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Centre d'Estudis JOAN BARDINA 
Els 

treballs d ' investigació 
que es realitzen en el CEJB 

giren actualment entorn 
dels segÜents punts: 

- Precisar el concepte de ciência, 
dins del context de l'ac tual saber fe
nomenològic. 

- Aplicació dels criter i s de la disci 
plina experimental més rigorosa als 
fenòmens soc ials, econòmics i polí
tics, cara a cercar noves est ruc tures 
més afavoridores de les llibertats per
sonals conc retes. 

- Elabor ació d'una terminologia unfvo
ca -imprescindible en tot tractament 
científic dels fenòmens- que s'apliqui 
al camp de les "ciêncies humanes", 
inspi ran t -se en-el signi ficat original de 
les paraules i en la seva evolució a 
través de tota la història. 

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

- Estudis més concrets sobre els as
pectes "utilitaris" de la història de 
l'home: economia, invents, empreses, 
capita l, merca t, treball, etc. Entesos 
com a fenòm ens que poden ser trac
tats amb tot e l rigor del mêtode ex
perimental. 

- Investigació i propostes sobre la r a
cionalització de la moneda: proposar 
quP. la moneda actual perdi el caràc
ter anònim que permet tota classe 
d'operacions bru tes i ant isolidàries 
per recobrar el primitiu sentit d' ins
trument de mesura de tota operació 
mercantil, deixant sempre constància 
de I 'operació rea I i t zada. 

- Recerques sobre els aspectes "no 
utilitaris" de l 'home: els fenòmens hÚ
mans només reflexen la realitat més 
sensible de la vida que és, sobretot, 
energia trascendent i incomunicable, 
origen dels ideals més nobles i propis 
de l'espècie humana. 

- Formulac ió de poss ibles estratègies 
de consecuc ió de les di f e rents propos
tes plantejades. ' 

El CEJ B també està elaborant propos
tes· sobre: 

Reconèixer la 
cabda l importància de 

la iniciativa persona l en 
la creació de riquesa i promocionar 
la utilitzac ió d'un si stema monetari 

totalment informador i 
responsabi litzador perquè sigui 

impossible· I'Gs de la moneda anònima 
com a instrument de corrupció 

Precisar 
les funcions dels 

òr gans de comandament soc1al 
a tots els nive lls, per a 

impedir-ne la transform ació 
en poder cont ra les persones i 

els grups socia ls 

~ ..l"\Rt. U BÉ PR.¡~¡-
, l>:~r I(; ,v <~ 6 - ~ 

::; <ò 
;s Formulac ió ~ 

O de la hipòtesi del <:::-· 
"bé comG mercantil" 

-ja insinuada des de l 'temps de Plató
aplicant les noves possibilitats 
de la t elemàtica a l servei del 

ri gorós es tudi de l mercat i 
de la solidaritat social en tre tots 

els ciutadans 

En un moment en què és del tot necessan tnventar noves alternatives 
que ens renovin I 'esperança en I 'home i Iu societat, 

el Centre d'Estudi s joan Bardina intenta: 

formular una alternativa realitzable, perquè busca 
interpretacions r igorosament científiques· 
a nivell dels fenòmens humans, 
respectant la trascendència dels ideals; 

Els 
res ui tats de les 

recer ques es van publicant 
de manera progressiva en la 

Col.lecció de Textos del CEJB, 
segons aquest esquemo gem~ra l 

dc títo ls: 

I. Precisions per a un disseny de 
civisme. 

2. Ideals ètics, instrum ents tèc 
nics i objectius polítics. 

3. Moneda te lemàt ica i estratègia 
de mercat. 

4. Moneda anònima i moneda per 
sona I i t zada. 

5. Moneda telemàtica i disseny de 
civisme. 

6. Estratègies de futur. 
7. Guia sistemàtica de · termes 

.unívocs. 

El CEJ B també està elaborant un pro
jecte de Nova Enc iclopèdia Alternati
va on s'ani ran publ icant -en forma de 
fascicles col .lecc ionables i renovables
artic les monogràfics sobre el s grans 
temes dels diferents sabers humans. 

00000 00 00000000 000000 000 0 0 0 

Per a assabentar~se de les investiga
cions en curs es pot concertar una en
trevista personal telefonant directa
ment al CEJ B qualsevol dia feiner al 
mat f (de I O a 2) . 

CENTRE D'ESTUDIS jOAN BARDINA 
Telèfon (93) 3000067 
Carrer de ls A lmogàvers, '43 
08018 BARCELONA 

promoure una revolució no violenta i activa, En Joan Bardina i Ca:;tarà 
perquè s'instauri un nou disseny polític i cívic 
de societat soli dilria. (St Boi , 1877 - Va lparaíso, 1950) 

El CENTRE D ' ESTUDIS JOAN BARDINA (CEJB) 
organitza grups d'estudi per a l'elaboració de 
propostes que ajudin al disseny de nous models 
de solidaritat i convivència humanes. 

va ser, a part d'un revolucionari de la 

pedagogia cata l¡;¡na de pri mers de segle, 

un cercador i suggeridor de nous camins 

socials, econÒmics i polítics 

CATALÒNIA IS NOT PATAGÒNIA 

Si la revista que llegiu és QUADERNS TÈCNICS, 
aquest país no és els Estats Units i , molt menys, 
el Vallès no és Califòrnia. Que quin sentit té 
aquesta afirmació? Anem a pams. 

A la Mancomunitat de Sabadell-Terrassa amb els 
seus industriosos alcaldes al capdavant, la Gene
ralitat de Catalunya amb el no menys empresa
rial Joan Hortal à de Conseller d'Indústria i Ener
gia, i la Cambra de Comerç de Sabadell , se'ls ha 
acudit la brillant idea -el temps ho dirà- de 
convertir, els pròxims anys, l'àrea delimitada de 
la Mancomunitat, en una zona especialitzada en 
indústries d'alta tecnologia i atreure així la ins
tal.lació en aquest espai de les empreses del sec
tor. 

A més a més, el projecte preveu la creació d'un 
centre de disseny tèxtil, mecànic i electrònic i 
un centre de robòtica, i també un altre centre de 
promoció i formació ocupacional de noves tec
nologies . No gaire temps més tard la no sabem si 
difunta, limitada o consentida Corporació Me
tropolitana de Barcelona anuncia la "instal.lació 
d'una zona d'alta tecnologia" al centre direccio
nal Sant Cugat-Cerdanyola, segons una nota feta 
pública. I és que com el Vallès no hi ha res. 

Si bé totes les parts implicades en aquest afany 
d'ultratecnificar la producció industrial del Va
llès estan condemnades a posar-se d'acord , des 
de QUADERNS TÈCNICS voldríem fer certes 
consideracions. 

Per exemple, quan el president de la comissió 
d'indústria de la Cambra de Comerç de Sabadell, 
Emili Peralta, diu, respecte d'aquestes iniciatives, 
que "no ens ha de fer por competir amb els Es
tats Units o amb el Japó" hom no pot menys 

que demanar-se, quin seria l'origen de les empre
ses que formarien aquest "Silicon Vallès"? Per
què ja ens direu si no seran precisament les em
preses japoneses i nord -americanes les primeres 
a què es recorrerà per tal d'omplir la nova zona 
industrial. O no? Potser som mal pensats i resul
ta que les 50, 60 o 100 empreses que s'hi po
drien instal.lar s~rien totes del país, amb anys i 
anys d'experiència a l'hora de construir ordina
dors i aparells d'alta tecnologia , empreses sense 
capital forani de construcció de xips, robots ... 
No, més aviat no. S'hi instal.laran, si és que els 
n'aconsegueixen convèncer, la ITT, la HP, la 
SONY, l 'OLIVETTI o qualsevol altra empresa 
per l'estil, per així "competir amb els americans 
i japonesos". Temps al temps. 

Hi ha, però, un altre component important que 
no sembla ser considerat. El Silicon Valley, el 
de veritat, el de San Francisco, el de les 2.500 
indústries d'electrònica, el que volen copiar aquí 
amb filials de les mateixes empreses, s'enfonsa. 

La crisi d'aquesta vall tecnològica al voltant del 
municipi de Palo Alto ve donat per la forta com
petitivitat dels productes orientals i la poca ope
rativitat que presenta una zona excessivament 
concentrada, amb una fortíssima especulació 
econòmica, on ja han despatxat milers de treba
lladors . 

Mentre els nord-americans comencen a pregun
tar-se què fer amb una extensió de producció in
formàtica tan megalítica, nosaltres.. . anem de 
primera comunió. 

QUADERNS TÈCNICS 
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Si t'interessa la realitat social. politica ' econòmica 

Subscriu-te a 
quatre-centes cinquanta 

publicacions. 

Informe-Dossier-Premsa 

Aquesta puot•cac•o mmesrrar 
reculltreoatts monografies ae gran 
acruall/ai. reumm tot /lpus de 
not•c•es. documentac•o ' premsa 
soore ta remàt•ca tracraaa 
Es la puollcaCio centrat aer COP 
que reben /OIS eiS SOCIS protectors 
aer COP que pagum ra quota ae 
supon a t'hemeroteca ' tes 
publ•cac•ons ael COP 
Fes-re soc• protector aer nostre 
Centre ' rebras rtnforme-Dvss•er
Premsa •tmdras mteressants 
aescompres en tes altres 
puOIIcac•ons es¡¡ec•als del COP 
Quota ae SoCI protector aet COP 
tes seves acr•v•tars. Hemeroteca . 
suoscnptor de lnforme-Doss•er
PtP.msa 
Mensual 
Tnmesrral 
Semestral 
Anyal 
Anyal de suport 
Ouora anyal 

oOO~res 
'BOO pres 
3200Jtes 
6000pres 
1 ;oopres 

/nS/1/UCIOnS óe SUport 10 000 pieS 

1 AIXO es poss•Ote graCies a COP 
El Centre de Documentac•o 
Poliflca es un serve1 d"mformaeto. 
documentac•o. premsa' 
nemeroreca. mdependent 
ae qualsevol•deolog•a o grup 
depreSSIO 

Servei Internacional 

2 COP m•t¡ancanr doss1ers la 
COneiXer la real/ta/ siJciD-po/1/ICa 
' econòmiCa. als orgamsmes 
oiJCrals de t'Estat. senadors. 
d•purars. premsa. ràd10 ' TV 
1/ambe a les d1verses msti/ÚCions ' 
als ml/¡ans politJCs ' penoGIS/JCs 
mternac,onals 

Servei de PremS/I de Cunura 
i Mitjlns dt Comunicació 

Es un aoss•er ae premsa amo tots Es un aass1er que 
els ameles. nouc•es. anàliSI. fonamentalment recull/a 
reportatges erc apareguts a la reconstruCCió nac1onal de 
premsa mternac,onal que tractm Catalunya, Euskadi. pel que I;; a 
ae t'Es rar Espanyol. Pa,sos Catalans. ta seva cultura 1llengua. recolhnl 
bskaa• entre altres y d'un total rotes aquelles not1Cies. artiCles. 
ae 202 puOhcac•ons ' ó1ans doss1ers. erc . ae la premsa dels 
mternaCionals Països Caralans. d'Euskad11 de 
Penoa•c•tar Mensual. de dilus•o 1 Esrar Espanyol. 
resrrmg•da per a us exclus1u óel PenoGJCI/a/: Mensual. de diiUSIO 
aesrma1an resrnng1da per a us exclus1u del 
Preu de suoscr1pc10 desrmataa. 

