir-lo. 
-Commutador BYPASS. L'accionament d'a
quest commutador anul.la l'efecte produït pels 
controls de banda. És molt útil a l' hora de com
parar els efectes introduïts per l'equalització. 
- Potenciòmetre de GAIN general. Mitjançant 
aquest control és possible regular el nivell global 
de sortida de l'equalitzador. No oblidem que és 
bastant normal, a causa dels marges d'actuació 
dels controls de bandes, alterar el nivell global de 
sortida del senyal, amb aquest control es podrà 
refer tal com calgui. 
- Indicadors òptics. Poden ser-hi o bé es pot 
prescindir d'ells. Són útils a l'hora de controlar 
els nivells que l' equalitzador estigui lliurant a 
etapes posteriors. Solen ser del tipus VU METER 
o bé simplement un díode emissor de llum que 
adverteix de la sobrecàrrega a la sortida. 

L'EQUALITZADOR 

Les raons per les quals es pot arribar a utilit
zar des un equalitzador són diverses i poden anar 
des del fet d'eliminar les aberracions que Ja sala 
d'audició introdueix en el programa sonor, a 
crear un so especial, en què s'emfasitzin unes fre
qüències determinades com podria ser el so "dis
co". 

La corba tonal 

La reproducció d'un programa sonor en un lo
cal tancat, mitjançant dispositius electroacústics, 
introdueix en el so que arriba a l'oïdor una sèrie 
d'informacions que no són èxclusivament proce
dents dels altaveus, sinó que són aportades per la 
sala d'audició. 

Imaginem-nos per un moment que un alt aveu 
és una màquina que en lloc de produir pressió 
sonora, ens tirés pilotes de goma. N'hi hauria 
que ens tocarien directament però altres, en can
vi, ens tocarien després de rebotar contra el t er
ra, el sostre o les parets. Això mateix és el que 
succeeix amb el so. Una part de la informació 
ens arriba directament dels altaveus, però d'altra 
arriba procedent de les reflexions sobre les su
perfícies del local. Factors com la forma del lo
cal, presència de mobles, materials amb ~ls quals 
estigui realitzat , i fins i tot el nombre de perso
nes que es trobin en el local configuren el que 

Gràfica núm. 2 
Corbes d'un equalitzador de bandes d'1 /3 d'octava amb 
els controls de banda a + 12 i - 12 dB. 
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Diferents esquemes d'equalització, corresponents als 
guanys en dB que 1ú figurarien a les corredores d'un 
equalitzador gràfic de bandes d'octava. 

se' n diu corba tonal. La corba tonal d'una sala 
ens determina el comportament en funció de la 
freqüència d'una sala. Segons com sigui la corba 
tonal la informació sonora quedarà més o menys 
alterada. 

Equalització d'un local 

Mitjançant l'equali tzador gràfic poden arribar
se a compensar les deformacions provocades per 
Ja sala d'audició. Entenem per equalització, 
doncs, l'aj ust dels controls de bandes per tal de 
compensar en la mesura del possible la co rba to
nal del local. 

El sistema més emprat és el que utilitza l'ana
li tzador d'espectres. Aquest sist ema es basa en la 
inserció a l'amplificador d'un senyal "equiener
gèt ic" és a dir un senyal que té idèntic contingut 
energètic en tot el marge de freqüències audible. 
Aquest tipus de so s'anomena soroll rosa. De no 
disposar d'un generador de soroll rosa , aquest 
pot se r substituït pe l so que trobem entre emis
so res de FM. El so reproduït per la cadena d'am
plificació instal.lada a la sala a equalitzar serà re
collit per un micròfon de rigorosa resposta p lana 
que al mateix temps estarà connectat a l'analit
zador d 'espectres. A un display, format normal
ment per díodes emissors de llum i convenient
ment calibrat , podrem llegir el con tingut energè
tic, en dB, de cada banda. Un cop caracteritza ts 
els resultats obtinguts procedirem a actuar sobre 
l'equalitzador en els punts més crítics. 

La tasca d 'equalitzar un local és força delicada 
i és important assenyalar que en tot cas el resul
tat obtingut pot variar segons el punt de mesura, 
el nombre de persones, la situació dels altaveus i 
fins i tot qualsevo l canvi d 'ubicació en els mo
bles de la sala. És recomanable fer la mesura en 
el lloc més normal d 'escolta i en les circumstàn
cies més habituals de funcionament. 

Avui per avui existeixen ja equalitzadors do
tats del seu propi generad or de soroll rosa i mi
cròfon encarregat de reco llir la resposta. Un mi
croprocessador a l' interior del propi equalitzador 
anirà efectuant les correccions oportunes, fins a 
assolir la resposta adecuada. 

De tota manera aquests sofisticats sistemes 
que utilitzen microprocessadors no han entrat 
encara amb ga ire força en el mó n professional. 
L'instal.lador s'estima més avui per avui fiar-se 
de l'analitzador d'espectres i, és clar, de la seva 
pròpia orella. 

L'equalitzador per crear sons especials 

Com a l'apartat anterior ja dèiem, la tasca 
d'equalitzar un local o bé ajustar la resposta d'un 
equip de directe és força delicada. En el món 
professional l'equalització s'esdevé com el toc 
decisiu del que dependrà l'èxit o el fracàs de la 
sonorització. 

El procés normal arrenca de l' analitzador d'es
pectres, com eina fonamental per detect ar els 
problemes de resposta que el lloc més l'equip de 
reproducció introdueixin. No oblidem que so
bretot en equips grans, on els rendimen ts dels al
taveus poden ser diferents, s' introdueixen irregu
laritats de resposta importants que cal compen
sar. Un cop detectades i corregides aquestes irre
gularitats, el tècnic de so passa à escoltar el resul
tat . No rmalment es parteix de programes musi
cals forÇa coneguts i força caract~ritzats per tal 
d'anar afinant ara ja d'oïda la resposta fins el so 
desitjat. D'aquesta manera si del que es tracta és, 
per exemple, d'un míting, les bandes en què l'es
pectre de la veu no hi entra es podran atenuar. 
Si del que es tracta és d'escoltar so disco la te n
dència serà la de realitzar l'anomenada corba 
d'hamaca. Vegeu els esquemes d'equalització. 

Avui, a la vida quotidiana, són molts els llocs 
en què ens trobem l'equali tzador: a casa, en el 
co txe, llocs d'esbarjo .. . En tots aquests casos, 
l'usuari normalment no fa servir J'equalitzador 
per a la seva autèntica missió, sinó que es conver
teix en un sist ema sofisticat de contrpl de tons 
amb el qual es poden assolir resultats força es
pectacu lars. 

Daniel G. Gonzàlez i Verdú 
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EL FRACÀS ESCOLAR SOLUCIONAT AMB 
LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 

El curs escolar 86-87 ja ha començat i veiem 
com quelcom d ' important s'està introduint a· 
l' escola i a tota la societat , encara que en el cas 
de l'ensenyament ho fa potser amb més força i . 
insistència. Parlem de la info rmàtica. 

La Generalitat de Catalunya impulsa la utilit
zació d'aquestes noves tecnologies tot convertint 
algunes escoles en centres pilot i organitzant cur
sets d'informàtica amb preus d'oferta per als me
nors de 20 anys, a la vegada, les publicacions es
pecialitzades en ensenyament omplen des de fa 
t emps una important part de les seves pàgines 
amb articles dedicats a aquest tema i els seus 
"avantatges", veiem també com s'imparteixen 
cursets informàtics per a mestres i institucions 
prestigioses de l'ensenyament com Rosa Sensat 
orienten la pedagogia del futur cap a la utilitza
ció d 'aquestes noves tecnologies. 

En una d'aquestes revistes especialitzades po
díem llegir fa pocs mesos coses com aquest es: 
"cal propiciar una ed ucació natura l amb l'ajuda 
de la in tel.ligència artificial" , " la telemàtica (de 
tele i informàtica), i particu larment l'ensenya
ment assistit (per ordinado r), t é com a objectiu 
evident contribuir a la disminució espectacular 
del fracàs escolar". 

No serem pas nosaltres els qui dubtem dels 
bons resultats de la informàtica per reduir el fra
càs escolar, ens ho creiem sense massa ex plica
cions en veure que el sr. Jord i Pujol creu en la 
seva "rendibilitat" i promociona la utilització 
d 'aquest~s tecnologies. Estem totalment conven
çuts que la info rmàtica farà un gran servei a l'es
tat totpoderós. 

Actualment assistim a una crisi de l'escola, 
institució que no és altra cosa que la primera fa
se d'adoctrinació de l'ésser humà en les societats 
més o menys desenvolupades i primera eina de 
repressió de la llibertat de pensament i personali
t at dels individus, instrument d'introducció dels 
valors jeràrquics de la societat actual, de les idees 
quadriculades d'ordre, disciplina, bo-do lent i 
d'inculcació d'una visió molt concreta, tancada i 
hermètica de la vida i el mó n en ge neral. L'auto
ritat del mestre ha deixat però de ser el que era 
de la, mateixa manera que l' anomenat fracàs es
colar augmenta , no sols aquí sinó encara més en 
els països més desenvo lupats, i representa un clar 
exemple de la crítica situació de l'escola i els 
seus valo rs. 

Calia, doncs, una sortida i sembla ser que ja 
l'han trobada. L'auto ritat oontinuarà intacta grà
cies a la informàtica. Ara qui manarà serà la pan-

talleta, amb " l'avantatge" que en el nen es va 
creant un futur consumidor d'aquestes tecnolo
gies que es familiaritzarà des de petit amb les 
màquines d'intel.ligència artificial que l'acompa
nyaran posteriorment durant tota la seva vida, 
l' infant accepta d'aquesta manera com a bo , nor
mal i inqüestionable un progrés industrialista i 
mecanicista sense possibilitat d'optar per un al
tre d'alternatiu , que de conèixer-lo li serà presen
tat com a retrògrade. 

Però encara més, el sist ema informàtic a l'es
cola permet moldejar futurs ciutadans molt més 
estandarditzats i uniformat s i no es corre el perill 
que la personalitat " massa marcada" d'un ense
nyant o d'un alumne pugui crear ciutadans poc o 
mínimament controlables \Jes del poder. L'ob
jectiu ideal de l'escola pot ser amb la informàtica 
més fàcil d'assolir ja que l'ensenyament serà amb 
tota garantia fred, calculat i controlat, i per tant 
amb més probabilitats que doni fidels ciutadans 
freds, calculadors i controlables que aprenguin 
des de jovenets a viure depenent totalment de les 
màquines que l'i ndustrialisme produeix. 

No volem aquí tractar si la informàtica és in
teressant, acceptable, utilitzable o no globalment 
en una vida de tipus ecologista, el que volem és 
tractar concretament el tema de l'escola. I en 
aquest sentit els nostres pensaments s' inclinen 
més cap a l'abolició de l'escola i en la recerca 
d'alternatives viables, que no pas en com sa i var, 
organitzar i rendibilitzar la institució escolar, ob
jectiu aquest de les institucions tant governamen
tals com d 'ensenyants, per més progressistes que 
aq uestes siguin o es diguin. 

Per'ò és clar, nosaltres no som, ni volem ser 
per res del mó n, el poder i ell ha apostat per la 
·via informàt ica sa bent molt bé què es porta en
tre. mans. Nosaltres, encara que convençuts de la 
nostra to tal inferioritat i del poc interès que una 
posició com la nostra suscita en la població , fins 
i tot en aquell sector més progressista, alternatiu 
o ecologista , continuem apostant per un apre
nentatge no jeràrq uic i que permeti la lliure for
mació de la personalitat, sense obligatorietats 
d'espai, temps i matèries, humà, optatiu, sensi
ble, autosuficient, creatiu i ... caram, anàvem a 
dir natural però per això ca l la intervenció de la 
intel.ligència artificial! 

Assemblea Verda 
Editora de la revista Terra Verda 
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COLORIMETRIA 

Una part fonamental en la producció d'imatges per t elevisió la constitueix la llum 
i el color que, per la seva p eculiaritat, necessiten d'un estudi detallat per tal de poder 
aplicar-los correctament. A continuació, donarem unes idees bàsiques sobre aquests 
conceptes, que es podran ampliar posteriorment. 

LLEIS DE GRASSMAN 

Les lleis de Grassman diuen que la sensació vi
sual que arriba a l'ull en percebre d iferents i va
riats co lors de forma simultània , correspon a la 
suma de cadascuna de les sensacions q ue p ro
dueix cada color independentment. Aquestes 
lleis de la tricromia desenvolupades per Gassman 
van donar lloc a les bases científiques de la teo
ria del colo r. Va ser Newton però, el primer que 
estudià exper imentalment aquest problema de la 
llum i del color. Newton va demostrar que un 
prisma de.vidre descomponia la llum blanca solar 
en sis co lors, des del vermell fins al vio leta, i que 
es podia tornar a compo ndre aquesta llum blan
ca partint d'aquests colors mitjançant una lent 
convergent. La gran aportació de Newt on a la 
Física, doncs, va ser tro bar la correspondència 
entre el color i la seva longitud d'ona. 