Anyal Soc.: ,Jrorecrors del COP Preu de suoscnpc¡o· 

3 El COP és una enurar sense cap 
afany crematis/lc Es nodre1x 
gràc1es al suport dels seussoc1s 
prorecrors. ra¡ur de Ja delegac1o 
de Cullura de IA¡untamenr de 
Barcelona 1 la 01fecc•o General 
del Patnmon1 Escnr 1 Documental 
del Departamenr de Cultura 
de la General/tar de Caralunya. 

Qüestions de Seguretat 

Es un doss•e' de premsa amo rots 
els ameles. nouc.es. anàlisi. 
'doss1ers apareguts a la pr.•:r;a 
que rracrm de les po/1c1es 
autonòmiques basca 1 catalana. 
les Forces de Segurerar de l'Estat. 
protecc10 Civil. qüesuons de 
segurerar mrernac1onal 
1 hemeroteca proless•onal 
que recull un doss1er d'una 
determmada reVIs/a 
especialitzada 

JjOOpres 
Anyal Suoscnprcrd·aquesr serve• Anyal. Soc1s prorectors del COP 
solament 11 000 pres 3 500 pres 

Penod1C1tat: Mensual de dilus•o 
restnng1da per a us exelus1u del 
desrmaran. 
Preu de subscnpc1o 

4 COP 11ege1x quatre-centes 
cmquanra publ•cac•ons rant 
de I'Esrar Espanyol com 
InternaCionals. res analitza 1/es 
class1hca temàticament en SIS 

doss1ers. 

OUestions de Defensa 

Es un doss1er amo rots els 
artiCleS. anahSI. reportatges. 
esrad1S/1ques ' plans. que han 
'Stal puO/Icars en les millors 
rev1stes ' mlormes espec•atllzars 
en Delensa que h• han arreu del 
mon AIXI com rara mlormac10 
sobre aquests remes tractats en la 
premsa de l'Estat Espanyol ¡ 
lnrernamnal. ' agrupats en tes 
seguen;s secCions Tecmca 
M111tar. MoaerMzac1o de les Fas. 
mtents mvoluc,cvusres. mlormaCJo 
' lntel·l•genCia. /nstiWC•ons •les 
Fas 

Anyal SuOscnptor d'aquest serve• 
solament 9.800 pres 

Anyal. Soc1s protectors del COP 
7000ptes 

Anyal. Subscnpror d'aquesr servt~ 

PenodiCitar: B•mesrrat de dlfus•o 
resrnng1da per a us exclus•u del 
desrmatan 
Preu de SuOscr'pc'o 

solament.... .15.000 pres 

COP 
Centre Documentaciò Política 

Anyal Soc•s protectors del COP 
lDOOpres 

Anyal SuOscnptordaquesr sefVI!I 
solament 15000 pres 

Gran Via de les Corts Catalanes 570, entresol. Tel 254 97 02 08011 Barcelona 

Fulls d'Informació Nacional 

Es una puO/ICaCIO qJe preren un 
serve' de sens•OII,rzac'o de ra 
nostra llu•ta per la reconstruCCIO 
nac1onal dels Paisos Catalans. 
' es un recull de premsa de rots 
aquells ameres. noiiCies. anàhs•s. 
reponarges ' doss1ers apareguts 
a la premsa dels Pa1sos Catalans. 
Euskadi. Gal/Cia. Esrar Espanyol 
' Joternac,onal. renmr un mteres 
espec,al en les nac,onalltars 
opnm1des com Outlbec. Escòc1a. 
Flandes. Breranya. Còrsega. 
OcCitàma. erc 
PenodiC•tar: B1mesrral. 
Preu de Subscnpc1o: 

Anyal Soc•s protectors del COP 
2800ptes 

Anyal Subscnptor d'aquest seM!/ 

so/amem 6 DOO pte s 

······································································~······················~ 
T1r~11 dt soc1 1 Em subscric 1 Its u giJtnts ¡wbticlcions •unyll.!dtSII"b Jll : OomiclliiCIO • Banc o''"' 
prot« tor Servetlntemactonal O 4nyalsoctprotecto~ J ae __________ ;e ·~---

Nom Cognoms O Anyalsubscr~pror daQuest servet SrO,rectorBancoCJ· Id _ _ ·- - - --·--- So~cu·sai--
Adreca ___ __ _________ Ter ServetdePremsadeCultura OAnyalsoc,protector a,srmgu1t senyor . 
PotJiac,o__ ~ m'''"ns de comumcac1o CJ AnyalsutJSCflbtor d'aquest serve' Uspreguemouetrns a .~na 10oaJrc·e ·~~ ¿·~:: _ 3 ..... JP j""~: :a··~- ;3'mev~·omt>-

ouorES er oagamenr nomes es (X)Ifer per dom~t,Jtac,o d d.Jnc o Cal:cd OuestiOns de Seguretat n Anyal SOCI protector re correm f/Jbretd a es/dhiS ,~ '"'~ . -----
Q AnyalsubSCflptor d'aquesr serve, J .. ~,,., Je _ . ___ __ _ 

O mensual d a1ut J()() ptes 
(JOves. estu<1tdntS/ 

O mensuJI 600 or<; 
O lflmesltJI · 800 p:es 
O semestrJI J 200 o1es 

O JnyJI 
O Quota anyal espec1a1 
O Quota voluntafiJ a atur 
O serve1s espec1als per encarrec 

ò()I)Oote~ 
.'SOOples 

ores 
20()()()ples 

Ouesoons de Defensa O Anyal soc' protector 
O Anyal SiJbSC"p:or d aquest 5erve~ 

Fulls d'fnformacl() N.JcNJnal O Anyal sec' protector 
O Anyal subscnptor d'aquest serve1 

---------=-- ~~s ·eo .. ts >T~e -,s .. ats :·'"estrats se
mestrals anrafs :Jet QuP. t1Q.,~esr C 2'1.''1! - S j•J ... 'I :Jti!SI!'lfdfl.'S 

Cora,alment ~ 

Nota feu-ne tramesa 
pteletentment en un soote 1t1ncat 
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COMP ACT -DISC PER ENSENYAR MEDICINA 

Tècnics de la Universitat de Gènova (Itàlia) han enllestit un 
sistema de base de dades mèdiques utilitzant un equip de 
disc compacte i una instal.lació de vídeodisc. 

Els "pares" de l'invent són un grup d'investigadors de Digi
tal Equipment, High Tecnology Video i Software House Tp, 
comandats pel doctor Emanuele Saldivio, de la facultat de 
medicina de l'esmentada universitat, i amb aquesta experièn
ci~, que és la primera que es fa al món, han demostrat que 
aquesta tecnologia no és només aplicable a l'entreteniment. 

El vídeodisc utilitza el banc de dades i imatges de la univer
sitat de Washington (els Estats Units) i, ara per ara, serveix 
com a magatzem de coneixements clínics, mentre que el 
disc compacte ofereix imatges, tests, ampliacions, etc . 

¿QUI ÉS EL QUE REP MÉS AJUDA PER INVESTIGAR? · 

Segons la Direcció General de Política Científica del Minis-
' teri d'educació del govern espanyol, aquests són els organis-

mes que reben més ajut de l'Estat:· 

Centre Aportació 
(en milions de ptes.J 

UNIVERSITAT DE NAVARRA ... . . ... . ... 12.160.000 
UNIVERSITAT PONTIFÍCIA DE COMILLAS 6.540.000 
INSTITUT QU!MIC DE SARRIÀ . . . . . . . . . . 6.480 .000 
UNIVERSITAT PONTIFÍCIA DE 

SALAMANCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .120 .000 
ESCOLA SUPERIOR TÈCNICA EMPRESARIAL 

I AGRICOLA DE MADRID . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 
INSTITUT DE FE I SECULARITAT........ 2.000.000 
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BIOTECNOLOGIA FINS PER 
FER SOPES 

Una nova firma, Levadura Tec
nològica S.A. (LEVATEC) 
produirà a Sevilla un extracte 
fet primordialment de llevat 
de cervesa, procedent de la fer
mentació, amb el qual es po
dran elaborar tota. mena de 
productes alimentaris, fins i 

. tot sopes. 

La gran novetat d'això és que, 
per primera vegada a l'Estat es
panyol, s'utilitzen procedi
ments biotecnològics per fer 
aliments i ingredients per a to
ta mena de menjars, tenint en 
compte les normes de la CEE. 
El capital total del projecte se
rà de 180 milions de pessetes, 
dels quals 162 corresponen a 
l 'empresa CRUZ DEL CAM
PO, i la resta a diverses socie
tats per a la promoció econò
mica d'Andalusia. 

De moment, firmes com Star
lux i Knorr ja s-'han interessat 
pel projecte, i es preveu que 
aviat s 'hi afegiran més empre: . 
ses d'aquest ram. 

PSICOANÀLISI AMB DIS
KETTES 

Arriba la tecnoteràpia, o terà
pia amb diskettes de microor
dinador, tal com l'anomenen 
als Estats Units. Un bon dia 

' un psicòleg d'aquest país va 
dissenyar un programa tot par
tint dels seus mètodes d 'anàli
si, plantejant qüestions que els 
pacients haurien de respondre 
(sols o en grup). 

El programa fa certes pregun
tes, i les respostes donen lloc a 
altres qüestions més esgarrifo
ses, a part de recomanar a la 
"víctima" que tomi un altre 
dia (el programa admet diver
ses sessions). 

I, al final, l'ordinador presenta 
al metge una mena de diagnòs
tic. Els qui ho han provat 
diuen que prefereixyn aquest 
procediment que no pas la in
tervenció humana(!). 

PROBLEMES AMB LES PAN
TALLES DELS ORDINADORS 

El mes d'octubre vinent està 
previst celebrar a Barcelona un 
col.loqui internacional per 
tractar els riscos a les noves 
tecnologies. En particular es 
destacaran els problemes deri~ 
vats del treball amb pantalles 
d'ordinador. 

Segons sembla, la permanència 
durant algunes hores davant 
d'una pantalla pot reservar cer
tes dolències , com 1 'astènia, 
mals de cap, vertigen, cansa
ment general i, fins i tot, cai
guda dels cabells, tal com s'ha 
observat a Austràlia . Altres 
afeccions detectades han estat 
insomni, mareigs, dolors mus
culars, etc. 

Les raons de tots aquests pro
blemes poden venir, en opinió 
d'experts, dels dissenys poc er
gonòmics dels ordinadors (no 
dissenyats específicament pel 
treball humà) i la manera com 
arriben les imatges als ulls, que 
provoca molèsties. 
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CONGRÉS TELEMÀTIC PER ORDINADOR 

Per primera vegada als Països Catalans, professionals de la 
informàtica i la telecomunicació van participar el 26 d 'octu
bre de l'any passat en un congrés celebrat a Vancouver (el 
Canadà), per mitjà d'un enllaç telemàtic. 

Aquesta activitat ha estat fruit dels esforços fets per l'Escola 
Superior d'Administració d'Empreses (ESADE) i la Societat 
Catalana de Documentació i Informació (SOCADI) . Amb la 
intenció de donar accés a la documentació a persones física
ment absents, es va connectar un ordinador a Vancouver on 
es feia l'esmentat congrés, dedicat al LOGOL (recerca de' no
ves formes d'utilitzar l'ordinador dins del món de l'educa
ció). 

Fins ara, les conferències telematitzades només eren possi
bles per mitjà de les xarxes de transmissió públiques, dota
des amb un ordinador central que gestionava i canalitzava 
els missatges. Amb els nous procediments, es va posar en 
contacte de manera múltiple i simultània molta gent de tot 
el món (en total, 12 països estaven enllaçats). 

A causa de restriccions de. cost, el congrés es va limitar a tex
tos escrits. Però també hi va haver ponències i debats, d'a
cord amb dues regles fonamentals: estar connectat només 
un cert temps i no excedir el temps estipulat. Encara que 
membres d'ESADE han manifestat que així s'aconsegueix 
una participació més activa dins del terreny científic, aquest 
enllaç es va establir un dissabte a la 1.00 arn (les quatre de la 
tarda a Vancouver), o sigui que els interessats van haver de 
matinar una mica per intervenir en el congrés. 

LA GENERALITAT CONTRA LES TELEVISIONS NO 
LEGALITZADES 

"Actuarem com la policia de les ones" , ha declarat el Direc
tor General d'Assumptes Interdepartamentals de la Genera
litat, Joan Vallvé, en una roda de premsa destinada a expli
car els trets fonamentals de la lluita contra les televisions no 
legalitzades feta a Barcelona. 

Actualment hi ha detectades 84 televisions no legalitzades, · 
que moltes vegades tenen molt pocs mitjans. Algunes, més 
afortunades, compten amb l'ajuda indirecta dels municipis. 
Les raons que ha donat la Generalitat són de caràcter tècnic 
és a dir, volen evitar que succeeixi el mateix que amb le~ 
emissores de FM, que n'hi ha tal proliferació que es causen 
interferències entre elles. També es tancaran les emissores 
q u~ no tinguin les llicències d'emissió oportunes. 
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ENLLAÇ DE LES FACULTATS DE CATALUNYA AMB 
LA XARXA EARN 

El Centre d'Informàtica de la Facultat de Biologia de la Uni
versitat de Barcelona ha aconseguit tenir un enllaç amb la 
xarxa EARN i promoure una comunicació informàtica com
pleta amb totes les facultats de la ciutat comtal. 

La xarxa EARN (European Academic and Research Net
work) , de la qual és membre la Universitat de Barcelona, és 
una entitat que agrupa les institucions acadèmiques i cientí
fiques europees que tenen ordinadors connectats a la xarxa. 
Operativa des de· 1984, ha tingut un ritme de creixement 
molt notable. EARN, a més, està connectada amb la Xarxa 
BITNET, dels Estats Units. Amb la incorporació del centre 
RAL, a Anglaterra, feta el novembre de 1985, ja es pot tenir 
accés als centres científics d'aquest país. 

Aquest centre d'ordinadors, sempre amb constant renovació 
d'equips, està dirigit per membres de les facultats de Geolo
gia, Telecomunicacions, Biologia, Matemàtiques i Informàti
ca. La seva finalitat no és comercial i, de moment, s'hi per
met l'accés només al personal de la Universitat de Barcelona, 
encara que també s'hi fan col.laboracions amb altres centres 
(com per exemple en l'elaboració de tesis doctorals). 

Compta amb dos CPU IBM 3083 4341 que controlen tots 
els processos, i 115 monitors-terminals per tenir-hi accés , 
tots dos sistemes porten, respectivament, les consultes cien
tífiques i les activitats acadèmiques, i la gestió universitària. 
Paral.lelament, s'hi imparteixen cursets d'introducció a la 
programació, utilització dels CPU, etc. 

De moment, ja han aconseguit enllaçar amb terminals les fa
cultats de Medicina, Dret, Història i Biologia, entre altres. 
El projecte és col.locar noves terminals a Filologia, Matemà
tiques, Escola Universitària Empresarial, Hospital Clínic i, 
sobretot, als centres més importants de Lleida i Tarragona. 
També s'ha plantejat instal.lar-ne terminals a Psicologia, Be
lles Arts i Geografia. 

Paral.lelament, es vol incrementar la sala d'usuaris per tal de 
rebre més estudiants interessats pel món de la informàtica. 
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QUÈ ÉS UN EUROVÍDEO 

Aquesta és la pregunta ·que fa
rà l'ANIEL, per mitjà de la Di
recció General d'Electrònica, a 
la delegació de la CEE a Brus
sel.les el mes de febrer. 

Tenint en compte que un tele
visor europeu és aquell que té 
un 45% dels seus components 
construïts a Europa, els japo
nesos manufacturen una bona 
part de les seves produccions 
dins d'aquest continent. D'a
questa manera es mantenen 
certs privilegis de venda i s'es
talvien impostos per factura
ció. 

En cercles econòmics europeus, 
es rumoreja que cal entendre 
per eurovídeo tot aquell mag
netoscopi que tingui un valor 
afegit superior al 45% generat 
dins la comunitat. Aquesta 
mesura protegirà, per una ban
da, les respectives indústries 
europees i, per l'altra, les ins
tal.lacions que Sanyo, Sony i 
Panasonic, entre d'altres, te
nen aquí. 

INAUGUREN A TORÍ EL 
PRIMER CENTRE INFOR
MÀTIC DE L'AUTOMÒBIL 

L'empresa Digital Equipment 
Corporation ha inaugurat a 
Torí (Itàlia) la primera fàbrica 
d'aplicacions tecnològiques per 
a cotxes. Aquest centre ocupa 
una extensió de 2.200 m2 . 

Els seus objectius fonamentals 
són, per una banda, solucionar 
els problemes de fabricació in
tegrada per ordinador, i, per 
l'altra, rendibilitzar els proces
sos de producció ja existents 
dins el camp de la construcció . 
d'automòbils. Paral.lelament, 
pensen muntar-ne una altra a 
Edimburg (Escòcia) però 
aquesta es destinarà més a la 
fabricació de microxips. 

RÀDIO INFORMATITZADA 
PER ALS MOSSOS D'ESQUA
DRA 

Els mossos d'esquadra dispo
sen d'un nou sistema de comu
nicacions radiofòniques infor
matitzat, que també és utilit
zat per les principals policies 
dels Estats Units. Considerat 
com un dels més moderns del 
món, s'ha invertit uns quatre
cents milions de pessetes per a 
la seva instal.lació. 

Bàsicament, es tracta d'un sis
tema mixt de ràdio i informà
tica. Els equips radiofònics 
s'interconnecten amb un ordi
nador central, el qual donarà 
tota mena d'informació relati
va a robatoris, antecedents de 
sospitosos, trucades. d'emer
gència, etc. També estaran 
connectats amb totes les insti
tucions del nostre país. 

El sistema. es compon, per una 
banda, d'un equip de connexió 
entre vehicles i centres poli
cíacs i, per l'altra, d'un micro
computador que rebrà els mis
satges per escrit inicialment, i 
els descodificarà en una petita 
impressora. 

AUGMENTA EL SERVEI DE MICROTEQUES 

Durant tot aquest any, la Caixa de Pensions augmentarà la 
seva xarxa de microteques, instal.lades dins dels seus serveis 
bibliotecaris, fent una de les inversions més importants dels 
seu programa d'obra social. 

Una microteca és un lloc on es troben programes informà
tics de temes diversos, seleccionats per la seva qualitat, auto
nomia explicativa i llenguatge acurat. 

El projecte que es va iniciar a les biblioteques de Barcelona, 
Girona, Lleida, Manresa i Tarragona, continuarà durant el 
1986 als barris de Gràcia i les Corts (Barcelona), a les pobla
cions de Molins de Rei de l'Hospitalet de Llobregat (el Baix 
Llobregat) i Igualada (Anoia) entre d'altres. També es pensa 
incorporar aquest servei a Mallorca, Maó i Eivissa, per prime
ra vegada a les Illes Balears. 

NOU SISTEMA "ANTIPIRATERIA" DE VÍDEO 

Des de No va York arriben les primeres cintes de vídeo pre
gravades que utilitzen el sistema MACROVISION, destinat 
a combatre la duplicació il.legal de cassettes. 

Encara que els seus inventors r • .J han volgut donar gaires de
talls a la premsa, per por que surti la rèplica al sistema, se 
sap que el MACROVISION permet la reproducció de les cò
pies de primera mà sense cap problema\ Ara bé, si se'n volen 
obtenir més còpies, el sistema especial - i secret- de codifi
cació confon el magnetoscopi, i això impedeix qualsevol 
duplicació i a· més fa malbé tot l'aparell. Hi ha, per altra ban
da, un altre projecte destinat a incloure en les mateixes 
emissores de televisió el MACROVISION, i en teoria això 
permetria la gravació d'espais a voluntat dels amos de l'em
presa. 

9 



NOVA INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE DADES CON
NECTAT AMB LA CEE A LA U.A.B. 

El centre de Documentació Europea de la Facultat de Cièn
cies Empresarials i Econòmiques de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, a Bellaterra (Vallès Occidental), compta 
amb un nou servei telemàtic que permet connectar amb un 
banc de dades de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) 
a Brussel.les, que permet tenir accés a tota la legislació co
munitària. 