MESCLA DELS COLORS 

Els objectes que normalment veiem al nostre 
volta nt els percebem d' un color determinat. Ai
xò és degut al fet que aq uests objectes absorbei
xen tota la gamma de colors except e el que po
dem dir-ne "color propi", qu e és el que realment 
veiem nosaltres. Diem llavors que aquest color 
s'obté per substracció. 

En televisió, els colors q ue podem veure, es 
produeixen d' una fo rma diferent. De tres colors 
qu e considerem com a pr imaris i, mitjançant la 
seva suma en d iferents proporcions, obtenim la 
resta dels colors. D'aquesta forma d'obtenció de 
co lors, en diem mescla additiva. 

La llum és una rad iació d'ones electromagnèti
ques que tenen una freqüència det erminada i 
que incideixen en la nostra vista. (Fig. 2) Segons 
la lo ngitud d'o na d'aquesta radiació, t indrem 
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E la col-lecció "Papers de 
Treball", que edita la CIRfT, acaba d'apa· 
rèixer el segon volum, dedicat en aquesta 
otasió a la Biologia i Zoogeografia dels pe· 
tits mamífers (insectívors i rosegadors) del 
Montseny, obra d'Antoni Arrizabalaga, 
tlia Montagud i Joaquim Gosàlbez. 

En la presentació del treball, el catedrà· 
tic de Zoologia Jacint Nadal, de la Univer· 
sitat de Barcelona, remarca l'interès de po· 
der comparar el funcionament dels petits 
mamffers en una muntanya com el Mont· 
seny, límit m eridional del domini eurosibe· 
rià, amb el que s 'observa als Pirineus. El lli· 
bre conté investigació sobre la composició 
faunística del Montseny, l'ocupació i les 
preferències ambientals de les espècies, 
llur biologia, aspectes de l'ecologia i la zoo· 
geografia, etc. 

L ~Estadística a /Ensenyament 
i a la Societat 

L estadística és cada vegada més 
important tant en la societat com en la 
ciència moderna. 
Per poder exercir els nostres drets i els 
nostres deures de ciutadans, comprendre el 
món que ens envolta i prendre les nostres 
decisions, hem de donar la informació que 
se'ns requereix, hem de conèixer les xifres 
que ens afecten i hem d'estar avesats a les 
formes peculiars del raonament estadístic. 
Tots els mitjans de comunicació, com la 
premsa, la ràdio i la televisió, ens .presenten 
cada vegada més dades i de formes com 
més va més acurades i aclaridores; però no 
tots els ciutadans en fan interpretacions 
estrictes ni en treuen conclusions vàlides. 
La història, la geografia, la demografia , la 
sociologia i l'economia recorren a les 
estadístiques econòmiques. Les ciències 
socials i naturals empren àmpliament els 
mètodes de la teoria de mostres i de l'anàlisi 
de dades. La medicina, la geometria, la 
investigació agrària, la psicometria, l'estudi 
del medi ambient i l'econometria, entre 
d'altres ciències, han exigit i exigeixen la 
creació de nous instruments estadístics. 
El rendiment de la producció en sèrie 
millora amb les tècniques estadístiques del 
control de la qualitat. Moltes teories 
científiques modernes perden rigidesa i 
guanyen flexibilitat si es fonamenten en la 
noció de la probabilitat i hi introdueixen 
conceptes estadístics. La ffsica empeny 
l'estudi de les equacions, les funcions i els 
processos que són modificats per l'atzar 
i als quals cal recórrer per a estudiar 
l'estructura dels àtoms i la teoria de la 
difusió. 
La matemàtica obre nous camps 
d'investigació i d'aplicació en la teoria de la 
probabilitat, els processos aleatoris i els 
di ferents mètodes estadístics. La informàtica 
incideix fortament en el desenvolupament 
de l'estadística en proveir-nos d 'una forta 
potència de càlcul, d'una gran agilitat de 
programes i d 'una immensa difusió d'equips 
i de serveis. Ara és possible tractar volums 
molt grossos d'informació i de ralitzar 
càlculs llargs i complexos amb recursos que 
són a l'abast d'un gran nombre de centres 
i d'investigadors. 
El Programa •L'Estadística a l'Ensenyament 
i a la Societat• pretén millorar el nivell 
general de coneixement que la societat té 
dels conceptes i dels raonaments estadístics. 

Aquest objecte ens porta especialment a 
fomentar la seva presència i la seva 
creativitat a l'ensenyament mitjà, a partir de 
les relfexions següents. L'estadística és un 
instrument d'anàlisi format, desenvolupat 
i modelat en ciències molt diverses. Però té 
també un contingut específic, fora de totes 
elles, que ha donat lloc a una teoria 
estadística estricta i a una experiència 
pràctica vinculada a l'exercici de l'ofici 
corresponent. 
Aquesta varietat i riquesa pot donar lloc a 
dificultats i febleses a l'ensenyament. 
L'estadística a l'escola pot quedar 
marginada o esmicolada en programes 
diversos, amb llenguatges diferents 
i plantejaments parcials que amaguin allò 
que és profundament el raonament 
estadístic. 
Cal un treball interdisciplinari, no solament 
per arribar a un ensenyament unificat de 
l'estadística a l'escola sinó també pot assolit 
un estadi més modest, realista i efectiu en 
el qual els professors i especialistes de les 
diferents ciències vegin clarament la seva 
posició i la seva participació coherent en 
una matèria general i puguin aprofundir 
i actuar creativament en el seu camp 
estricte. Temes suficientment generals i 
específics com les estadístiques 
demogràfiques, les estadístiques 
econòmiques, l'exploració 
de dades, les relacions entre diverses 
variables, les enquestes i les mostres, les lleis 
o models de probalilitat, els mètodes de 
simulació, els paquets de programes 
estadístics d'ordinador, i tant d'altres, es 
poden tractar en relació a problemes 
i a situacions concretes, tot destacant 
els conceptes generals de raonament 
estadístic. • 

El programa: L'Estadística a l'Ensenyament 
i a la Societat està organitzat pel Consorci 
d'Informació i Documentació de Catalunya 
(CIDC) i la Comissió lnterdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològica (CIRfT) 
amb la collaboració del Departament 
d 'Ensenyament de la Generalitat de 

· Cataiunya, l'Ajuntament de Barcelona, i el 
Centre Divulgador de la Informàtica. 



Rehabilitació de trames antigues 

Des del Laboratori de l'Escola 
Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona 
i amb l'aportació d'un Ajut a la Recerca de la 
CIRIT de l'any 1983, el professar Lluís Calvet 
ha realitzat un treball sobre la rehabilitació de 
les trames antigues residencials del segle XIX 
i la primera meitat del XX. L'escenari del tre
ball s'ha situat al barri de Gràcia, com a exem
ple prototípic que representa algunes de les 
característiques més comunes i alhora singu
lars d'aquests fragments de Ciutat que confor
men nombroses viles i ciutats catalanes. 

La investigació realitzada se centra bàsica
ment, en la seva primera etapa, en la verifica
ció d'algunes hipòtesis generals, formulades 
amb anterioritat en diferents treballs impulsats 
pel Laboratori d'Urbanisme, sobre el contin
gut físic i social del teixit i les seves transforma
cions en el temps. L'estudi d'abundants fonts 
documentals i arxius, i també un extens treball 
de camp al barri de Gràcia, han permès no so
lament aprofundir en el coneixement de la 
realitat actual de la trama, sinó també establir 
noves hipòtesis de treball en relació als dife-

rents tipus de cases i les seves possibilitats de 
rehabilitació. 

Els resultats més immediats del treball han 
permès: 
1) Demostrar que les cases i habitatges antics 

d'aquest tipus de trames urbanes responen 
a un elevat índex d'homogeneïtat tipològi
ca. Aquest fet ha permès reduir i classificar 
de forma sistemàtica l'aparent diversitat de 
les cases a un nombre limitat de famflies, re
presentades a través d 'expressions del tipus 
"variant", "subvariant", etc. I, sobretot, ha 
permès establir clares connexions entre les 
categories d'anàlisis i els problemes típics 
de projecció i intervenció que s'hauran 
d'afrontar per rehabilitar-los. 

2)Valorar la important capacitat de transfor
mació dels suports residencials antics per 
adequar-se a les necessitats canviants de 
l'espai habitable, fet que garanteix l'interès i 
les possibilitats del procés rehabilitador 
i aporta clars avantatges econòmics en 
contraposició a la construcció d'un nou ha
bitatge. • 

Seccions axonomètriques que illustren dues tipologies residencials comunes de les trames antigues del XIX en parcelles.de 9 metres d'ample. A baix, 
el tipus residencial sense pati corresponent al primer perfode (1850-1890) i, a dalt, el tipus residencial amb pati corresponent al segon període 
( 1900-1920), on les característiques del suport i l'existència de xarxes generals de sanejament i serveis expliquen les noves lleis d'organització de la 
planta residencial. 

Estabilitat tèrmica dels vidres metàl-lics 

Anb un "ajut a la recerca" de 
1983 destinat a l'optimització d'adquisició 
i tractament de dades calorimètriques, el pro
fessor Narcís Clavaguera, del Departament de 
Física Teòrica de la Universitat de Barcelona, 
ha aprofundit en l'estudi de l'estabilitat tèrmi
ca dels vidres metàl-lics a base de ferro, silici 
i bor. 

Els vidres metàl ·lics presenten un conjunt 
de propietats físiques poc freqüents, ja que els 
que tenen com a base el ferro, per exemple, 
poden ser alhora mecànicament durs i ferro
magnèticament tous. El seu comportament 
ferromagnètic desapareix per a temperatures 
de l'ordre o superiors a la de Curie. L'addició 
de silici i bor en quantitats adequades permet 
estabilitzar el vidre tot i mantenint un valor 
prou elevat de la temperatura de Curie. En els · 
vidres estudiats, aquesta temperatura es mou 
a l'entorn de 400"C,-valor suficientment elevat 
de cara a moltes aplicacions magnètiques (nu
clis de transformador, etc.) i a d'altres en el 
camp dels components electrònics. 

L'aplicació tecnològica dels ~idres me
tàl-lics exigeix el coneixement precís de com es 
pot provocar la seva evolució cap a d'altres es
tats més relaxats i fins i tot la cristal·lització to
tal o parcial del material quan s'hi afegeix 
energia, per escalfament, per exemple. L'estu
di, doncs, de la cinètica de cristal·lització és in
dispensable per a poder controlar i/o evitar 
l'envelliment del material. 

L'estudi de la cinètica de cristal-lització s'ha 
dut a terme en vidres metàl-lics de Fe78B22 .• Si. 
amb 9 < X < 13 obtinguts per solidificació rà
pida. S'ha fet la mesura calorimètrica del flux 
de calor que surt de la mostra en el decurs del 
procés i també l'observació, per mitjà del mi
croscopi electrònic, de la transmissió de la for
mació i del posterior creixement d e nuclis cris
tal·lins en mostres prèviament tractades tèrmi
cament per a induir-hi diversos graus d'avenç 
de la cristal-lització. 

Els resultats han estat satisfactoris en el sen
tit que s'ha pogut interpretar el conjunt de pro-

cessos que tenen lloc com una seqüència en 
dues etapes. En la primera es produeix la pre
cipitació de gèrments cristal·lins de cx-Fe(Si), 
que tenen un creixement limitat per difusió a 
través de l'interfície. A continuació, en una se
gona etapa, hi té lloc la cristal-lització de la res
ta de material, i es produeixen cristalls de cx 1-

Fe(Si) i Fe2B. La determinació de la tempera
tura de Curie s'ha realitzat mesurant l'anoma
lia de capacitat calorífica associada a la transi
ció ferroparamagnètica. 

En resum, doncs, a més de les aplicacions 
esmentades, els vidres metàl·lics milloren els 
comportaments de les peces i esdevenen més 
econòmics, perquè, entre d'altres propietats, 
tenen més resistència a la corrosió, a lhora q ue 
mecànicament són més adients que alguns 
materials tradicionals que s'havien fet servir 
fins ara. El conjunt d'aquest treball de recerca 
ha donat lloc a la redacció d'un article publicat 
per a la "North Holland Publishing Co" en els 
"Proceedings o f the Fifth International Confe
rence on Rapidly Quenched Metals". • 

Sanejament i propagació del maduixot 
mitjançant _les tècniques de cultiu "in vitro". 