Després d'haver superat satisfactòriament les proves de fun
cionament, la nova terminal permet l 'accés de tot aquell que 
vulgui fer una consulta, mitjançant el pagament d'unes taxes 
per l'ús del telèfon (aquest és l'enllaç amb Europa). La ins
tal.lació està constituïda per un modem, una impressora i 
una terminal amb monitor i teclat. 

Aquest centre, per altra banda, organitza cursets especialit
zats per a llicenciats per aconseguir un millor coneixement 
de la CEE. En un futur immediat, també es pensen organit
zar unes jornades que, sota el títol d"'Europa i els seus mu
nicipis", es faran als principals pobles de la comarca del Bar
celonès i seran dirigides per professors de l'Autònoma. 

EL SUPERFÈNIX TORNA A FER-NE DE LES SEVES 

El Superfènix, el regenerador de residus nuclears més potent 
del món, ha estat connectat a la xarxa elèctrica de França, . 
malgrat l'oposició de molts grups ecologistes. Abans, aquests 
grups havien fet una manifestació en contra de 1 'ús del siste
ma argumentant la pol.lució que originava, a part de les 
grans despeses que produïa. 

El Superfènix fa 86 metres d'alt, té 180.000 metres cúbics 
de formigó i dins d'ell hi ha 3.500 km de cables . Propietat 
de Central Nucléaire ·Européene de Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA), pot manipular fins a 5.500 tones de residus de 
metall en fusió . El seu cost de funcionament s'ha calculat 
en 15 milions de francs, només per fer-lo rutllar, i els seus 
principals detractors calculen que l'energia que produeix és 
el doble de cara que amb els procediments normals. 

El 31 de març de 1977 hi va haver la manifestació més im
portant contra aquest aparell , que va costar la vida a un dels 
ecologistes. El motiu de la protesta era que el Superfènix 
també reciclava plutoni, material bàsic per construir bombes 
atòmiques. 
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TRANSMISSIÓ DIRECTA DE 
NOTÍCIES PER SATÈL·LIT 

L'agència internacional de no
tícies France Press (AFP) i 
1 'empresa Cables et Radio 
(FCR), filial del ministeri fran
cès de Correus i Telecomunica
cions (PTT), han creat conjun
tament una nova societat per a 
la distribució de notícies per 
satèi.lit. Aquest nou servei co
mençarà a donar informació a 
tot Europa cap al primer tri
mestre de 1987. 

Aquesta societat, anomenada 
MULTICOM, ha arribat a un 
acord amb la Direcció General 
de Comunicacions (DGT) 
Francesa per poder treballar al 
mateix temps amb el satèl.lit 
Europeu ECS i el Telecon-1. 
El servei serà obert a qualsevol 
centre afiliat, i només es tindrà 
accés a la informació mitjan
çant una clau codificada. 

ARQUEOLOGIA I INFOR
MÀTICA 

Per primera vegada a Catalu
nya, cinquanta estudiants i lli
cenciats en arqueologia, de di
ferents universitats d'arreu de 
l'Estat espanyol, s'han reunit 
a Girona per estudiar 1 'aplica
ció de la informàtica en les se
ves activitats. 

Aquesta experiència, també 
fins ara inèdita a l 'Estat espa
nyol, l'ha organitzada el Cen
tre de Recerques i Estudis Pa
le<H!co-socials de Girona, sen
se cap subvenció per part de 
l'administració local, encara 
que una bona part de les pràc
tiques es fan amb ordinadors 
de l'ajuntament. 

El programa d'aquest seminari 
és, als matins, de classes teòri
ques i conferències, i a les tar
des, de classes pràctiques amb 
l'ordinador. Per la part, la di
putació ha ofert un IBM per 
realitzar experiències sobre es
tadística i matèries similars. 

TREBALLA AMB ORDINA
DORS,PERÒ SEGUR! 

Un empresari anglès ha llançat 
al mercat una mena de davan
tals, jaquetes i ulleres amb 
blindatges metàl.lics per ser 
utilitzats en llocs on es treballi 
amb ordinadors, en especial 
davant pantalles. D'aquesta 
manera es pensen reduir els ris
cos per irradiació. 

MICRO-MEMÒRIA DE BUT
XACA 

L'empresa Multimil, de proce
dència francesa, ha presentat 
el'MEMOCARD, un sistema de 
memòria programable de la 
mida d'una targeta de crèdit 
que pot emmagatzemar dades 
bancàries, documentació per
sonal i una agenda telefònica. 

El MEMOCARD es compon 
d'un microprocessador unit a 
una memòria de mides reduï
des, que pot contenir fins a 
més de 600 nombres. La gran 
novetat que incorpora és un 
original sistema de seguretat 
en cas de pèrdua o robatori, 
que bloqueja el sistema si la se
gona vegada que s'intenta 
accedir a la memòria, no s'ha 
inscrit la clau d'entrada correc
ta. 

Per activar tot el conjunt, a 
més, cal pitjar la clau correcta 
tot fent passar el polze per un 
extrem de la targeta. 

INFORMACIÓ MÈDICA INTERCONNECTADA 

7.300 milions de pessetes ha costat el projecte Galena 2000, 
un sistema portàtil de diagnòstic avançat dotat amb sensors 
no-invasius. Aquest sistema només pot ser activat amb una 
targeta anomenada (sense bromes) EUREKA. El projecte va 
rebre el vist-i-plau el 23 de gener passat a Londres, en una 
reunió de la CEE. 

El projecte ha comptat amb la participació de les empreses 
següents: Aerospatiale, de França (la targeta d'entrada al sis
tema), AMIS A/S, de Dinamarca (els sensors dels sistemes 
d'exploració) i ICSA S.A. de 1 'Estat espanyol (Coordinació i 
comunicació). 

BABETA COOP. INFORMÀTICA PER AL FUTUR 

Setze joves, d'edats compreses entre els 20 i els 28 anys, han 
muntat una empresa anomenada BABETA cooperativa, es
pecialitzada a dissenyar Software de gran consum per a ordi
nadors grans i petits. Com tots els informàtics d'última gene
ració, varen començar imitant Steven Jobs (çreador d'Apple 
a Sillicon Valley), amb un capital inicial de 500.000 ptes. 

De moment, ja han col.locat programes per a computadors 
Amstrad a diverses empreses. I tenen projectes: fer progra
mes intel.ligents amb finalitats educatives, vendre Software 
a IBM, Atari, Apricot , etc ., i impulsar una nova llei sobre re
gulació i homologació d'ordinadors. 

Però la seva "vedette" és el projecte de crear una ~ena de 
vigilant jurat, compost per una placa de 2 circuits lògics, que 
protegeix el Software de tots els seus programes de catàleg. 

Ql' 11 



L'AIGUA, MATÈRIA PRIMERA PER ALS LÀSERS 

Després de més de vint anys d'investigació, s'ha aconseguit 
construir un sistema làser que funciona amb l'aigua com a 
font principal d'energia. Fins ara, dels 550 sistemes venuts a 
tot el món, 180 estan instal.lats a Europa. 

El seu procés de funcionament és molt senzill: amb l'ajut 
d'un potent imant, un fil d'aigua es projecta. a una pressió de 
400 atmosferes, que el fa arribar fins a una veloc~tat de 
4:000 km/h. El raig provocat, pot perforar tot el que es col
loqui davant seu, sense que la pols i els agents nocius puguin 
fer malbé l'estructura a tractar. Ara bé, el seu gran avantatge 
és que, treballi o no treballi, mai no deixarà marques, a dife
rència del làser òptic, el seu predecessor. 

LA INFORMÀTICA DISTRIBUÏDA AUGMENTA D'IM
PORT ANCIA AQUEST ANY 

Al 1985, uns 45.950 microordinadors personals (aproxima
dament un 10 5% del parc informàtic) estaven connectats a 
un ordinador ~és potent, tendència que, pel 1987, pujarà 
fins al 15% . Aquesta és una de les conclusions a què ha arri
bat l'informe Crestel (nom d'una empresa d'informàtica de 
serveis) tot calculant les expectatives d'enguany: 

ús de mi cros connectats a "mainfrarnes" 
per instal.lacions el 30 de juny de 1986 

Proveïdor 
Terminal Aportació Accés 

Ús 
In tel- de a Bancs Autònom 
ligent Recursos de Dades 

IBM 41,6 1,3 9,3 47,0 
SPERRY 56,7 3,3 40,0 
DIGITAL 10,0 90,0 
H.PACKARD 5.6,6 1,2 1,2 41,3 
H. BULL 90,0 10,0 
NCR 20,0 80,0 
ERICSSON 15,0 85,0 
COMPUTEC 60,0 40,0 
N. TELECOM 70,0 30,0 

SANCO 100,0 
OLIVETTI 100,0 
PHILIPS 50,0 5,0 5,0 40,0 
TEXAS INSTR. 10,0 10 ,0 80,0 

Font: estudi de Crestel. 
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"STRIP TEASE" ELECTRÒ
NIC 

Commodore ltaly, aprofitant 
programes informàtics de pro
cedència nord-americana, ha 
desenvolupat tota una mena 
de jocs eròtics per ordinador, 
accessibles amb els models 
Apple i el mateix Commodo-

. re-64. 

El programa més popular, 
"SEXY GAME", ha costat deu 
milions de lires (uns dos mili
ons de ptes.) i l'ha elaborat 
1 'enginyer milanès Danilo La
nera, de l'esmentada empresa. 
Bàsicament, és una mena de 
"s trip poker", on el jugador 
prova de despullar una dona 
(de bon veure) que surt a la pan
talla. Juntament amb aquest 
joc, hi ha el "STRIP BLACK
JACK", el "X-MAN" (variant 
masculina del "SEXY GAME") 
i el ''PLAY AROUND", una 
mena de combat entre un drac 
i un cavaller, que s'acaba quan 
la princesa i el príncep aconse
gueixen fer-se una abraçada. 

ELS JAPONESOS I LA SEVA 
"GUERRA DE LES GALÀ
XIES" 

Durant el 1986, el Japó desti
narà uns 132.000 milions de 
iens (620 milions de dòlars) 
per emprendre nous projectes 
espacials. Si bé aquesta suma 
representa tan sols la cinquena 
part dels pressupostos d'altres 
països, com França, molt aviat 
ocuparan la tercera posició en 
despeses astronàutiques, al 
darrera de nacions com l'URSS 
o els Estats Units. 

Curs de Microprocessadors 

4 març - 8 maig 

1986 

-U=il 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA 

TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ FUNDACIÓ CATALONIA 

TEMARI DEL CURS 
1. - INTRODUCCió ALS MICROPROCESSADORS 

2. - INSTRUCCIONS DEL MICROPROCESSADOR 

3. - HARDAWARE BÀSIC DEL MICROORDINADOR 

4. - ENTRADA/ SORTIDA D'INFORMACió 
EN ELS MICROPROCESSADORS 

5.- REPRESENTACió DE DADES EN L'ORDINADOR 

INSCRIPCIÓ - RESERVA DE PLAÇA 

(!!] FUNDACIÓ CATALONIA 

ESCOLA UNIVBRSITÀRI.A. D'BHGINYli:RI4 
TÈCNICA DB TBLBCOKUNIC.A.CIÓ 

LA SALLE BONANOVA 
Paeeelg Bonanova, S - Tel6f. 212 48 00 

08022 BARCELONA 
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LA RADIOASTRONOMIA: 

SEGONA FINESTRA OBERTA A L'ESPAI 

Aquesta primavera es pot observar el cometa Halley. La seva arribada es considera 
molt important perquè les sondes llançades per a la seva observació podrien aportar 
alguna cosa per comprendre millor l'Univers. 

Aprofitant aquest esdeveniment i sabent que alguns de vosaltres sentiu molta afecció 
a l'Astronomia, hem pensat ajuntar les dues afeccions i us hem preparat aquest arti
cle dedicat a la Radioastronomia amb la intenció d'interessar-vos per aquests temes 
poc divulgats. 

Orígens de la radioastronomia 

El naixement de la radioastronomia va molt lli
gat amb el desenvolupament de les comunica
cions sense fils, ja que el perfeccionament de les 
tècniques per rebre i amplificar els més febles se
nyals radioelèctrics va portar la possibilitat mate
rial d'investigar la hipòtesi que arribessin a la 
Terra radioones , especialment del Sol. 

Cap al 1890 , Oliver J oseph Lodge va intentar de
tectar, sense ·cap èxit, ones de ràdio s<;>lars. El 
descobriment el va registrar casualment el tècnic 
de ràdio americà Karl Jansky el 1931 , quan in
ten ta va solucionar un problema d'interferència 
provocada per electricitat estàtica. Els seus expe
riments els va publicar els anys 1932-33. 

Aquests treballs de Jansky no van tenir pràctica
ment cap interès. L'única persona que hi ya pres
tar atenció va ser el radiotècnic americà Groter 
Reber, que després de tres anys d'un treball in
tens, va· publicar al 1940 les seves experiències 
amb el seu radiotelescopi de 9,5 m de diàmetre. 

i 

14 

ONES 
RAOIOEI.éCT. 

Circumstancialment, en aquests anys es desenvo
lupava el radar a la Gran Bretanya i els Estats 
Units. El radar era utilitzat pels anglesos per de
tectar l'aviació alemanya. El 1942 el sistema de 
radar es va veure afectat per una invasió de mi
croones, que va alertar tot el sistema d 'emergèn
cia. Investigacions posteriors van descobrir que 
aquesta falsa alarma, 1 'havia provocada una ge
gantina erupció solar. 

En acabar la Segona Guerra Mundial els astrò
noms ja van dedicar a la radioastronomia tota 
1 'atenció ·que mereixia. 

A partir d'aquest moment els descobriments so
bre l'Univers aportats per la radioastronomia són 
sorprenents i emocionants. 

L'atmosfera, que fins ara tan sols havia permès 
deixar passar les radiacions lluminoses, ara se'ns 
oferia amb una altra possibilitat: deixar passar 
les· radiacions electromagnètiques d'ona molt 
curta. Era com si disposéssim d'una nova finestra 
oberta a l'espai. 

Els descobriments van ser sensacionals. Van des
cobrir que aquestes radiacions de microones a 
més de rebre's del Sol, es podien observar amb 
intensitat suficient als planetes (dècada dels cin
quanta). I encara més, ben aviat es va comprovar 
que alguna d'aquestes fonts de microones eren 
més enllà de les dimensions del nostre Sistema 
Solar. 

L'estudi de les radioones del Sol va permetre 
comprovar que la nostra estrella emetia una bo
na quantitat de radiacions, molt superior a les 
que ens podia proporcionar la temperatura su- · 
perficial. En el cas d'algunes longituds d'ona, 
feia suposar que tan sols eren possibles en el cas 
de temperatures de l'ordre d'un milió de graus. 
Naturalment aquestes temperatures procedien de 
.ia corona. També es va estudiar la relació de ~i
croon~s d'alta intensitat, amb les taques solars, 
erupcwns, etc . 

Pensem que són les radiacions de microones de
tectades en alguns planetes del Sistema Solar les 
que més han desconcertat radioastrònoms i cien
tífics. En primer lloc perquè era fàcil suposar 
que en reflectissin alguna, però no que fossin ells 
mateixos una font productora. En segon lloc 
perquè les aportacions han estat tan importants 
que han arribat a destruir algunes de les hipòtesis 
sobre ells que es tenien com a molt segures. 

L'any 1955 els investigadors identifiquen Júpiter 
com a productor de radiacions òe microones. En 
un primer moment es va descobrir que eren d'o
rigen tèrmic. Aquestes radiacions van quedar ex
plicades amb l'existència d'un camp magnètic 
molt més intens que el de la Terra. 

Encara van quedar més sorpresos en detectar ra
diacions des de Venus l'any 1956, ja que els va 
plantejar una · revisió dels coneixements que te
nien fins en aquell moment. Aquesta reconside
ració feia referència a la temperatura superficial 
. ' 
1 més expressament al temps de rotació de Ve-
nus. Més sorprenent va ser encara el descobri
ment que va fer la sonda Mariner li al desembre 
de 1962 sobre el planeta. Venus tenia un perío
de de revolució de 24 7 dies, però en sentit retrò
grad, és a dir que gira en sentit contrari a la Ter
ra i quasi tota la resta dels planetes. 

Radiacions més enllà del sistema solar 

Ben aviat els radioastrònoms van descobrir una 
font de microones molt més enllà del Sistema 
Solar. El mateix Jansky va determinar una font 

(Sagittarius A) que sense cap dubte era el nucli 
de la nostra Galàxia, que està composta per 
100.000 milions d'estels, i segons la informació 
rebuda per les radioones , té un diàmetre de 30 
kparsecs. (1 kparsec = 3,26 anys llum = 200.000 
unitats astronòmiques = 30.000.000 de km) 

Gràcies a aquesta informació es va poder deter
minar la situació i forma de la Via Làctea. 

Entre moltes fonts emissores de radioones 
creiem que s'ha d'esmentar la que es troba a la 
nebulosa del Cranc, (Taurus A) , ja que va ajudar 
a perfeccionar la idea que es tenia sobre aquestes 
radiofonts. Aquesta nebulosa se sap que és la res
ta d'una de supernova que va explotar l'any 
1054. Se sabia que era una font de raigs Xi raigs 
còsmics, però la sorpresa va se r, que era la 3a. 
font per intensitat fora del Sistema Solar pro
ductora de microones. 

Cap als anys seixanta la radioastronomia ens va 
portar una altra sorpresa. L'observatori de la 
Universitat de Cambridge va escoltar unes radia
cions regulars, com si fossin senyals xifrats. Això 
va crear r~pidament un moviment especulatiu so
bre l'existència de vida en altres llocs. El fet va 
ser que es rebien senyals amb una variació per
fectament repetida, fins al cas que, en una, la re
petició s'efectuava cada 1,33730 109 seg. exacta
ment. 

A començament de 1970 s'havien trobat uns 
200 casos també productors d'aquestes radio
ones periòdiques. Diferents són les hipòtesis que 
donen una certa solució. El que sí que és segur, 
és que no es tracta de cap "emissió intel.ligent" 
sinó de senyals produïts per cossos estel.lars: 
pulsars (pulsating star). 

No tots els senyals radioelèctrics que rebem de 
l'espai arriben a la Terra. Tan sols arriben aquells 
que tenen una longitud d'ona entre 1 i una mica 
més de 10m. Aquest espai l'anomenem: "fines
tra ràdio". 

Ortt!S R.~DIO 
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Certament podem rebre un xic més de l'espectre 
exactament la banda infraroig. El vapor d'aigua 
que es condensa a les parts baixes de la Terra ab
sorbeix aquestes radiacions. Si aconseguíssim fer 
observacions a les parts altes de les muntanyes, 
podríem detectar fàcilment radiacions d 'infra
roig compreses entre 1 mm i 0 ,5 cm. 

Tenim la certesa que tots volem saber d 'una ve
gada la freqüència on poder escoltar aquestes ra
dioones. Bé, doncs , no hi ha inconvenient: les 
hem dites abans. Les radiacions electromagnèti
ques que ens arriben de l'espai , les podem trobar 
compreses dins de la finestra ràdio. Ens explica
rem. 

To ts els objectes que podem veure amb telescopi 
o simplement a ull nu, són objectes calents que 
emeten radiacions electromagnètiques dins de 
"la finestra òptica", visibles amb els ulls. Però 
aquests objectes (un exemple el Sol) emeten 
també altres radiacions electromagnètiques. 
Pràcticament én banda contínua, d'un a l'altre 
extrem de la banda. Ara, el que els caracteritza 
és que són més intensos en una determinada fre
qüència. 

En aquest gràfic de la llei de Planck es pot veure 
com el punt de màxima radiació electromagnèti
ca del Sol correspon a l 'espectre visible. (la tem
peratura superficial del Sol es troba als voltants 
d 'uns 6000°KJ 
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Sabem positivament que hi ha cossos a l'espai 
que emeten radioones i no les veiem. Queda clar, 
doncs, que les radiacions abracen tot l'espectre 
radioelèctric, però que les seves màximes intensi
tats no comprenen l'espectre òptic. 

Aquestes radiacions, hem dit fins ara, que eren 
degudes a la . temperatura superficial , però no 
sempre és així. Hi ha casos en què la temperatu
ra superficial no explica la intensitat de la radia
ció electromagnètica. En aquests casos les radia
cions electromagnètiques són produïdes per elec
trons que , a velocitats al voltant de la de la llum , 
arriben a un fort camp magnètic que els fa girar. 
(radiació sincrotó) 

to" 

Objectes que emeten radiacions ràdio 

-Sol, Júpiter, 
-Restes de supernoves: 

Cassiopea A 
Taurus A (nebulosa del Cranc) 

- Galàxies : 
Cygnus A 
Virgo A 

- El centre de la nostra galàxia: 
Sagitarius A 

- Altres ... (pulsars) 

to" to" to'' ~- Hz 

Mesures de les radiofonts 

La mesura dels senyals que arriben a la Terra es 
fa necessària abans d'efectuar qualsevol planifi
cació de treball , ja que ens donarà, o bé la inten
sitat dels senyals, o bé la superfície que haurà de 
tenir l'antena per tal d'aconseguir millors se
nyals. 