LEquip de Cultiu de Teixits del 
Centre d'Investigació Agrària de Cabrils, ges
tionat per l'Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) de la Generalitat de 
Catalunya, va obrir, el gener de 1981, una no
va línia de recerca per tal de posar a punt la 
tècnica d'obtenció de material vegetal de ma
duixot amb garantia sanitària i varietal, mitjan
çant les tècniques de cultiu "in vitro". 

La col-laboració establerta entre dues coo
peratives de maduixot del Maresme, FRES
POL de Sant Pol i UMAC de Calella, i la "Cai
xa" va permetre de continuar els treballs de 
recerca fins l'abril de 1982. Posteriorment es 
varen signar dos convenis específics d 'investi 
gació entre la Direcció General de Promoció 
i Desenvolupament de la Generalitat i les dues 
cooperatives abans esmentades. Actualment 
es continua aquest cicle de propagació amb la 
col·laboració de la cooperativa FRESPOL. 
Amb tot, aquest treball és fruit d 'un Ajut a la 
Recerca que fou concedit l'any 1983 a Neus 
Cols. 

Aquest projecte, va néixer fonamentalment 
a causa la preocupació del sector de la comar
ca del Maresme per la dubtosa qualitat del 
planter, tant des del punt de vista sanitari com 
d'autenticitat varietal. Un altre factor molt im
portant que cal considerar és la dependència 
actual del sector pel que fa als punts de submi
nistrament, tant de l'exterior com de l'interior 
del país. 

El procés complet de producció de planter 
de maduixots comporta les següents fases ben 
diferenciades: 

1. Selecció del material vegetal de partida 
Aquest material ha de respondre realment 
a la varietat escollida i aplegar unes bones 
qualitats de producció i comportament 
(Etiqueta púrpura procedent de diferents 
subministradors). 

2 . Testatge del material 
Utilitzant clons de maduixa de bosc, Fra
garia vesca (UC-4 i UC-5) i Fragaria virgi
niana (UC-10 i UC-11), com a plantes in
dicadores. 

3. Establiment del cultiu estèril 
Després de desinfectar el material vegetal, 
se sembren els àpex meristemàtics, amb 
l'ajuda de la lupa binocular, en un medi 
de cultiu específic per tal d 'iniciar el seu de
senvolupament. 

4. Micropropagació i arrelament 
Al cap d'un mes el petit expiant ha crescut 
i comença a donar petits brots. Per aug
mentar la taxa de multiplicació és necessa
ri trasl·ladar-lo a un altre medi de cultiu. 
Després d'algunes multiplicacions "in vi
tro" (màxim sis), les plantes s'individualit
zen i es fan créixer durant 20 dies en un me
di de culti u per tal d'obtenir un bon sistema 
radicular. 

Les plantes es desenvolupen en una 
cambra de cultiu on es controla la tempe
ratura (25°C 1), el fotoperíode (16 h) i la in
tensitat de llum (2.000 lux). 

5. Aclimatació 
En un hivernacle insect-proof. 

6. la. multipliclació 
En les instal·lacions insect-proof propietat 
de les cooperatives. 

7. Frigoconservació 
Les plantes procedents d'aquesta la. mul
tiplicació, en condicions de total sanitat, 
passen la fase de frigoconservació. Es 
mantenen, fins a la data acordada per 
realitzar la 2a. multiplicació, en els vivers 
d'altura. 

8. 2a. multiplicació. En vivers d'altura. 
9. Frigoconservació. 

10. Producció en el camp definitiu. 
El cicle de propagació té una durada de tres 

anys. Les primeres fases es realitzen a lacam
bra de cultiu, fins a la sortida del material a l'hi
vernacle, per tal de realitzar la seva aclimata
ció a les noves condicions de l'exterior. Aquest 
material de partida constitueix la planta Pre
base. També anomenades plantes "Super-Eli
te" de generació F1• 

Les plantes "Super-Eiite" (F1) són trasplan
tades a terra en hivernacles especials a prova 
d'insectes. Al cap de poc temps treuen nom
brosos estolons, els quals esdevindran les · 
plantes "Eiite" o F2 que constituiran les plantes 
Base. Les plantes F2 o "Eiite" es trasplanten a 
camps d'alçada, perquè ofereixen més segure
tat quant a possibles transmissors de malal
ties. Les plantes filles de la F2 són les plantes 
Certificades (F3 ) o Etiqueta púrpura que s'ofe
reixen als productors. 

Així, doncs, sembla que s'ha aconseguit el 
principal objectiu pel qual es va iniciar aquest 
projecte, és a dir, oferir al sector la tècnica 
i l'experiència necessària per fer possible la 
producció d 'un planter de maduixots amb ga
rantia sanitària i varietal. • 

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



Beques per als Estat Units 
O V-A Beques d'ampliació d'estudis per a lli

cenciats espanyols. 
• La durada és de deu mesos. 
• El termini de presentació de sol·licituds 

s'acabarà dos mesos després de la publi
cació de la convocatòria al BOE ( 3 de se
tembre de 1986). 

O V-B Beques postdoctorals d'investigació. 
• Els soHicitants han de ser espanyols, 

i fer menys de set anys que posseixen el 
títol de doctor, en el moment de demanar 
la beca. 

O V-C Beques d'actualització de coneixe
ments per a professors i investigadors. 
• Els soHicitants han de ser espanyols 

i fer més de set anys que posseixen el títol 
de doctor, en el moment de sol-licitar la 
beca. 
Per a les beques V-B i les V-C la durada 
mínima és de tres mesos i la màxima de 
deu i el termini de presentació de sol·lici
tuds s'acabarà tres mesos després de la 
publicació de la convocatòria al BOE 
(3 de setembre de 1986). 

• Les àrees per a to tes les beques són: lògi
ca, antropologia, demografia, ciències 
econòmiques, geografia, història, dret, 
lingufstica, pedagogia, política, psicolo
gia, sociologia, ètica, filosofia , ciències de 
la comunicació, matemàtiques, astrono
mia, astrofísica, física, química, cièncie.; 
de la vida, ciències de la Terra i de l'espai, 
ciències agràries, ciències teològiques i 
en general totes les disciplines de les arts 
i les lletres. 

Institut Universitat 
Europeu 
O Beques d'Investigació a Florència. 

• Per a temes d'interès europeu en la bran
ca d 'història i civilització, economia, dret 
i ciències polítiques i socials. 

• L'import de la beques va des de 

Premis per a treballs 
O "Premio' Jorge Pastor 1986", per a treballs 

tècnics o cientffics en matèries que suposin 
un progrés en qualsevol camp de la protec
ció dels vegetals. 
• Pot ésser individual o col·lectiu. L'import 

del premi serà de 250.000 pessetes. 
• El termini de presentació s'acaba a les 

13 hores del dia 30 de novembre. 
• Els treballs han de presentar-se a "Regis

tro de la Subdirección General de Sani
daci Vegetal" (Juan Bravo, 3, D segona 
2.• Madrid).· 

• Els convoca la Dirección General de la 
Producción Agraria. 

O "Premi Jaume Vicens Vives". 
• Premi a estudis monogràfics, treballs 

d'investigació o assaigs inèdits sobre: 
dret, economia, història, política i socio
logia. 

• El termini de presentació és 1'1 de desem
bre de 1986. L'import del premi serà 
d'1.000.000 de pessetes. 

• El convoca la Fundació Caixa de Barce
lona. 

Periodisme 
O "Premio Ra món Areces" per a la millor tas

ca periodística de divulgació científica i tèc
nica mitjançant qualsevol mitjà de comuni
cació. 
• Poden ésser escrites en qualsevol llengua 

de l'Estat. 
• El termini de presentació és el31 de de

sembre a les 6 de la tarda. 
• Les candidatures s'hauran de fer arribar 

a la seu de la "Fundación Ramón Areces" 
(Paseo de la Castellana, 93, Madrid). 

• L'import del premi serà d'l.OOO.OOO de 
pessetes. 

• Per a més informació: 
telèfon (91) 456 40 46 

Arquitectura 
19.200.000 lires per als becaris de menys O Ajuts a treballs monogràfics sobre arquitec-
de 36 anys a 31.200.000 lires per als de tura espanyola de finals del segle XIX a mit-
més de 46. jans del XX. 

• El termini de presentació de sol·licituds • El termini de presentació s'acaba el10 de 
és el28de novembre. S 'han de fer arribar novembre de 1986. 
a l'Institut Universitaire Européen, Badia • L'ajut serà de 300.000 pessetes. 
Fiesolana, Via dei Roccettini 9, 1-50016 • Els convoca el Ministeri d'Obres Públi-
San Domenico di Fiesole (Itàlia). ques (MOPU). 

Per a més informació i documentació adreceu-vos a la senyora Pepa Uuch, de la Secretaria 
de la ÇIRIT, al carrer del Comte d' Urgell, 240, 7è 08036 Barcelona, telèfon (93) 321 21 46, 
de 9 a 1 del matf. · 

JIITR Generalitat de Catalunya 
Mlll Departament de la Presidència 

Secretaria de la Comissió lnterdepartamental 
de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT 
Comte d'Urgell , 240, ?è. Telèfon 321 21 46 08036 Barcelona 

DIRECCIÓ: Xavier Garcia 
DISSENY I MONTATGE: Guillem/Pérezdolz 
DLB- 29.787-85. Jomal, S.A. Mallorca, 544. Tel. 245 91 51 

Octubre de 1986 
Els dies 14, 15 i 16 de novembre, 
organitzades pel Servei d'Arxius 
del Departament de Cultura se ce
lebran les "Jornades sobre ordi
nacions baronals i municipals 
a Catalunya". 
Totes les ponències tindran lloc a 
la seu de l'Arxiu Històric Comar
cal de Valls (Passeig dels Caput
xins, 22, Casa de Cultura). 
Economia 
La Facultat d 'Informàtica de la 
Universitat Politècnica de Cata
lunya, amb el patrocini de I'ATI, 
del Col·legi Oficial d'Enginyers In
dustrials de Catalunya, del CEAM 
i del Centre d'Informació i Desen
volupament Empresarial, han or
ganitzat el "IV Curs d'Especialit
zació en Gestió Informàtica". 
L'objectiu del curs és la utilització 
de la informàtica com a eina per a 
la gestió d'organitzacions: proveir 
els conceptes, mètodes, teories i 
experiències que poden ésser útils 
per a reflexionar i decidir sobre 
aquestes qüestions. 
Tindrà una durada de 108 hores. 
Les classes s'impartiran a la seu 
del CoHegi d'Economistes de Ca- t 

talunya (Av. Diagonal, núm. 508 
1r), del 3 de novembre de 1986 
a finals de març de 1987. 
Automatització 
"Components, instruments i tècni
ques per a aplicacions i automatis
mes de baix cost. 
LCA'86 (IFAC Sipmposium). 
L'objectiu d'aquest simposi és 
reunir els usuaris i especialistes 
dels sistemes de control per tal 
d'avaluar les possibilitats dels 
components, mecanismes i tècni
ques per obtenir automatitzacions 
a baix cost mitjq¡1çant sistemes de 
control. 
Aquest simposi tindrà lloc a Valèn
cia, organitzat per la seva Univer
sitat Politècnica (Camí de Vera, 
s/n), els dies 27,28 i 29 de novem
bre. 
Dietètica 
La Creu Roja de Barcelona orga
nitza un curs d'"Aiimentació en • 
col·lectivitats" dirigit al personal 
responsable de la nutrició en 
coHectius, coHegis, hospitals, et:. 
Tindrà lloc als locals de la Creu 
Roja (Passeig de la Reina Elisenda 
de Montcada, 23 - Barcelona). 
Microelectrònica 
El Grup Especialitzat de Física de 
l'Estat Sòlid i el Centre Nacional 
de Microelectrònica, organitzen la 
"3a. Escola de Microelectròni
ca", quesecelebraràdel15al19 
de desembre, a la Facultat de 
Ciències de la Universitat Autòno
ma de Barcelona. 
L'objetiu és oferir un marc per a la 
formació i discussió de científics 
i tècnics en el camp de la tecnolo
gia microelectrònica. 

una sensació de color determinada. El c_o lor <Cun 
objecte és una qualitat subj ectiva que depèn de 
la llum que il.lumina l'objecte i de la naturalesa 
de la superfície d'aquest objecte. 

Quan un flux radiant incideix so bre la retina 
de l'ull, produeix sobre el cervell una sensació de 
llum acolorida que té tres caract erístiques princi
pals: matís o to, saturació i brillantor. 

El terme matís o to és la característica que 
perm et de classificar un color (com verd, ver
mell, etc.) i està determinat per la relació color
lo ngitud d'ona. Un giis neutre no té pas matís. 

La saturació és el grau a través del qua l un co
lor se separa del gris neutre per tal d'apropar-se a 
un colo r pur de l'espectre. Un color gris negre té 
saturació nul.la, i un color espectral pur té el 
100% de saturació. 

La brillantor és la característica de qualsevol 
sensació de color que la permet classificar com 
equival ent a la sensació produïda per un element 
d'una escala gradual i successiva de grisos neu
tres . 

Les mateixes quantitats de flux radiant de di
ferents longituds d;ona no produeixen iguals sen
sac io ns de brillantor. D'aquesta forma , pel ma
teix flu x radiant, s'obté una sensació més gran 
de brillantor en la regió. central (groc-verd) de 
l' espectre visible que en els seus ex trems (ver
mell-violeta). La funció que representa aquesta 
dependència s'anomena corba de sensibilitat de 
lluminositat. 

Un colo r el considerem com a color comple
mentari ._quan està format per dos colors prima
ris; si a aquest color complementari li afegim el 
primari que li falta , formarem el color blanc, tal 
com podem veure a la figura 4 . 

T. Color 
Tub d' imatge Font de llum 

Llum de sol 
Llum en dia ennuvolat 

3.200°K Làmpada de tungst è 
Làmpada domèstica 
Llum d'espelma 

TEMPERATURA DE COLOR 

La temperatura de color és un mètode per ex
pressar la composició espectral de la llum. Hi ha 
molta diferència en la composició de la llum 
b lanca emesa per diferents fonts, encara que per 
a l'ull humà semblin totes iguals. Si comparem, 
per exemple, la llum del sol i la d 'una bombeta 
convencional , veurem que la generada per la 
bombeta és molt més groga que la del sol. Però 
si l'ull no té la referència de llum del so l, ens farà 
creure que la llum de la bombeta és perfecta
ment blanca , a causa de ·¡a facilitat d'adaptació 
de l'ull humà per compensar les diferències, 
acceptant com iguals els mateixos colors iLlumi
nats per ambdues fonts 

VERMELL 

Cian 

Figura 4 

T. Color°K Dominant Filtre 

5.400°K Blavosa Vermellosa 
6.800° K Blavosa Vermellosa 
3.200°K Equilibrat Cap 
2.800° K Vermellosa Blavosa 
1.600°K Vermellosa Blavosa 
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El tub de la càmera de televisió, però, no té 
aquesta facilitat d'ajust que t é l'ull , i és per això 
que aquesta diferència espectral de la font de 
llum esdevé de gran importància. 

Per tal de p·oder classificar aquesta variació de 
tipus de ll um, es fa servir un sist ema basat en el 
concepte de temperatura de color, mitjançant el 
qual es demostra que molts cossos negres es fan 
emissors de llum blanca en ser escalfats. Per defi
nir la temperatura d'una fon t de llum hem de 
prendre com a punt d' inici l'anomenat cos negre 
ideal, i la temperatura que ha d'arribar a tenir 
aq uest per tal que el seu color sigui v isualmen~ 
igual al de la font de llum que estem analitzant. 
La temperatura de color es mesura en graus Kel
vin (°K) que, com ja se sap, es correspon amb 
l'escala de graus centígrads (°C) amb una dife
rència de 273°C; és a dir, el zero absolut en °K 
equival a 273°C. · 

En escalfar un cos, aquest comença a emetre 
radiacions .infraroges (ones calorífiques) i gradu
alment aniran sortint les corresponents a l'espec-

tre visible, del vermell al blau, variant les seves 
proporcions segons augmenta la temperatura. 

Les càmeres de vídeo estan ajustades a una 
t emperatura de color determinada, generalment 
a 3.200°K, corresponents a la temperatura d'una 
llum de tungstè. En fer servir la càmera amb una 
llum que no té la mateixa temperatura que la se
va, hem de posar un filtre per tal d'adaptar tem
peratures i aconseguir una imatge equilibrada des 
del punt de vista cromàtic. Si no s'utilitzen 
aquests filtres, les imatges prenen una dominant 
de color que, en cada cas dependrà del tipus de 
llum utilitzada quedant, per tan t, deformades. 

Abans de començar qua lsevol presa d'imatges 
s'ha de fer a la càmera l'ajust de blancs que con
sisteix, precisament, en aquest equilibri esmen
tat anteriorment. Aquesta operació realitza l'a
daptació dels diferents tipus de llum blanca exis
t ents en aquell moment. Una vegada fet l'ajust 
de blancs, no hi haurà cap tipus de dominant de 
color en la imatge captada. 

Xavier Cacho i Burgos 
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Ingressant l'import directament al compte corrent 322&-98 , ofic ina 856 , de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi s "la Caixa", des de qualse
vol oficina de la xarxa, adjuntant el comprovant d ' ingrés amb aquesta butlleta . 

Amb taló adjunt . 

Les subscripcions es renovaran autvmàticament , de no rebre notificació en contra ebans 
d ' un mes del seu venciment . 

E~ pagament de l'import de subscripció (1.800,-Pts.) més la quota anual (100,-Pts . ) em 
dona dret a r ebre e l titol com a membre Soci/a Cooperativista de PRODUCCIONS TÈCNIQUES 
S . COOP . CATALAN~ LTDA., a més a més dels números acordats. 

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

CATÀLEG DE VÍDEOS EDUCATIUS 

Ed ita: Fundació Serveis de Cultura Popular 
Provença, 324, 3r. 08037 Barcelona 

Aquest catàleg reuneix tot s els vídeos que la 
Fundació Serveis de Cultura Popular ofereix a 
totes les escoles i centres culturals del país. Són 
vídeos didàctics i educatius adaptats ak progra
mes oficials d'ensenyament. Amb aquest servei 
es vol contribuir a millorar la docència tot pro
porcionant-li suports tècnics moderns i adequats 
que est imulin i facilitin l'aprenentatge participa
tiu dels alumnes i la funció activa dels ense
nyants. 

LES NOVES PROFESSIONS 

Edita: Generalitat de Cata lunya 
Au to ra: Andrea Amparo 

Aquest recull s'ha d'entendre més com un in
ten t de fer obrir els ulls al gran ventall d'oportu
nitats professionals que ens ofereix cada camp 
tractat, que no pas com un índex exhaustiu i 
complet de professions. Més que per buscar-hi la 
professió que ens atrau o ens convé, el llibre ser
veix com a metodologia a emprar per tal de tro
bar, o en certa manera "crear" la nostra pròpia 
professió. 

"IMAGENES DE ORDENADOR 
La Informatica grafica en la ciencia y en el arte" 

Edita: Barcelona Centre de Disseny/ 
!caria Ed itorial 

Autor: Joseph Deken 

Malgrat les entitats que l' han editat ens arriba 
la versió espanyola del "Computer Images" de 
Deken. Un llibre molt interessant pel que repre
·senta de "mostrari" gràfic de reproduccions de 
la realita t a través pe l'ordinador. Gairebé es 
tracta d'un tractat estèt ic i tècnic de la nova ma
nera de pintar amb el " pinzell e lectròn ic" . Veu
rem, do ncs, tot el procés de fabricac ió d'imatges, 
reals o fantàst iques, i la incursió, do ncs, en 
aq uest nou mó n de les sensacions. Lamentem, 
però, aquesta nova ocasió perduda de fer una 
versió ca talana que s'afegiria a la ja llarga llista 
d'obres sobre noves tecno logies en la nostra llen
gua nacional. Esperem que els ed itors ho tinguin 
en compte per a properes ocasions. 

• 

LES NOVES 
PROFESSIONS 

JOSEPH DEKEN 

UKAGENESDEORDENADOR 
La infonn6tlca .... 

enlacieoda 
, .. ea ... 
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Sempre sense pretendre de fer càtedra, ~xpo
sarem avui breument algunes reflexions que ens 
hem anat fent a l'hora de plantejar-nos com ·es
criuríem en català les unitats, per exemple, al 
tex t de les definicions del Diccionari de Tecnolo
gia, que aquesta Comissió Lexicogràfica del 
COElC ja té força avançat. Exposem també lès 
nostres opcions mentre esperem eventuals sugge
riments i solucions millor fonamentats. 

Al diccionari, es preferiran, doncs, les denomi
nacions originals de les unitats, batejades amb els 
cognoms de destacats científics . Així, escriurem 
watt i hertz. Atès que quilo, d'acord amb el que 
fan els diccionaris bàsics abans esmentats, serà 
sempre amb q i no kilo, tindrem, doncs, quilo
watt i quilohertz. Aquest criteri de conservar la 
denominació vinculada a un cognom amb la gra
fia original d'aquest , presenta alguna complica
ció en els casos del volt , de l'ampère i del joule. 

Pel que fa a volt, essent Volta qui dóna el 
a la unitat, l'esmentat criteri no resulta fàcil d'a
plicar. En cap idioma no es parla del "volta" 
com a unitat de força electromotriu. Caldrà, 
doncs , continuar parlant de volts i, per tant, qui
lovolts. 

Quant a l'ampère, segons el cognom de proce
dència s'hauria de conservar l'accent i la e final 

en aquesta unitat d' intensitat del corrent elèc
tric, la qual cosa no lligaria amb la fonètica arre
lada en el camp de la tècnica. Parlarem d'ampers 
seguint el Fabra, i així ho escriurem. 

L'anglès, .que no francès , J.P. Joule ens plante- . 
ja el dilema "joule" o "jou!" pel que fa a l'es
criptura i "joul" o "jul" en la pronúncia que, en 
rigor; hauria de ser " jou!" . ts clar que segons 
aquest criteri hauríem de dir "uot" en parlar del 
watt i no "vat", tot i que aquesta darrera és la 
versió consolidada. 

En definitiva: 
amper 
hertz 
jou! (Fabra) Joule (GEC) 
volt 
watt 
quilo 

quant a la grafia. De la fonètica, caldrà parlar-ne 
més: 

amper 
hertz o ertz? 
jou! o jul 
·volt 
vat 
quilo 
etc. 

Comissió Lexicogràfica del 
Col.legi d 'Enginyers Industrials de Catalunya 
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ESPERANTO 
Carreras Candi, 34-36 
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MARTÍNEZ PÉREZ 
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08007 Barcelona 

MONTSERRAT 
Marc Aureli, 27 
08006 Barcelona 

MOTS 
Trav. de Gràcia, 157 
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ONA 
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PROA 
Rbla. Catalunya, 72 
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JOSEP SABANES 
Tenor Massini, 44 
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SIGNE 
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LLORENÇ SOLÉ 
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XALOC 
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Pérez Bayer, 11 
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QUADERNS 

A poc a poquet ja hem arribat a una d'aques
te~ modestes fi tes celebratòries ... el nostre pri
mer aniversari. 

Però com a norma a QUADE RNS TÈCNICS 
no volíem utilitzar aquest fet per t enir una excu
sa per parlar de nosaltres en públic entre copa i 
copa de xampany d'una hipotèti cament ., festiva 
celebració. En qualsevol cas no ho defugim, però 
ja ho deixarem per a una altra efemèride. Aquest 
primer aniversari (ja?) de QUADE RNS TÈCNICS 
l'hem volgut celebrar de forma diferent ... fent 
feina i creant noves possibilitats d'aproximació 
de la tecnologia a aquesta nostra societat que 
l' ha de conèixer per t al de poder-la usar per al 
seu profit·o , si això no és possible, rebutjar-Ja. 

Una d'aquestes noves possibilitats de divulga
ció ha estat el disseny d 'uns cursets en tres disci
plines t ècniques un xic apartades del que acostu
men a ser els t emes dels cursos tècnics com són 
l'àudio, la radioafició i el DXisme. Del darrer 
dels quals podem dir que és el primer cop que se 
n'organitza al nostre país. 

I per cloure la celebració res millor que un de
bat obert al públic i amb convidats d'excepció 
que parlin sobre això que en darrera instància 
més ens interessa, les relacions de la tecnologia 

.. amb la societat. Un any al carrer. Aquest fet 
també l' hem d-'agrair a tots els col.laboradors 
que van començar amb nosaltres. I si és que cal 
dest acar-ne algú , ho faríem d'aquelles dues enti
tats, l'Agrupació Catalana de Ràdio Emissors i 
l'Agru pació Informàtica de Sabadell, que de ma
nera absolutament desinteressada·, tal i com va 
quedar palès, van desenvolupar, en els primers 
exemplars de QUADERNS TÈCNICS les secci
ons de rad ioafi ció i informàtica respectivament. 
Col.laborado rs, doncs, que s'han anat renovant 
fins la consecució d'un equip prou ferm per ata
car amb ànims renova ts el segon pas de QUA
DERNS TÈCNICS... la seva to tal consolidació 

. entre els estudiants, professionals i afi cionats 
dels temes tècnics. Molts d'aquests i des del pri-.. 
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mer moment, ens han donat el seu suport, sense 
el qual tampoc no podríeu t enir aquest 7è. QT 
a les vostres mans. 