La intensitat en què emet una radiofont està re
lacionada amb la seva brillantor. La llei de Planck 
ens permet relacionar-les: 

on: 
Tb 
k 

= temperatura 'de brillantor 
= constant de Boltzman = 

1 ,38X 1 O~ 23 watt/Hz/K 
À. longitud d'ona en metres 
K = ° Kelvin 

La potència que ens arriba d'una radiofont ve 
donada pels seus fluxos 

S = fJBd.Q 
La unitat de mesura del flux és el Jansky (Jy) 

1 Jy = 10-26 w/m2 /hz 

Exemple: 
Calculem els senyals que ens arribarien a la Ter
ra, emesos des de la Lluna, amb les següents con
dicions: 

Tb = 200° K 
À. 10m 

ns angle sòlid de la Lluna = 1 X 1 O~ rad. 

Quadre comparatiu d'algunes radiofonts 

Nom Ascensió recta Declinació 

CASSIOPEA A 23 h 2 1m +58°33' 
CYGNUSA 19 h 58 m +40° 36' 
TAURUS A 5 h 3 1m + 2 1° 58' 
VIRGO A 12h 18m +12° 40' 

.HÈRCULES A 16 h 49 m + 5° 04' 
3C 157 6 h 15m + 22° 43' 
3C 353 17 h 18m - 0° 57' 
SAGITARIUS 17 h 43 m - 28° 50 ' 

(l) 

(1) Coordenades all950 

B =~Tb = 2X1,38X10-23 X200 _ 
À. 2 100 

5X 10-23 watt/m2 /hz/rad2 

Flux (S) Bxns = 5x10- 23 xlx10-s 
Sx l0-28 w/m2 /hz · 

Sila superfície aproximada de l'antena = 100m2 

W = 5x l0 -28 X100X106 = Sxl0-20 watt 

'El S (flux) seria molt baix en aquest cas, ens cos
taria, doncs, rebre bé els senyals en les condi
cions esmentades. 

La recepció de senyals elèctrics 

A les persones afeccionades a la ràdio ens costa 
comprendre al començament, el tipus de senyals 
que ens arriben als nostres receptors, des de més 
enllà de l'atmosfera. La paraula senyal l'associem 
ràpidament amb algun tipus de modulació. Res 
més lluny de la realitat. 

Doncs, què s'escolta? Soroll, res més que soroll , 
el mateix que escoltem fent "un volt per la fre
qüència". Llavors? 

intensitat 

radocions 
emeses 
pel sol 

antena 
fa-a del sol 

Flux a 1 78 Mhz 

11.000 Jy. 
8.100 
1.400 

970 
325 
210 
203 

1.000 

temps 

antena 
orientada al sol 

Tipus 

Supernova 
Galàxia 
Supernova 
Galàxia 
Galàxia (36348) 
Supernova 
Galàxia 

-- --l ~e~~~t 
-- -- senyal 

Nucli de la nostra galàxia (2) 

(2) Via Làctia 
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Quan orientem l'antena cap a una font emissora 
de radioones, el nostre aparell registrador acusa 
un increment del senyal, quan apartem l'antena, 
desapareix. Aquest increment del senyal, pot ser 
aproximadament de 1/100, i depèn de la fre
qüència, receptor, etc. 

El que fem, doncs, és comparar els dos sorolls i 
comparar si hi ha hagut un increment del senyal. 

En algunes freqüències s'observen uns pics 
(punts que acusen un senyal fort en relació al so
roll base). Se les denomina "ratlles espectrals". 
Les podem tro bar a: 

21 cmf-----1420 Mhz---H i I 11 
18 cm 1600 Mhz OH J \_..... 

f 

El receptor 

Els receptors que s'utilitzen per a Radioastrono
mia , difereixen una mica de l'estructura conven
cional que tenim nosaltres . 

La potència d'un receptor ve determinada per: 

on 

on 

B 
k 

K 
F 

W = B · k ·temperatura ·antena 

= amplada de banda en Hz. · 
= constant de Boltzman 

watt/Hz/K 
1,38 . J0-23 

° Kelvin 
factor soroll (dB) = I O log (I+ 2~~ ) 

Tr temperatura del receptor en °K 
Exemple: 
si F 8dB la temp. receptor = 1500°K 

F = 0 ,3 dB temp. receptor = 20°K 

En el darrer cas, el podríem considerar com un 
receptor professional molt bo. · 

Tipus de receptor 

En Radioastronomia, al contrari dels nostres re
c~ptors convencionals, interessa ampliar al mà
Xlffi la banda passant. 
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RADIOASTRONOMIA 

- f 
RADIOAFICIONATS 

- Baix soroll 

AMPLIFIC. (molt important) 
RADIOFREC. 

l 
I 

AMPLIFICA. 
F.I. 

DETECTOR 
QUADRÀTIC 

I 

FILTRE 
PASSA-BAIX 

T 

REGISTRAD. 

( 2) (1) 

OSCIL·LAD. 
LOCAL 

- Interessa uns 7 5 dB de guany 

- Senyal en com ponent continu 

- Constant de te mps?f( 

-Diverses bilitats: de possi 
a er, ordina p p dor 

amb conversar analògic-digital 

Tensió de sortida 
proporcional 
a la potència 

Temps 

(1) antena dirigida a una radiofont 
(2) antena no dirigida a una radiofont 

Receptor "Dicke" 

Aquest, juntament ainb el diagrama de l'altre re
ceptor, són els esquemes bàsics i més aconsella
bles a. seguir, en la construcció d'un receptor per 
a Radwastronomia. 

El circuit d'aquest receptor és més interessant ~ ja 
que ens permet comparar constantment el soroll 
que arriba a l'antena, amb el mateix soroll del re
ceptor, mitjançant un commutador. El temps de 
commutació és regulable entre 10Hz- 1KHz. 

(2) 

DEMODULADOR 

FILTRE PAS . BAIXES 

REGISTRE 

GENERADOR DE 
SOROLL EST AB. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

101 
I 
I 
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-Diverses possibilitats 

Radio telescopi 

L'antena constitueix la part fonamental d'un rà
dioteiescopi. La característica principal que ha 
de tenir és la seva directivitat . La seva superfície 
hi té també un paper molt important. L'incre
ment de la superfície ens donarà més senyal. 

En Radioastronomia la unitat de guany es mesu
ra en l'àrea eficaç: 

Guany d'una antena G 

on 
Ae àrea eficaç expressada en m2 

À longitud d'ona expressada en m. 

Potència que arriba a l'antena (W) 

1 W = 2 s.Ae ·Ar 
on 

s 
A e 
Ar 

= flux 
àrea eficaç exp. en m2 

banda passant exp. en Hz 

El fet que ens arribi 1/2 S és degut a la polaritza
ció . Les fonts emissores no tenen polarització, 
mentre que l'antena sí. 

Antenes 

Les antenes que més es fan servir són les parabò
liques. J a és coneguda per tots nosaltres, la ne
cessitat d'instal.lar un amplificador de radiofre
qüència tan a prop de l'antena com sigui possi
ble, fer la baixada amb cable coaxial de qualitat 
per tal que no se'ns atenuï el senyal. 

~ PREAMPUACAOOR 

PUNT FOCAL- DIPOL 

L'antena Cassegrain és una variant. S'utilitza per 
a casos on necessitem molta sensibilitat, ja que la 
temperatura externa de l'antena és la mateixa 
del cel, mentre que en l'anterior, la seva tempe
ratura és l'ambient. 

.REFLECTOR 
ANTENA 

Construcció d 'una antena parabòlica 

La construcció d'una antena parabòlica no és tan 
difícil com ens pensem. Es comp.on d'un reflec
tor (paràbola) que hem de calcular. En el focus 
d'aquesta paràbola hem d 'instal.lar un dipol o 
més d'un, de 1/4 À, de la freqüència que hem de 
treballar. 

~FLECTOR ( .. .., __ F-OCUS 

Reflector: recull les radiacions d'una àrea deter
minada de l'espai . La seva construcció material 
depèn de la freqüència a utilitzar. Es pot cons
truir perfectament amb una tela metàl.lica, o 
fins i tot amb varetes. Tampoc no ha de ser ne
cessàriament en forma d'una superfície contí
nua. 
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- L'única condició imprescindible, és que les sepa
racions siguin més petites que la longitud d'ona 
en què ha de treballar l'antena. 

Focus: és el punt de convergència de tots els se
nyals reflectits en el reflector. Exactament en el 
focus hem de sostenir el/s dipol/s amb un mate
rial aïllant. 
En el cas de construir una graella llarga per re
flector, això ens pot permetre d'instal.lar més 
d'un dipol. Cal tenir en compte el gràfic següent: 

. tif.J~:~ 
=- c. 7'>11.. 

O= DIPOL 
N=NYlDN !AÏLlANl 
~0,1 
B=BALUMÀ/2 

COAXIAL ?Sn 

s 

S=COAXIAL 75 n 
ENTRADA .AMP 

(=AJUNTAR FILS 
À/2 LONG 

El càlcul d'un paraboloide es pot efectuar a esca-· 
la sobre un paper mil.limetrat, tenint en compte 
l 'equació: 

1 
El focus s'aconsegueix aplicant: focus= 4a 

focus 

* Amb una antena parabòlica podem treballar una 
amplada de banda bastant gran: La condició 
principal és que el dipol ha de ressonar a la fre
qüència de treball. 
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La max1ma freqüència utilitzada dependrà del 
diàmetre, que serà igual a la longitud d'ona. 
Quant a la mínima,.dependrà exclusivament de 
la construcció mecànica (rugositats del reflector). 

x2 
y = -

180 

L'interferòmetre 

Consta de dues antenes separades, orientades cap 
en un lloc de l'espai per on ha de passar la font 
productora d'ones radioelèctriques. (per exem
ple el Sol). 

E. 
I 

I 

"' 1 eEc.EPTolt 
I 

w 

B = distància mínima: 10 vegades la longitud 
d'ona (lOX). 

La longitud dels cables de les antenes, ha de ser 
exactament igual. En el cas que la font fos fixa, 
les dues antenes rebrien el mateix senyal. 

¡-.-----5 ____ _._, 

'R,êe.EPTO(. 

Si la font està en moviment, el senyal rebut va
ria. Si B és igual al múltiple de la longitud d 'ona, 
els senyals d'ambdues se sumaran. 