QUADERNS TÈCNICS ja comença a s.er un 
punt de referència indispensable a l'hora de par
lar de periodisme t ècnic de divulgació i així, 
doncs, hem estat presents en tots aquells esdeve
niments que per la seva importància hem cregut 
que havien de ser reflectits a les nostres planes a 
voltes des de punts de vista crítics però sempre 
amb ànim constructiu. 

Tampoc no volem, però , llançar les campanes 
al vol i fer autocomplaença per encreuar-nos de 
braços. 

Som lluny, encara, d'aquells QUADERNS 
TÈCNICS que volem, d'aparició mensual amb 
més i millor contingut i amb una presència a tots 
els punts de venda del país. Som a ~ig camí d 'a
questa fita però ben segur que amb l'esforç de 
tots, inclosos els poders públics no sempre el su
ficientment sensibilitzats als t emes de divulgació 
tecnològica, i amb la vostra desinteressada i con
tinuada tasca de divulgació potser a la fi ta del se
gon aniversari aquells anhels siguin ja -un fet. 

També podem parlar ja de realitzacions al 
marge de la pròpia publicació però dins les ma- · 
t eixes coordenades d' interès com són les col.la- . 
bo racions radiofòniques periòdiques amb Ràdio 
Rubí, en el seu programa Antena DX, i per a 
emissores internacionals com Ràdio Corea, Rà
dio Nederland o Ràdio Àustria Internacional que 
a més a més de consolidar-nos com a publicació 
a 'nivell internacional també perm et de fer una 
tasca docent a l'exterior al voltan t de la nostra 
realitat nacionaL 

Celebrem, doncs, tot s plegats el nostre primer 
any en públic amb una renovada confiança en la 
que creiem prou important i necessària exist èn
cia de QUADERNS TÈCNICS. 

Josep-Rafael Arranz i Romeu 
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DETECTOR D'A.M. SÍNCRON 

Fa poc, vaig tenir l'oportunitat de jugar amb el nou. SONY ICF-2001 D, el succes
sor del SONY ICF-2001, que és el primer receptor digital, que jo anomenaria "de 
sobrefalda ", perquè va fer possible la còmoda recepció de l'ona curta jaient en un 
sofà, amb el giny a la falda. · 

Dic el mot "còmode" amb reserves, però per
què el sistema només funciona amb canals una 
mica forts, la qual cosa significa que no és la pa
nacea per al DX difícil, però sí què ho és per a 
l'escolta d' emissores regularment fort es amb pro- · 
grames que ens puguin interessar. 

Allò més sorprenent d'aquest nou receptor és 
el seu sistema síncron per detectar la Modulació 
d'Amplitud i que, al meu parer, és una nova re· 
volució en el camp de l'escolta d'emissores de 
broadcasting en HF. 

Aquest detector ha estat desenvolupat per mi
llo rar la recepció d'estacions fo rtament interferi
des i disminuir el tan molest i inoportú efecte 
d 'esvaniment selectiu. 

Consist eix en la recepció de l'estació desitjada 
en una sola de les seves bandes laterals, ja sigui la 
superior o la inferior: la que estigui menys inter
ferida. 

Fins ací, sembla que tot això no difereix gaire 
del que hom ja pot fer amb un receptor actmil 
equipat amb un detector de producte per a la re
cepció de banda lateral o telegrafia , però hi ha 
una gra n diferència. 

Er mètode de recepció d'AM amb una sola 
banda lateral ja es coneix fa temps amb el nom 
de ECSS, que correspon a les sigles de Exalted 
Carrier Selectable Sideband, que vol dir "selec
ció d'una banda lateral per reforçament de por
tadora", i consisteix a batre a zero la portadora 
de l'estació d'AM que volem escoltar, amb l'os
cil.lador de batut del detector del producte del 
nostre receptor: un nom, doncs, potser massa al
tisonant per a una t ècnica relativament senzilla. 

La gran millora del detector d'A.M. síncron 
consisteix en el següent: un cop connectat , sin
cronitza l'oscil.lador de batut del receptor amb 
la portadora de l'estació que volem escoltar i 
córregeix qualsevol desviació, de manera que el 
manté en fase i freqüència perfectament iguals 
en tot moment. D'aquesta forma aconsegueix 
- electrònicament- un sincronisme molt penós 
d'aconseguir, en canvi, a mà o - com tothom qui 
ho ha intenta t po t t estimoniar- a vegades fi ns i 
tot impossible: 

D'aquesta manera, permet una recepció amb 
la mateixa qualitat que possibilita un detector 
normal d' AM, i aconsegueix disminuir molt apre
ciablement l' esvaniment selectiu. Aquest feno
men, que sol ser força molest , ens impedeix en
tendre els moments crucials del programa que es
tàvem escoltant, ja que se'ns presenta sempre 
quan més ens interessa escoltar un passatge de
terminat, i apareix a través de la famosa llei de 
Murphy. Es produeix perquè l'amplària de banda 
d'una estació d 'AM ·amb dues bandes laterals és 
gairebé de 9 quilocicles, i perquè l'esvaniment de 
les dues bandes laterals pot produir-se en mo
ments diferents, de tal manera que s'anul.len al
gunes freqüències vocals i d'altres, en canvi, es 
veuen reforçades, la qual cosa dóna lloc a una 
gran distorsió del senyal detectat pel díode de
t ector d'AM. 

El nou detector síncron ens permet la recep
ció en una sòla banda lateral de poc més de 3 
quilocicles i, per això, no és afectat a penes pels 
esvaniments, ja que tots deveu haver comprovat 
que els senyals de banda lateral única són molt 
més insensibles a aquesta distorsió. 

Vaig poder comprovar com al SONY que vaig 
estar provant , quedaven disminuïts tota mena 
d'esvaniments ; fins al punt que la comoditat de 
recepció era comparable a la d 'una estació d'ona 
mitja . Per cert que, aquest giny que esmento ací, 
pertanyia a Julio Ubiña EA3-DR. 
· Tot i això, com ja he dit al principi, exigia un 
senyal de gairebé un 8 al Smeter de LEOS del 
giny per quedar ben sincronitzat i no perdre el 
sincronisme, i enclavar-se en una altra estació. 
Vull dir que si precisament es produïa un esvani
ment una mica perllongat i profund a l' estació 
que t eníem sincronitzada, de cop i volta ens tro
bàvem escoltant una altra estació. 

Fins i tot, per passar de la recepció de l' AM 
normal a l' AM síncrona, hi havia certes dificul
t at s, perquè si el senyal que teníem centrat era 
més aviat feble, el sincronisme es produïa en una 
altra estació veïna més forta. Amb això, vull dir 
que el camp de captura del detector síncron és 
un xic excessiu . 

~~~-------------------------------------
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Si la sintonia es mou una mica cap a la part 

superior de l'estació desitjada , quan el sincronis
me es produeix, es connecta el filtre de banda la
teral superior. Si, al contrari , es passa la sintonia 
a u.na freqüència un xic per sota de la portadora 
de l'estació desitjada, el filtre canvia automàtica
ment i passa a la recepció de la banda lateral in
ferior. La banda seleccionada queda indicada per 
dos díodes vermells lluminosos perquè no hi hagi 
dubte. 

El seu consum sembla ser molt inferior al te
mible de l' anterior ICF-2001 , i ara les piles no es 
descarreguen amb tanta rapid esa. 

Un altre gran avantatge d'aquest gran equ ip és 
que, finalm ent, pensant en aquells a qui agrada 
tafanejar per les bandes, hi han afegit un botó de 
comandament que perm et desplaçar la freqü èn
cia sense haver de recórrer als temibles comanda-

__5 

ments numèrics digitals. 
Tanmateix , la sintonia fina brilla per la seva 

absència i es dóna solament en salts de 1 00 Hz, 
de tal manera que el fa totalment i·nadequat per 
a la recepció de ràdioteletips. És llàstima que no 
hi hagin deixat el comandament "clarificador" 
del 7600 D, i del mateix 2001 , perquè s'hagués 
redoblat la seva acceptació. 

Quant al detector síncron, creiem que hi ha 
molt pocs equips que poden utili tzar-lo , entre 
ells el R7 A de la DRAKE, per al qual el ven com 
a accessori la Sherwood Engineering, encara que 
al preu - poc atractiu- de US$ 299, cosa que el 
fa tan car com el receptor SONY. 

Esperem que notícies com les d'aquest article 
es multipliquin. 

Lluís del Molino EA3-0C 

EL DETECTOR DE SINCROFASE 
DEL SONY ICF 2001 D 

És força conegut el fet que les. transmissions d 'AM poden ser rebudes ( demodula
des) usant el mode SSB. L'operador pot escollir entre banda lateral superior o infe
rior. 

Els resultats, des que aquesta tècnica de sin
tonització pot eliminar o compensar, en alguns 
punts , algunes distorsions de propagació, són, so
vint, gratificants. A Aquest mètode de sintonit
zació se l'ha anomenat ECSS (Exalted Carrier 
Selectable Sideband, que pod ria ser "portadora 
exaltada de la banda lateral selectiva"). 

Totes les transmissions d' AM t enen dues ban
des laterals idèntiques que ~o ntenen la mateixa 
informació. per exemple, música o diàleg. 
Aquest senyal tra nsmès, co breix un cert rang 
dins l'espectre de freqüències. Durant la propa
gac ió , possiblement només part d:aquest senyal. 
(USB o LSB) pot estar subjecte a distorsió , o bé 
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p 
portadora 

LSB uss 
interferència 

selecció de banda lateral no distorsionada 

DETECTOR DE SINCROF ASE 

una interferència pot ficar-se dins de només una 
banda, o d'una part d'ella. Usant l'ECSS, se se
lecciona la banda lateral amb menor distorsió. 
La portadora se suprimeix dins del receptor i és 
substituïda per un senyal auxiliar intern i esta
ble. Per a l'ECSS, una sintonització exacta és de 
la màxima importància. 

El detector síncron no necessita la crítica sin
tonització de l'ECSS. El senyal d' injecció gene
rat internament té la fase protegida contra la 
portadora original. Amb el ICF-2001 D, només 
s'ha de sintonitzar una estació d'AM, pitjar el 
botó SYNC, i fer l'ajustament amb el botó de 
sintonia per una recepció més clara. Un petit 
LED assenyala quina banda lateral està sintonit
zant. El detector síncron que usa l' ICF-200 1 D 
millorarà la qualitat d'un 80% dels senyals d' AM, 
amb una distorsió com l'esmentada. 

Albert Biosca EA3-ATR 

COL.LABORACIÓ DE QUADERNS TÈCNICS 
PER A RÀDIO COREA: 

El programa, d'uns deu minuts, es titula CATALÒNIA DX i l'emet la KBS dins el seu espai dels. 
dissabtes «ANTENA DE LA AMISTAD». 

Horaris i freqüències de Ràdio Coreà: 

O 115-0200 UTC 
0945-1030 UTC 
1945-2030 UTC 
2115-2200 UTC 

11.810 i 15.575 kHz 
9.570 i 11.725 kHz 
9.870 i 15.575 kHz 
6.480, 7.550 i 15.575 kHz 

FOTO/AHX/U 
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Un bon radioescolta ha de saber avaluar la qualitat de recepció d'una emissora. Per 

fer-ho bé cal conèixer a fons els· diversos codis de recepció. Tot seguit us presentem 
els tres més importants. · 

SINPO l-d'la3 
2- de 4 a 7 
3 - de 8 a 9+ 1 O dB 
4 - de 9+ LO dB a 9+30 dB 
5 - més de 9+30 dB 

El SINPO és, sense cap mena de dubtes, el co
di més emprat per avaluar la qualitat de recepció 
d'una emissora de radiodifusió. Pensat per l' engi
nyer Gustav George Thiele, de La Veu d'Alema-
nya, és, des de la dècada dels cinquanta, el codi Qui no disposi d'un receptor amb mesurador 
adoptat pel Comitè Consultor Internacional de d'intensitat de senyal, haurà de crear-se la seva 
Radiocomunicacions (CCIR) i per gran part de gradació particular, comparant l' escolta d'emis
les emissores internacionals. sores locals i potents amb la de més llunyanes i 

r--------------------:-ï dèbils. 
Cue•tlonario •obre lo e•euelao de la• emi•fonu de 

Rodfo Budope•t 
RISWC ~ Número: 

El SINPO contempla tot allò que cal ressenyar 
quan avaluem la qualitat de la recepció d'una 
emissora: el senyal (S), les interferències (I), els 
sorolls (N), les fluctuacions del senyal (P), i la 
qualitat global de l'escolta (0). Tots aquests con
ceptes reben una qualificació entre 1 i 5. L' 1 in
dica pèssim senyal, molt de soroll, interferències 
fortíssim es, etc. El 5, per contra, refl ecteix un 
senyal molt fort , l'absència de sorolls i d'interfe
rències; · etc. Tot seguit ho veurem amb tot de
tall. " Reception Report 

_) .?, Stndt• ( l'lllmt I nd Add•t\1 ! lhu•htu , ... , , •• • "'''' '''''''''''''""' 

~~¿~ '"':: .. :·::·~:···· .... '""""" ..... . 

S ("Signal'') 

Qualifica la intensitat del senyal. Per puntuar 
bé la S cal que el receptor tingui un mesurador 
de senyal ("S meter"). Si aq uest està dividit d' 1 
a 5 la lectura és directa. Si la divisió és d' 1 a 
9+40 dB es pot fer la conversió següent: 

I ("lnterference") 

5 4 3 2 
Interferència Nul.la Lleugera Moderada Severa Extrema 

Quan la I pren els valors 3, 2 o 1 cal especifi
car de quin tipus era la interferència que pertor
bava la recepció: una emissora a la mateixa fre
qüència, una emissora a la freqüència superior o 
inferior, una estació de radioteletip o morse, etc. 
També existeixen, d'uns quants anys ençà, unes 
interferències provocades, conegudes amb el 
nom anglès de "jamming". Aquests brunzits 
constants, sorolls de metralleta o xiulets, similars 
al morse, són emesos des de diversos països per 
evitar que els seus habitants puguin sintonitzar 
còmodament certes emissores. 

N ("Noise") 

La N avalua el nivell de soroll existent. Ente
nent per soroll: el generat per màquines o apa
rells elèctrics, propers a l receptor; el produït per 
les descàrregues elèctriques d'una tempesta; o el 
degut a l'energia estàtica de l'almosfera. 

N 5 4 3 2 
Soroll Nul Lleuger Moderat Sever Extrem 

P ("Propagation Disturbance") 

La P informa de les irregularitats de la propa
gació i de les conseqüents fluctuacions del se-
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ny al. Els esvaïments del senyal, "fa ding", ocasio
nen oscil.lacions del volum. Per valorar la P cal
drà fixar-nos en el nombre d'oscil.lacions per mi
nut del senyal. 

p . 5 4 3 2 1 

Oscil.lacions O <s de 5 a 15 de 15 a 40 >40 
per minut 

O ("Overall Merit") 

El darrer terme del SINPO valora la qualitat 
general de l'escolta. Lògicament, el valor de O 
dependrà directament de la puntuac_ió donada a 
la resta de conceptes i no podrà superar els va-. 
lors donats a I i a N. No s'entendria que si hem 
puntuat la I amb un 2, perquè existia una inter
ferència severa, donéssim per bona la recepció i 
poséssim un 4 a la O. Evidentment, si la I val 2 la 
O com a molt vald rà 2. 

O . 5 4 3 2 

Avaluació de Excel.lerit Bona Acceptable Pobra Inservible 
la recepció 

Per tant, un SINPO de 25433 ens indicaria 
que la recepció fou feta amb un senyal dèbil, 
sense interferències ni gaire sorolls, amb "fading" 
moderat i una qualitat general acceptable. Men
tre que un SINPO de 42442 ens indicaria que tot 
i rebre a l' emissora amb bon senyal, sense gaire
bé ni "fadding" ni soroll, existia una interferèn
cia severa que ens impedia la seva escolta plaent. 

Un advertiment final: cal ser sempre estrictes 
a l'hora d'avaluar la recepció . No hem de caure 
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mai en el· parany de creure que li fem un millor 
servei a una emissora si li atorguem un SINPO 
més elevat del real. 

CODI SIO. 

El codi SIO és una simplificació del codi 
SINPO. Contempla únicament la intensitat del 
senyal (S), les interferències existents (I) i la 
qualitat general de la recepció (0). 

El codi a més a més d'eliminar dos conceptes 
del codi SINPO, sol reduir l'escala de puntuació 
a tres valors: 2, 3 i 4. Les raons d'aquestes reduc
cions són: a l'ona curt a, difícilment , s'aconse
gueixen recepcions perfectes, mereixedores d'un 
5, per tant aquesta puntuació pot suprimir-se so-

. vint. Quan puntuem amb un I o un 2 volem dir, 
si fa o no fa , el mateix: la recepció és dolenta, 
fet que ens priva de poder segúir els programes 
de l'emissora. 

S ("Signa! strength") 

Qualifica la força del senyal. 

s 
Senyal 

4 
Fort 

I (Intetference) 

3 
Regular 

2 
Dèbil 

Qualifica el nivell d' interferència existent. 

I 
Interferència 

4 
Nul.la o lleu 

3 
Moderada 

RECEI'TION LOG FOR RADIO JAPAN .,?,.saa••• 
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2 
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~:~a~"'--------jiL,.,.--""----------1 
~-·~,·~---------~~ ·~·-~··~------~ 

Month 1\ 

Co m me nh on progrom~ or c:ontenl 

•at lltJol.<!"r'l•h'"-tf,_,J' tH•t- ( r: t " , 

_. ..... .,.., ___ ...._.., IU 

a fl•t.n.-tm..t:.nNI•o.!t ~ 

I ¡I · 
L ---------------------~ 

40 ¡L_ ____________________________________ __ 

Si puntuem la I amb un 2 o un 3 és bo d'espe
cificar a part, tal com ja s'ha esmentat en parlar 
de la columna I del SINPO, el tipus d' interferèn
cia : una emissora a la mateixa freqüència, sorolls 
atmosfèrics - ja que el SIO no té columna N per 
als sorolls-, " jamming" , etc. 

O ("Overall Merit") 

Avalua la qualitat general de la recepció. Ja sa
beu que el seu valor depèn directament del nivell 
d'interferència. 

o 
Qualitat de 
la recepció 

4 

Bona 

3 

Regular 

2 

Dolenta 

Actualment, La Veu d 'Alemanya demana als 
seus oïdors-monitors, que facin servir el codi 
SIO en els seus controls de recepció. Potser, en 
el futur, aquest codi simplificat s'imposarà al 
S IN PO. 

CODI RST 

Aquest codi el fan servir, fonam~ntalment , ~l_s 
radioaficionats. També és útil, quan cal qualifi
car la recepció de s~nyals d'estacions utilitàries 
(estacions horàries, costaneres, volmets, etc.). 

R ("Readability") 

Qualifica el grau de comprensió o la legibilitat 
del missatge rebut. Existeixen cinc possibilitats: 

R 5 4 3 2 ·1 
Comprensió Excel.lent Bona Acceptable Dolenta Nul.la 

S ("Strength") 

Puntua la intensitat del senyal. La S té el valor 
que marca el mesurador de senyal del receptor. 

s 1 2 3 4,5,6 

Nivell del Extremament Molt Dèbil Mitjà 
senyal dèbil dèbil 

s 7, 8 >9 
Nivell del Fort Molt 

senyal fort 

T ("To") 

Qualifica el to del senyal. 
Generalment però , quan es dóna un con trol 

de recepció d'un senyal en fonia, el valor de T 
no s'esmenta, donant-se únicament els valors 
d'R i S. El valor de T es dóna en alguns comuni
cats fets en morse, o bé en algunes proves d'en
llaç entre estacions de servei telefònic. 

La qualitat del to del senyal de morse es pun
t ua segons la taula següent. 

T 2,3,4· 5, 6 7, 8 9 

To Molt baix i Senyal altern De certa Senyal de Senyal 
amb brun- amb baixa musica- ·contínua de con
zit intens musicalitat litat amb cert t ínua 

brunzit pur 

Cinto Niqui i Espinosa 
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HISTÒRIA DE LA CB. 
PRINCIPIS GENERALS 

La Banda Ciutadana o CB (Citzen Band) va tenir els seus principis als voltants de 
l'any 1945. El primer cebeista de què tenim referències fou John Mulligan, de l'estat 
de New York, el qual obtingué la primera llicència per-la qual se li facultava a "realit
zar estudis per a la posta en màrxa d'im Servei Públic de ràdio a curta distància". 

La freqüència que en un principi es va utilit
zar, va ser la de 465 MHz, per a emissores fixes i 
mòbils. L'encariment dels equips, proporcional a 
la seva freqüència d'ús, va impedir que s'aconse.
guissin els resultats que esperava John Mulligan. 
No obstant això, les primeres bases per crear la 
Banda Ciutadana, estaven consolidades. 

Cap al 1950, un grup d'afeccionats americans 
demanaren i obtingueren de l'Administració 
americana, una autorització per fer ús de manera 
lliure de la banda de freqüències compreses entre 
els 26.960 MHz ·i els 27.500 MHz, per establir 
c0municacions de prova, fora de la Banda dels 
afeccionats. 

Aquesta banda de freqüències era atribuïda 
·aleshores al servei ICM (Servei Industrial Cientí
fic i Mèdic), als quals no se'ls produïen interfe
rències p'erquè els aparells ICM solament la feien 
servir per a emissions de prova i no feien servir la 
part receptora. Si al 1945 John Mulligan va esta
blir les bases de creació de la CB, al 1950 s'afer