Si B és 1/2 de la longitud d 'ona els senyals s'a
nul.laran. 

Mentre es mou la font, hi haurà punts de màxim 
i mínim senyal. Augmenta, doncs , la informació 
que obtindríem amb una sola antena convencio
nal. 

I 
I 

I 
I 

I Lhl 
I 
I 
I 

-.,---..1 

D~agrama d'un interferòmetre 

EL HALLEY, COM DE LA FAMÍLIA 

Dir l'edat, a títol de presentació, del "nostre" 
Halley seria una mica arriscat. De tota manera, 
sí que podem dir que el seu retorn va ser predit 
- per primer cop en un cometa- pel científic 
londinenc que li va donar nom l'any 1705. 

No només per això, però, és tan famós. Hem de 
constatar també que es tracta del cometa més 
brillant "al nostre abast". Se'n coneixia prou 
l'òrbita, el suficient per poder fer-ne seguiments 
científics mitjançant sondes, la qual cosa afavo
reix molt el seu estudi i el fa atract iu des del 
punt de vista científic. 

29 vegades ha aparegut el Halley a la vista dels 
terrícoles en els 29 cops que ha retornat al punt 
més proper al Sol (periheli) des de l'any 239 
abans de la nostra era, segons es recull als annals 
astronòmics xinesos. 

30 

25 

20 

15 

. ....-VESPRE 

·~/2.") obri\ 

Si fem una petita modificació en l'esquema ante
rior, o sigui si augmentem mitja longitud d'ona, 
la longitud del ca ble coaxial d 'una de les an te
nes, podrem variar la fase en què el senyal arri
barà al receptor. 

y ;f 
receptor +~.À 

El lloc d 'ubicació d'un interferòmetre ha de ser 
fora de la ciutat, a la muntanya, millor en una 
vall, i sobretot fora de qualsevol línia elèctrica. 

Robert Estalella i Boadella 
Eduard Garcia-Luengo i Grimau 

El retorn d'enguany no serà dels més espectacu
lars. Quan la cua del cometa sigui més pronun
ciada el sol s'interposarà entre ell i nosaltres. I 
aquesta vegada la distància respecte de la Terra 
és més gran que en d'altres. 

A més a més, al nostre hemisferi nord apareix 
gairebé a l'horitzó i és de difícil observació. 

De tota manera, i donat que seran pocs els que el 
podran tornar a veure - la pròxima tomada serà 
el 2062- aprofitem aquest mes de març per veu
re'! a la ratlla de l'horitzó i abans de l'alba. Si 
preferiu el mes d'abril , que és quan serà més a 
prop -a 63.000 .000 km de la Terra- podeu fer
ho a la posta del sol i sempre amb ajuda de pris
màtics, o bé de telescopi, és clar ... i uniu-vos a la 
Halley Fever. · 

Josep-Rafael Arranz i Romeu 

40' tat i tut NORD 

11 0 120 130 140 150 160 1'/0 ISO 1~0 200 210 220 230 240 250 260 270 280 
SUD OESl 

Con dicions d ' ob;e<vllc ió del Hall ey en 1986 
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ELS OSCIL·LADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA -11-

Els paràmetres que defineixen la qualitat d'un ?enerador de BF com a ins~~."'.e~t de 
laboratori són: La gamma de freqüències que es capaç de generar, la preciSlo 1 I esta
bilitat de la freqüència on el sintonitzem, la distorsió de l'ona sinusoïdal i la quanti
tat de funcions que és capaç de generar, com a més importants. 

El circuit que presentem, pot generar 3 formes d'ona: sinusoïdal, rectangular i tren 
d'impulsos. 

Una ona sinusoïdal, és un to pur sense cap har
mònic en teoria. A la pràctica sempre tenim un 
nivell de distorsió, inferior com millor és l'oscil
lador que el genera. 

Aquest tipus d'ona és especialment útil. per fer 
mesures de distorsió (d'amplitud, harmònica, 
etc.), per ajustar amplificadors, filtres, etc. 

L'ona rectangular, representa la màxima distor
sió. Està composta per una quantitat infinita 
d'harmònics imparells a la freqüència fonamen
tal. A la pràctica, el nombre d'harmònics es veu . 
limitat per les característiques del circuit que el 
produeix. En qualsevol cas, només calen uns deu 
harmònics per formar una ona rectangular. 
Aquesta ona és molt pràctica per veure retalls a 
l'amplada de banda del circuit de prova. A les fi
gures 1-a i 1-b, en tenim dos exemples. 

l_fl__J'L a 

e 

FIGURA 1 A-Ona re<tangoJar normal 8-{)na rectangular amb retalls dels 

harmòni:s s~.periors C- La mateixa ona amb atenuació de la bonda inferi)r 
de freqüèdes O-Pols de 200yS E-Resposta al transi tori d'tn altaveu 

Amb el tren d'impulsos, posem en evidència fe
nòmens transitoris comla distorsió TIM, el com
portament d'altaveus , etc. 

Funcionament 

A la figura 2, hi tenim l'esquema general de l 'os
cil.lador. El principal component és l'integrat TL 
074. Es tracta de quatre amplificadors operacio
nals BIFET. 
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FIGURA 2 Esquema de i"ociHador i la secció d Olimertació 
Encapsulall. dels setriconductors 

El primer operacional ICa, forma un oscil.lador 
amb la xarxa Wien ja explicada a la primera part 
d'aquest article. Mitjançant Dzl i Dz2, estabilit
zem l'ona a uns 20 Vpp. Amb el commutador de 
dos circuits Cml podem variar les quatre escales 
de freqüència : de 3Hz fins a 30hz, de 30hz fins a 
300hz, de 300hz fins a 3khz i de 3khz fins a 
30khz. Amb l'acció del potenciòmetre en tàn
dem Pl i els potenciòmetres P2 i P3, efectuem 
l'excursió de freqüència fina dins del marge de 
l'escala. Així, quan Pl presenta la seva màxima 
resistència, que són 47kf2, la freqüència d'oscil
lació serà de: F= l /27TC(47K+5K), que és el 
marge inferior dins d'una de les escales. El marge 
superior, es presentarà quan P 1 es trobi tallat, 

llavors la freqüència estarà definida per les resis
tències P2=P3: F= I/27T C(O-? 5 kf2). Hem de te
nir en compte que cal ajustar PI i P2; de manera 
que presentin la mateixa resistència, ja que, si 
no, l'oscil.lació es torna inestable i distorsionada. 
Ben ajustats, la distorsió de l'ona sinusoïdal és 
inferior al O, 1%. 

ICb, és el convertidor de l'ona sinusoïdal en qua
drada. Treballa com un amplificador no inversor 
de guany aproximat igual a 100. A l'entrada no 
inversora tenim el senyal de l'oscil.lador i a la 
sortida obtenim una ona quadrada de freqüència 
i fase iguals a les de l'ona d'entrada. 

ICc, es comporta com un commutador de llindar 
variable. Com que no té cap realimentació, l'ope
racional compararà el senyal a les seves dues en
trades. Segons quina entrada superi l'altra en 
voltatge, l'amplificador commutarà cap a positiu 
+ 12V o cap a negatiu - 12V. Però tenim un vo l
tatge a l'entrada inversora que el podem variar 
dins d'un ample marge mitjançant P4. Així po
dem ajustar el punt de commutació segons el ni
vell d'entrada. Amb aquest circuit, es poden ob
tenir estrets pulsos positius o negatius segons la 
posició de P4. 

Ja tenim formades les tres funcions, i el commu
tador Cm2 s'encarrega de seleccionar-les a l'eta
pa següent. Ara ens trobem amb un divisor de 
tensió i l'ICd, que fa d'amplificador separador 
de guany unitari. A la sortida tenim PS que és el 
control d'amplitud. Després de PS, . hi ha l'etapa 
de potència, formada per T l i T2. AqtÏesta etapa 

_o_o 
¡ ... ,{;J 

és un amplificador de corrent que amb l'ajut de 
R 14, aconsegueix una resistència de sortida nor
malitzada a 600f2. 

Realització pràctica 

La majoria dels components s'allotgen a la placa 
de la figura 4. Només el transformador, tres po
tenciòmetres, tres commutadors i un led que for
maran el pannell de control són fora. 

El circuit oscil.larà en se r connectat. L'únic ajust 
és el dels potenciòmetres P2 i P3. Escollin t l'es
cala que va de 300hz fins a 3khz, hem de sinto
nitzar l'oscil.lador a la màxima freqüència i amb 
un. oscil.loscopi hem de retocar els potenciòme
tres fins a obtenir la freqüència de 3khz amb un 
mínim de distorsió. 

R1- 10KQ C1-CS -1nF 
R2- 4K7n CH6 -10nF 
R3- 27KQ CH7 -100nf 
R4- 27KQ C4·.C8 -lyF 
RS- 10K 0. (9- 100nF 32V 
R6- 1HQ (10- 33yF 24V 
R7- 100KQ (11- 1000¡1' 24V 
R8- 10K n (12 - 1000.rf 24V 
R9- 1K2n (13- 100nF 32V 
R10- 100Q (14- 100nF 32V 
R11- 22KQ C1S- 2200¡1' 24V 
R12- 2K2Q TRF- 2x12V O,SA 
R13- 100.0. Cm1- CD1HUTAOOl 
R14- 1000. ROTATIU DOBLE CIR:UIT 
R15- 560.0. SIS CONTACTES 
IC1-TL 075 Cm2·3-COHHUTAOORS 
IC2 -7812 TRES (~TACTES 

1(3 -7912 R16- 1K20. 
T1-T2-8C 337 P2-P3- SKO. 

01-02- ZENER S P4-100 KQ 

03· LEO VERMELL PS ·4K7Q 

8 1·82- B 80C1000 
P.1-1 - 4 7 K TÀIIJEH 

AGURA 4 Placa de circuit imprès a escala natural Jordi A1sina i Martín 
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AL TA FIDELITAT DI GIT AL 

La paraula de moda és 'digital', i a QT no hem pas de ser ~enys. Tr~ctem aquesta ve
gada de dues noves aplicacions, una més avançada que I altra, pero cap de les du~~ 
disponible encara al mercat, de les tècniques numèriques al camp de la reproduccw 
del so. 