mava la freqüència en què tindria lloc aquesta. 

Anys després, cap al 1958, davant del gran in
t erès que demostrà el públic americà davant del 
ser.vei de comunicacions públiques, l'Administra
ció americana va crear de forma definitiva el Ser
vei de Ràdio dels- Ciutadans, (Citizen Radio Ser
vice)' i atribuí a aquesta la freqüència compresa 
entre els 26.965 MHz i els 27.255 MHz, amb una 
potència de 5 W i la Modulació d'Amplitud (A. 
M.) com a sistema de modulació. Havia nascut la 
CB ·en els 2 7 MHz. 

A partir d'aleshores, l'interès del públic per la 
CB, va créixer de forma espectacular. Això donà 
lloc al sorgiment de les primeres grans marques 
d'aparells (President , Cobra Midland , etc.), les 
quals van dotar la CB d'aparells d'un cost molt 
reduït. Com a xifra indicadora de l'èxit de la CB 
'cal dir que a l' any 1960, arribaren a vendre's més 
de 2.000.000 d'aparells en un sol mes. 

Un dels atractius cridaners de la CB, fou la fa
cilitat de muntatge, tant al propi domicili, com a 
bord de l'automòbil, fet que permitia als con
ductors estar en permanent contacte entre ells i 

amb els cebeistes de les localitats per on passa
ven, la qual cosa permetia demanar ajuda en 'tas 
d'urgència o accident. 

Un esdeveniment mundial, cap a l'any 1973, 
determinà l'autoequipament massiu per part dels 
camioners i els automobilistes en general: a cau
sa de la crisi del petroli, el govern dels EUA va 
decretar que la velocitat màxima a què es podiii 
circular a les carreteres i autdpistes, fóra de 85 
km/hora. A causa dels nombrosos controls per 
part de la policia de carreteres, els camioners, 
mitjançant els seus aparells de CB, es comunica
ven entre si la situació dels controls de la policia. 
Això va donar peu a la creació del "Codi 1 O" 
mitjançant el qual, amb la combinació de dos 
grups de nombres, es comunicaven la situació 
dels controls, l'estat de la carretera, la situació 
d'un accident, etc. En altres capítols, tractarem 
dels codis així com de la forma de fer-los servir. 

Fins a¿uí hem tractat sobre la creació i desen
volupament de la Banda Ciutadana de 27 MHz 
als EUA, país que fou el pioner eri l'ús d'aquesta 
freqüència. A continuació, tractarem del desen
volupament de la CB al nostre continent: Eu

.ropa. 

C.B. Vox 
Fédération Suisse 

Romande 
de Radio Amateurs 

en27 MHz 

A Europa, la CB vingué a remolc del que suc
ceïa als EUA amb .la diferència que, en aquell 
país, la seva Administració sabé prevenir a temps 

el gran desenvolupament de la CB, legislant i re- ten trobar fórmules per facilitar el desenvolupa
glamentant el seu ús, abans que fos impossible ment de la CB amb el país respectiu. 
de controlar. Per contra, a Europa les diverses A Catalunya, la història de la CB tingué els 
administracio ns no es van preocupar del tema, seus principis cap a l'any 1950, amb l'intercanvi 
com a màxim, van crear petites normatives que d'informació tècnica fent referència als aparells 
estaven destinades a entorpir el desenvolupa- que començaren a córrer pels EUA. El fet de no 
ment de la CB. Això no obstant, no es va impe- ser una banda de freqüències atribuïda al Servei 
dir que des del Japó arribessin milers d'aparells de radioaficionats, va permetre que persones sen
de 40, 80 i 120 canals, que no foren acceptats se cap llicència experimentessin dins els 27 MHz. 
als EUA en sobrepassar les característiques tèc- Cap a l'any 195 5, van aparèixer al mercat els 
niques de la seva reglamentació. Per això, els ce- primers aparells que treballaven dins la freqüèn
beistes europeus disposaren de millors aparells cia dels 27 MHz, i que eren autèntics "monstres 
que els seus amics americans però, per contra, no antediluvians" que funcionaven amb bombetes i 
disposaven de la reglamentació que legalitzés amb antena de vareta adjunta, que permetia en
aquests aparells, la qual cosa va ocasionar molts llaços a una distància d'uns 5 km, aproximada
problemes als importadors, ja que els seus apa- ment. 
rells no es podien fer servir legalment al país al Ja all960, aparegueren els famosos "kits", els 
qual s'exportaven. Les organit zacions dels ce- quals permetien la construcció d'aparells emis
beistes de ~adascun d'aquests països, van tenir sors-receptors, i que incorporaven a la seva cons
una gran importància ja que es varen organitzar trucció els transistors, la qual cosa va permetre 
molts grups de pressió , per a aconseguir que les de simplificar el seu muntatge. Fou als voltants 
seves respectives Administracions reglamentessin de 1975 quan començaren a aparèixer els pri
l'ús de la Banda Ciutadana. mers aparells comercials de 40 i. 80 canals, que 

Entre 1 979 i 198 1, la major part de les Admi- tant varen revolucionar la pràctica de la CB al 
nistracions europees varen acabar per legalitzar nostre país. Amb l'arribada d'aquest s aparells, 

1t1tllo llmllteut21 mllz 
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l'act ivitat de la CB en 27 MHz, però , general
ment, de forma restrictiva. A l'estat espanyol, 
l'Administració continuava sense reconèixer la 
CB. · Actualment, moltes Administracions d'Eu
ropa continuen amb la mateixa· tònica: amb unes 
reglamentacions pobres. Mentrestant , les diverses 
organitzacions cebeistes lluiten per aconseguir 
que es reconegui la importància de la CB i en al
guns estats, com el francès ; existeixen Comissi
ons paritàries ·formades per representants· de 
l'Administració i dels cebeistes, les quals inten-

l'augment de cebeistes fou molt important, prin
cipalment, a causa del fet que ja no era nece~_sari 
de posseir coneixements tècnics per fabricar-se el 
propi aparell. Mentre la pràctica de la CB aug
mentava a un ritme vertiginós, l'Administració 
continuava ignorant-la, sense preocupar-se de la 
seva reglamentació. 

A l'any 1978 va néixer, a Barcelona, l"'Aso-
ciación pro-lega:lización del uso general de la 
Banda de Frecuencias de 27 MHz", la qual era 
composta per cebeistes de tot l'estat i dels Clubs 
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que aleshores existien. Els objectius de l'esmen
tada Associació eren aconseguir sensibilitzar 
l'Administració sobre el tema de la Banda Ciuta
dana, i assolir que es reglamentés el seu ús, amb 
l'autorització corresponent. 

Varen ser molts els esforços i reunions a Ma
drid que el seu President, Albert Bertrana , i la 
seva Junta Directiva hagueren de realitzar per 
aconseguir l'objectiu esmentat. Finalment, l'a
gost de 1982, sortí a la llum, publicada en el Bo
letín Oficial del Estada, la llei per la qual, a par-. 
tir de la data esmentada, l'activitat de la Banda 
Ciutadana era reconeguda i reglamentada. Des
graciadament, aquesta llei fou insuficient, ja que 

' .:· .·{ \ ., ... 
j Hi'i· 

.·· .... 

- Agra iria a algun lector que em facilités l'es
quema del televisor KOLSTER color de 14". 
Apartat 34038, ref. TVC. 08080 Barcelona 
(Barcelonès). 

- Vull rebre informació sobre amplificadors li
neals per a televisió. Sortida de 20 a 30 vats. 
Compraria a bon preu. Apartat 34038, ref. 
AMPTV. 08080 Barcelona (Barcelonès). 

- Venc antena multibanda UHF en molt bon es
tat. Interessats escriviu a QT. Apartat 34038, 
ref. ANT. 08080 Barcelona (Barcelonès). 

- Compraria un Walkman senzill, encara que fos 
de segona mà , que tingui micròfon incorporat. 
No fa falta que tingui ràdio . Contacte: Apar-

resten fora d'ella milers d'aparells que no acom
pleixen la normativa vigent, la qual solament au
roritza l'ús de 40 canals i la Modulació de Fre- . 
qüència (F.M.) com a sistema únic de transmis
sió. 

Act.ualment, diverses organitzacions cebeistes 
treballen de, forma conjunta per obtenir que 
l'Administració revisi l'actual reglamentació i 
ampliï les característiques de la .Banda· Ciutada
na. En pròxims articles, es comentarà l'objectiu 
i la distribució d'aquestes organitzacions. 

Vicenç Jareño i Sorli 
Secretari General de la Federació Catalana de C.B. 

tat 34038, ref. WALK. 08080 Barcelona (Bar
celonès). 

- Desitjo aconseguir el llibre "Comunicación 
con Inteligencias extraterrestres" de Cari Sa
gan, publicat per Editorial Planeta. A l'edito
rial està exhaurit. Qui pugui facilitar-me infor
mació d'on es pot trobar, que escrigui a: Enri
que Moreno Leiva, e/ Juañ Guisasola, 10, 7è. 
20600 Eibar (Gipuzkoa). 

- Fa poc que sóc DXista i voldria conèixer el 
màxim de freqüències d'emissores internacio
nals per sintonitzar-les. També necessito infor
mació sobre propagació en ona curta. Comu
niqueu amb: JGDX. Apartat 34038. 08080 
Barcelona (Barcelonès). 
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PER A QUÈ SERVEIXEN ELS 
DESACOBLADORS? 

Un desacoblador és un programa escrit usualment en llenguatge màquina o en 
BASIC però que pot estar escrit en qualsevol altre llenguatge, i que permet des- . 
acoblar una zona de la memòria de l'ordinador. 

Desacoblar vol dir traduir el contingut de la 
memòria (que als micres més corrents és un 
nombre de O a 255 decimal, o sigui 00 a FF he
xadecimal) a l codi nemònic del microprocessa
dor (que és el 280 a l' Amstrad i al Spectrum). 
Per exemple, 76 (Hexa) vol dir HALT (com 
STOP en BASIC), CD vol d ir CALL (crida una 
subrutina com el GOSUB), C9 vol dir RET (com 
el RETURN). Aquests exemples són facilets . 
N'hi ha de molt més difícils d'entendre. Els des
acobladors també acostumen a traduir els núme
ros a les lletres i símbols del codi ASCII, amb la 
qual cosa es poden llegir clarament els rètols in
corporats al programa (el rètol READY per 
exetnple). 

I quína gràcia pot tenir això de desacoblar? 
Més de la que sembla abans de fer-ho. 

a) Per curiositat i tafaneria, sense cap altre ob
jectiu concret. Es pot anar esbrina nt què hi ha, 
amagat o a la vista, com espais perduts, anota-. 
cians internes (he 'trobat fins i to t dibuixos ama- . 
gats). Aquesta tafaneria és més gran i maca als 
program es protegits als quals s'ha fet saltar Ja 
protecció del tot o a mitges. · 

b) Per tafanejar els rètols preparats per sortir a 
les diverses· situacions previstes pel p'rogramador. 
En jocs complicats (al nostre país sovint són jocs 
anglesos), a situacions que no tenen lloc quasi 
mai però.que estan al programa, és divertit veure 
què li fan dir a l'orainador. I en jocs ' traduïts' , 
per veure Ja quantitat de rètols anglesos interns 
que s'han deixat sense traduir. 

e) Per modificar o catalani tzar els rètols que 
surten a Ja pantalla. Per exemple, he canviat 
READY per MANA, mitjançant POKE o fent 
pet its programes que ajudin a modificar els rè
to ls. 

d) Per resseguir el mapa de memòria indicat 
en alguns programes llistats o començats a publi
cacions. Vegeu, per exemple, el capçal del pro
grama (header, en anglès) amb nom, tipus, longi
tud, punt inicial, proteccions ... Aquest ressegui
ment és molt instructiu quan serveix per compa
rar un programa amb una versió posterior del 
mateix programa: què s'ha modificat? ¿És que 
hi havia errades?, etc. 

e) Per resseguir el mapa de memòria d'un llen
gu~tge o del sistema operatiu (firmware, o ope
ratmg system) que té inclòs l'ordinador a deter
minades zones de la memòria ROM o RAM. O 
també d'un altre llenguatge diferent del BASIC 
que tenen incorporat els Spectrums, Commodo
res, Amstrads, etc. Així, es carrega, per exemple, 
el Pascal i es ressegueix tafanejant com està col
locat, veure on comença i on acaba el buffer 
d'entrada, les flags , l'address per a ON ERROR o 
per a ON BREAK. .. 

f) Per revifar (o almenys intentar-ho) progra
mes esbotzats, sigui perq uè es carreguen mala
ment, sigui perquè es tornen ximples a m ig fun
cionar. Amb un desacoblador es pot veure a qui
na pos.ició de memòria comença a haver-h i xim
pleries, es pot gravar la part bona i tornar a pro
var, veure què diu el capçal i. canviar-ho, etc. 

g) Si el tafaner que fa servir el desacoblador 
coneix el llenguatge màquina , pot mirar com es
tan fetes les subrutines, el$ sistemes opera tius, 
les eines (utilities, en anglès) com els processa
dors de textos, programes de música o de dibuix, 
i altres. Això de conèixer el llenguatge màquina 
és bastant difícil i més d'un -jo, per exemple
creu que no val la pena havent-hi uns compila-
dors i unes eines tan fermes. ·. 
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Com que el desacoblador és un programa, 
també n'ocupa, de posicions de memòria. Si és 
escrit en BASIC, el que no podrà fer és desaco
blar un altre programa també. escrit en BASIC 
perquè en carregar el desacoblador malmet l'al
tre programa. Caldrà, doncs, en aquest cas, un 
desacoblador escrit en llenguatge màquina que es 
carregui a les posicions altes de la memòria. 

Per contra, si el que es vol desacoblar és una 
eina o el que sigui, que està ficat a les posicions 
altes de memòria, el que anirà bé és un desaco-

blador escrit en BASIC, que es carrega a les posi
cions baixes de· memòria. 

Altres dèries que es poden t enir en compte en 
escollir o buscar desacobladors són que doni les 
informacions a la pantalla/ impressora, que 
accepti els números en decimal/ hexadecimal, i 
que tradueixi els números de la memòria al codi 
ASCII, tal com s'ha esmentat al començament. 

Ramon M. O'Callaghan 
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la revista dels 

professors de 

català dels 

mestres d'escola 

·catalana dels 

estudiosos de la 

llengua 

~ 
CATALANA • 
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Centre d'Estudis JOAN BAR DINA 
Els 

treballs d'investigació 
que es realitzen en el CEJB 

giren actualment entorn 
dels segÜents punts: 

- Precisar el concepte de ciència, 
dins del context de l'actual saber fe
nomenològic. 

- Aplicació dels criteris de la disci
plina experimental més rigorosa als 
fenòmens so\ials, econòmics i pòlf· 
tics, cara a cercar noves estructures 
més af3voridores de les llibertats per
sonals concr etes. 

·- Elaboració d'una terminologia unfvo
ca -imprescindible en tot tractament 
científic dels fenòmens- que s'apliqui 
al camp de les "ci èncie~ humanes", 
inspirant-se en el significat · original de 
les paraules i en la seva evolució a 
través de tota la històri a. 

- Estudi interdisciplinar de les dife
rents etapes de la història natural, es
pecialment la humana, com a marc 
per a comprendre els con flictes socials 
i econòmics actuals. 

- Estudis més concrets sobre els as
pectes "utilitaris" de Ja història de 
l'home: economia, invents, empreses, 
capital, mercat, treball, etc. Entesos 
com a fenòmens que poden ser trac
tats amb tot el rigor de l mè tode ex
perimenta l. 

- Investi gac ió i propostes sobr e la ra
cionalització de Ja moneda: proposar 
que la moneda act ual perdi el carilc
ter anònim que permet tot a classe 
d'operacions brutes i antisol i dilries 
per recobrar el primitiu sentit d' ins
trument de mesura de tot a operació 
mercant i I, dei xan t sempre constilncia 
de l'operació realitzada. 

- Recerques sobr e els aspectes "no 
utilitaris" de l'home: els fenòmens hu
mans només re flexen la realita t més 
sensible de l a vida que és, sobretot, 
energia trascendent i incomunicable, 
origen dels · i deals més nobles i propis 
de l'espècie humana. 

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

El CEJ B també estil elaborant propos
tes· sobre: 

e\;~: \ SOCJt.r. 
<Y -"11¡-~ 
~ . ~ -

~~ "% 
Reconèixer la 

cabdal importilncia de 
la iniciativa personal en 

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

totalment informadòr i 
responsabili tzador perquè sigui 

i mpossible· l'ús de la moneda anò.nima 
com a i nstrument de corrupció 

Prectsar 
les funcions dels 

òrgans de comandament soctal 
a tots els ni vells, per a 

impedir-ne la transformació 
en poder contra les persones i 

els grups socials 

Formulació 
de la hipòtesi del 

"bé comú mercant il " 
-ja insinuada des del 'temps de Plató

aplicant les noves possibilitats 
de la telemiltica al servei del 

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

els ciutadans 

En un moment en què és del t ot necessari inventar noves alternatives 
que ens renovin I 'esper ança en l'home i lü soc ietat, 

el Centre d'Estudis. Joan Bardina intenta: 

form ular una alternati va realitzable, perquè busca 
interpr et acions rigorosament científiques· 
a nive ll dels fenòm ens humans, 
respectant la trascendència dels idea ls; 

Els 
resultats de les 

recerques es van publ icant 
de manera progressi va en la 

Col.lecci6 de Textos del CEJB, 
segons aquest esquema r,em~ra l 

de títols: 

I. Precisions per a un disseny de 
c i visme. 

2. Ideals ètics, instruments tèc
nics i objectius polítics. 

3. Moneda telemiltica i estratègia 
de mercat. 

4. Moneda anònima i moneda per
sonalitzada. 

5. Moneda telemil tica i disseny de 
civisme. 

.6. Estratègies de futur. 
7. Guia sistemilt ica de ·termes 

.unívocs. 

El CEJ B també està elaborant un pro
jecte de Nova Enciclopèdia Alternati-. · 
va on s'aniran publicant -en form a de 
fascicles col.leccionables i renovables
art icles monogràfics sobre els grans 
temes dels diferents saber s humans. 

000 00000 O 000 OOObO 0000 00 00 O O 

Per a assabentar~se de les invest iga
cions en curs es pot concertar una en
trevista personal telefonant dïrecta
ment al CEJ B qualsevol dia feiner al 
matf (de JO a 2). • 

CENTRE D'ESTUDIS j OAN BARDI'NA 
Telèfon (93) 3000067 
Carrer dels Almogàvers, '43 
08018 BARCELON A 

promoure una revolució no violenta i activa, 
perquè s'instauri un nou disseny polític i cívic 
de societat so lidària. 

En joan Bardina i Ca!¡tarê 

El CENTRE D ' ESTUDIS jOAN BARDIN'A (CEJB) 
organi tza grups d'estudi per a l 'el aboració de 
propostes que ajudin al disseny de nous models 
de solidari tat i convivència humanes. 

(St Boi, 1877 - Valparafso, 1950) 

va ser, a part d'un revolucionari de la 

pedagogia catalana de primers de segle, 

un cercador i suggeridor de nous cam ins 

soci als~ econòmics i polft ics 
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LIMITACIONS DE LAMENT (1) 

Tant per a les màquines com per als humans, el coneixement sense comprensió 
pot resultar perillós. A la universitat d'Rlinois, s'estan fent uns treballs pe~ aconse
guir que els ordinadors revisin les seves conclusions de manera que concordm amb la 
realitat. 

El grup de sistemes intel.ligents del professor 
Ryszard Michalski, que forma part del laboratori 
d'intel.ligència de la Universitat d' Illinois, és un 
dels cen tres capdavanters en la investigació sobre 
l'aprenentatge de les màquines. 

Michalski diu que el seu grup té tres branques 
d'investigació que es desenvolupen paral.lela
ment, hi ha el treball· teòric que intenta com- . 
prendre millor el procés d' aprenentatge, i hi ha 
el treball en programes i algoritmes que, de fet, 
demostren l'aprenentatge. La tercera direcció , 
segons Michalski, és la d'aplicar aquests progra
mes a feines específiques per veure si aquests 
programes poden fer alguna cosa útil. 

El treba ll ha estat aplicat, principalment, a l'a
gricultura i a la maquinària , amb projectes secun

. da ris com só n el camp dels escacs i altres t emes . 
Un resultat, que ha agafat un status quasi bé mí
tic en el món dels sistemes experts, és una col
lecció de regles per al diagnòstic de les malalties 
de la soja. Les regles van ser formulades pel pro
grama d'aprenentatge AQ 11 del propi Michalski 
utilitzant 290 exemples d' entrenament . Cada 
exe mple era una descripció de diverses caracte
rístiques d'una planta malaltissa, juntament amb 
un diagnòstic expert de la malaltia de la planta . . 

Les regles g~nerad es per la màquina van trobar 
la ma laltia correcta en un 97,6% dels casos. Un 
altre conju nt de regles fetes per enginyers amb la 
co l.laboració d'un expert en patologia vegetal, 
van fo rmular el diagnòstic correcte tan sols en 
un 78, 1% dels casos. 

"L'aprenentatge ocupa un lloc especial en la 
intel.l igència artificial, sego ns la meva opinió", 
diu Michalski. " Probablement estem tots d'acord 
en l'opinió que l'aprenentatge és fonamental per 
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al comportament intel.ligent. És difícil d'imagi
nar una perso na intel.ligent o un veritable siste
ma intel.ligent que no pugui aprendre, que po
gués, per exemple, repetir el mateix error una i 
altra vegada, i que no fos capaç de millorar cada 
vegada que repetís el procediment." 

Michalski continua dient qu e ara, després de 
molts anys que fa que s' investiga en IA sense 
aprenentatge, tots els processos importants en 

ca. Totes 'les àrees de més gran interès en la intel
ligència artificial es troben ara en una etapa de 
què els progressos posteriors es beneficiaran en 
gran mesura, si s' implantessin capacitats d'apre
nentatge en els sistemes." 

Els programes d'aprenentatge humans i de les 
màquines, sovint ela bo ren hipòtesis generals a 
partir d'exemples concrets. Michalski indica que 
aquest procés condueix a hipòtesis o teories que 

---------------- ---~- ~ 
// ' 

/ 

A: La situació de Barcelona és costanera i la seva latitud ' 
és mitjana. '\ 

( 

B: El clima de Barcelona és temperat. ) 
C: La situació de San Francisco és ~ostanera i la seva lati-

tud és mitjana. 

\, Q1:1è podem afirmar sobre el clima de San Francisco? / 

' / " // ---- (" ------------------~ ' 
.................. ~ 

quasi totes les àrees de IA depenen en gran part 
dels processos en l'aprenentatge de les màquines. 

Com en l'exemple de la soja, l'aprenentatge de 
les màquines per ajudar a resoldre el conegut 
problema del coll de botella en la co nstrucció de 
sistemes experts. Michalski fa això extensible a 
altres àrees de la IA. "Per milloràr els nostres sis
temes de visió, hem de ser capaços d'ensenyar
los conceptes vi~uals per mitj à d'exemples, en 
lloc de definir-ho tot manualment , en la forma 
d'un programa", d iu, " passa el mateix amb la 
comprensió del llenguatge natural, i el mateix 
amb ds sistemes t utors experts, o amb la robòti-

poden no ser vertaderes, tot i que el conjunt de 
fets inicials sigui vertader. Michalski diu que "l'a
prenentatge és un tipus molt perillós d'activitat 
perquè pot incorporar coses que no siguin verita
bles. Per aquesta raó, els r.esultats dels processos 
d'aprenentatge han de ser comprovats. Ara bé, 
per comprovar aquests resultats, els hem d'en
tendre." Michalski ho anomena el principi de 
comprensibilitat. Ell diu q.ue els mètodes per a 
l'aprenentatge de les màquines haurien de pro
duir coneixem·ent d'una forma molt semblant a 
com aquest coneixement es formaria en la ment 
humana. 



" La raó per insistir t ant en el principi de com
prensibilitat, és deguda al fet que des del mo
ment en què estàs generant coneixement que no 
pot ser cert , estàs introduint un perill potencial" 
diu Michalski. Sï s'utilitza el coneixement sense 
entendre'! en una situació nova, això pot con
duir a situacions perilloses. MichalskL diu que .si 
uti litzem un sistema basat en el coneixement per 
al reconeixement de míssils intercontinentals, 
millor serà que abans entenguem com funciona. 

La solució que ell proposa és la següent: "El 
coneixement és generat per les màquines, però 
un grup d'experts vigila aquest coneixement i el 
ratifica. Aquesta c1asse de coneixement , l'hem 
comprovat sobre algunes dades reals i tenim la. 
suficient confiança com perquè sigui acceptat 
com a bo. 

Els sistemes d'aprenentatge de Michalski estan 
dissenyats amb la intenció que siguin útils per a 
ells mateixos, i no siguin simplement models d'a
prenentatge humà. 

Però el professor d' Illinois afirma que les in
vestigacions so bre l'àprenentatge s'han d'ajustar 
al model humà. Si la intenció és salvaguardar el 
principi de comprensibilitat , hem de saber quin 
tipus de coses són les que les persones poden 
comprendre. Michalski creu que els investigadors 
en aprenentatge de les màquines haurien de tre
ba llar al costat dels psicòlegs del coneixement, 
com ell mateix ho ha estat fent últimament. 

Evidentment, una màquina pot aprendre una 
regla que és comprensible pels humans, sense ha
ver-la d'entendre de la mateixa manera que ho 
farien els humans. La màquina no necessita 
aprendre aq uesta regla de la mateixa manera que 
ho faria una persona. "Són qüestions diferents", 
diu Micha lski , "però és necessari un bon model 
dels processos mentals humans que estan impli
cats en la comprensió i avaluació dels resultats. 
Per això , els nostres estudis es concentren en l'a
valuació d 'aquests resultats pels humans." 

Però també és molt important saber com les 
persones arriben a aquests resultats, perquè 
aquests estud is poden proporcionar alguns indi
cis per millorar els algoritmes de les màquines. 

Ryszard Michalski creu que és possible formu
lar una teoria computacional sobre el que pot ser 
après. Però també ens avisa que el coneixement 
pot necessitar-se en diferents formes per a pro
pòsits diferents. El seu grup ha intentat de cons-

truir algoritmes que produeiún coneixement en 
notacions relativament simples, incloent-hi un 
anomenat càlcul de predicats comentat, que pot 
traduir-se directament al llenguatge natural. La 
idea és que la traducció del coneixement en al
tres formes per a propòsits específics pugui ser 
senzilla. Generalment els algoritmes d'aprenen- · 
tatge són més senzills d' escriure i més ràpids d'e
xecutar si s'u tilitza un llenguatge relativament 
restringit per a expressar les regles que aprenen. 
Per exemple, els arbres de decisió que són gene
rats per expert-ease i altres programes similars, 
són eficaços, però solament poden aprendre una 
classe limitada de conceptes. Per un altre cantó, 
ningú no sap com escriure un programa capaç 
d'aprendre qualsevol concepte que es pugui ex
pressar en anglès. 

" D'aquesta forma has de reduir el teu missat
ge", diu Michalski, " però si el redueixes massa, 
l' aprenentatge podria ser massa simple, de con
ceptes trivials sense cap interès. 

"Per exemple, en restringir el llenguatge úni
cament als arbres de decisió, com es fa en expert
ease, obtens solucions que a vegades són incom
preses perquè el t eu llenguatge és limitat , encara 
que molt eficient. Estem treballant amb un llen
guatge més general. Per tant, el coneixement ge
nerat pels nostres algoritmes és en molts casos 
més fàcil de comprendre i més simple en molts 
aspectes, però necessita d'una computació més 
gran." 

La majoria dels t reballs sobre sistemes ex
perts, representació del coneixement i altres sis
temes van derivar en elaborades representacions, 
bones per a la deducció. 

Ells mantenen que això no és suficien t perqu·è 
no solament volen utilitzar el coneixement, sinó 
que a més el volen actualitzar, àdhuc canviar-lo 
per un coneixement millor. Per t ant, Michalski 
diu que no s'hauria de considerar únicament el 
poder del llenguatge per a representar les coses, 
i la facilitat amb què es pot utilitzar un coneixe
m.ent per a extraure conclusions, per Michalski 
s'haurien de tenir en consideració criteris tals 
com la facilitat amb què es pot modificar un co
neixement o construir-ne un de nou. 

En el pròxim número acabarem aquest article 
sobre l'aprenentatge en intel.ligència artificial i 
parlarem d'un nou sist ema que amb el t emps es
combrarà la lògica binària, es tracta de la nova 
lògica Fuzzy . 

Eloi Ramon i Garcia 
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