Altaveus digitals 

Els detractors del disc compacte s'agafen on si- fabricar si es volguessin posar 16 bobines pels 16 
gui per tal de trobar arguments contraris al dis- bits d 'un senyal de disc compacte. 
quet platejat , i arriben a vegades a extrems ben 
ridículs. Per això, la premsa britànica els ha ba-
t ejat com la Flat Earth Society (Societat de la 
Terra Plana). Un dels arguments més curiosos és 
el que diu que no té objecte usar una font digital 
de programa si la resta de la cadena és analògica. 
Fins ara era possible imaginar un amplificador 
digital (en realitat , un ordinador especialitzat en 
multiplicar el senyal digital pel factor d'amplifi
cació determinat per la posició del botó de "Vo
lum " ), però ningú no havia gosat aventurar de 
quina manera es podria fer un altaveu digital, és 
a dir, capaç d'ésser atacar per un ' tren' de polsos 
corresponents als bits que resulten de digitalitzar 
el senyal musical i convertir-los en ones - analò
giques, és clar- de pressió sonora. 

Doncs bé, els membres de la 'Societat de la Terra 
Plana' han perdut també aquesta batalla: els se
nyors de Philips, que van pel davant en moltes 
coses, ja s'han despenjat amb els primers fruits 
del seu treball sobre la possibilitat d'un altaveu Les dues patents proposen solucions per als dos 
d'aquestes característiques. La informació ha es- problemes : al primer, posant a terra (curtcircui
tat extreta de dues patents europees, en què es tant) les bobines, en lloc de deixar-les obertes, 
descriu el treball dels tècnics holandesos en reia- quan el seu bit valgui 'zero', i fent que per cada 
ció amb una proposta japonesa anterior (del bobina hi circuli un corrent doble que per l'an-
1982) d'un altaveu electrodinàmic en què la bo- terior. Per al segon problema, l'altre patent pro
bina mòbil seria composta de diverses seccions posa un tipus híbrid d'altaveu, en el qual la bo
dè fil, cadascuna d'elles atacada per un dels bits bina mòbil és atacada per una combinació de se
del senyal digital, de manera que el corrent total nyals analògics i digitals. De fet , es tractaria de 
circulant (i, per tant, el desplaçament de la mem- quatre bobines pels quatre bits més significatius 
brana) fos funció del flux de bits . Els senyors de i una cinquena atacada pel senyal analògic; evi
Philips diuen que, si bé aquest sistema podria dentment caldria una correcció per evitar que 
funcionar, ho faria amb molta distorsió, provo- una part del senyal fos reproduït dues vegades, 
cada per les bobines 'inactives' (és a dir, les con- però sembla que aquest sistema ofereix una mi
nectades a bits de valor 'zero') i seria molt car de llor linealitat i que seria molt més econòmic. 
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Aquesta és probablement, la punta de l'iceberg 
dels treballs que es duen a terme als laboratoris 
dels gegants de l'electrònica i de l'acústica a tot 
el món. Segur que en sentirem a parlar ben aviat. 

Cassettes d'àudio digital 

Fins ara, equips professionals a part, 1 'enregistra
ment numèric només era accessible als usuaris 

· domèstics connectant un conversar PCM a un 
magnetoscopi de vídeo. A la recent Audio Fair 
de Tokyo s'hi varen presentar ja els primers pro
totipus de l'esperat futur sistema domèstic d'en
registrament .digital -en cinta, que substituirà la 
familiar platina de cassette analògica. S'espera 
que aquests prototips es materialitzin ben aviat 
en versions comercials (s'ha parlat de l'octubre 
d'aquest any com a data de sortida) però abans 
s'haurà de resoldre un important problema: el de 
la normalització. Per si eren pocs els diferents su
ports d'informació àudio-visual (mono, estèreo, 
LP, single, disc compacte, cassette normal, crom, 
metall, amb/sense Dolby B, C o dbx, videocas
settes Beta, VHS, V2000 , U-Màtic, Vídeo 8, 
etc.), els fabricants japonesos .estan dividits en 
dos bàndols que proposen formats diferents i to
talment incompatibles de magnetocassette digi
tal. 

FORMATS -+ 

DIMENSIONS CASSETTE (MM) 

VELOCITAT CINT A (CM/S) 

VELOCITAT D'ENREGISTRAMENT (CM/S) 

FREQÜÈNCIA DE MOSTRATGE (KHZ) 

LONGITUD DE LES MOSTRES (BITS) 

La d1ferèn cia bàsica es tro ba en el tipus d' enre
gistrament : So ny i Pioneer proposen el RH-DAT 
(Rotary Head Digital Audio Tape Recorder), de
rivat dels aparells de video, perquè utilitza cap
çals rotatius que exploren helicoïdalment, dei
xant-hi pistes obliqües i mantenint una velocitat 
de desplaçament longitudinal molt baixa (i en 
definitiva, de consum) de la cinta. 

ANAWGIC SH-DAT RH-DAT 

100.4x63.8x12 86xSS.S x9.5 73 x54 x10.5 

4.76 4.76 0.72 

4.76 4.76 313.4 

48(*) 48 

16 16 

DENSITAT D'ENREGISTRAMENT (KB/ CM LINEAL) 19.7 25.2 24 

RITME DE TRANSMISSIÓ (MB/S) 0.1 2.4 2.46 

(*)S'ha proposat un format alternatiu de SH-DAT amb mostratge a 44.1 KHZ, per compatibilitzar amb el 
mostratge del CD. 

--------------------------------------------------------------~ 
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L'altre grup , encapçalat per Sharp i Sanyo, ofe
reix al mercat el SH-DAT (Stationary Head Digi
tal Audio Tape Recorder) en el qual el capçal és 
fix , corn en un magnetòfon convencional, però 
es renuncia a enregistrar en una sola pista tota 
l'amplada de banda (uns 2Mhz) de l'àudio digi
talitzat i s'opta per assignar una pista a cadascun 
dels bits. L'amplada de banda necessària per a 
cada pista es redueix enormement i la velocitat 
longitudinal de la cinta es pot posar a nivel~s si
milars als d'una cassette normal. L' elernen t clau 
és, evidentment, el capçal capaç d'enregistrar 20 
pistes para l.leles en una cinta d'amplada encara 
més petita que la d'una cassette normal. La rea
lització d'aquest capçal es basa en la tecnologia 

oli ve lli 

dels semiconductors, i és per a!Xo que són dos 
grans de la indústria dels components els qui li 
donen suport. El SH-DAT utilitza un mecanisme 
molt senzill, gairebé idèntic al d'una cassette 
corn les actuals, però el preu del capçal n'encari
rà el cost total en una primera fase de comercia
lització. A això s'hi oposa el mecanisme del RH
DAT, més complicat però ja conegut, donat que 
no és més que un mecanisme de magnetoscopi 
modificat i reduït. Vejam si els grans nipons es 
posen d 'acord i disposem ben aviat de les màqui
nes que posaran a l'abast de tothom la qualitat 
de l'enregistrament numèric. De moment, la 
Taula comparativa mostra les principals especi
ficacions. 

VENDA 

Albert Cuesta i .Zaragosí 
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ACCESSORIS EN GENERAL 

Germans Jorba, s. a. Tenor Massini, 95-95, tda. 5. • I T 550 02 58 1 08028 Barcelona 
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E1 professor Peter Holmes és 
director del Centre per a l'ensenyament 
d 'Estadística de Sheffield, relacionat amb 
la Universitat de la mateixa ciutat i amb les 
seues escoles politècniques. Peter Holmes 
també és el director de la reuista • Teachins 
Statistics•. una de les millors dedicades a 
l'ensenyament d'aquesta disciplina. El pro· 
fessor Holmes assistí el passat desembre a 
Barcelona al lliurament dels premis conuo
cats per la CIRIT i e l Consorci d'Informa
ció i Documentació de Catalunya per a es
timular els estudis estadístics entre la jauen
tul . 

Conversa amb Peter Holmes 

Pregunta: Professor Holmes, desitjaríem 
saber alguna cosa sobre el seu treball i el 
centre que vostè dirigeix. 
Resposta : Hem fet una labor intensa en el 
camp de l'ensenyament de l'estadística, 
principalment a nivell escolar treballant amb 
nois entre 11 i 16 anys. En principi, volíem 
assegurar-nos que l'estadística que aprenien 
els alumnes tingués alguna relació amb llurs 
vides quotidianes i que fos apropiada per al 
seu nivell de comprensió. Amb tot, vam 
tenir molts problemes ensenyant l'estadística 
a aquest nivell . En l'assignatura de 
matemàtiques, per exemple, els mestres i 
professors ensenyaven com calcular, però 
no usaven dades reals i en les altres 
assignah.Jres, encara que estudiessin 
problemes reals, usaven conceptes 
d'estadística relativament complexos. El 
nostre treball específic consistí, llavors, en 
combinar aquests dos procediments i 
procurar l'aprenentatge de l'estadística de 
manera que pogués ser aplicada amb utilitat 
i, alhora, que aprenguessin com fer llurs 
pròpies decisions basades en aquesta 
disciplina. 
Pregunta: ¿Vostè treballa principalment amb 
alumnes o amb professors? 
Resposta: Ara treballo principalment amb 
professors, a partir de cursos i conferències 
a post-graduats que esdevindran professors. 
Una altra vessant del meu treball està 
relacionat amb els industrials, per a qui 
preparem cursos sobre distints serveis que 
podran utilitzar en llurs pròpies empreses. 
També estic portant a terme un programa 
d'estadística que serà usat pels professors a 
les escoles. 

Pregunta: Llavors, vostè està treballant en 
les àrees en què hi ha problemes en 
l'ensenyament de l'estadística. ¿En aquest 
sentit, està preparant actualment algun tipus 

de material com llibres, fu llets, mètodes 
audiovisuals, softweare o materials similars? 
Resposta: Sí, ho estem fent. El treball que 
vaig començar fa deu anys, i que acabo 
d'explicar-li, va produir vint-i-set fullets. 
També hem produn softweare per a usar 
amb l'ordinador de la BBC dedicat als 
alumnes que s'estan especialitzant en 
l'assignatura d'estadística , i estem a punt de 
començar un projecte de major 
importància, que durarà dos anys, sobre 
com s'aprèn l'estadística als 18 anys a 
través de treballs pràctics. 
Pregunta: El vostre grup ha estat premiat 
també per treballs d'estadística destinats als 
estudis i als Instituts d'educació secundària. 
Resposta: Sí, això és molt interessant. 
A Anglaterra , aquest concurs existeix des 
de fa dos anys, i aquest serà el tercer. 
Encara trobem difícil interessar moltes 
escoles, però les que hi participen 
produeixen treballs molt atractius, ja que es 
tracta d'una cooperació i no únicament del 
treball individual. 
E~ tracta de que els alumnes decideixin el 
projecte que presentaran, com recolliran les 
dades i fins i tot la decisió sobre. la seva 
presentació. Recordo que un dels treballs 
presentats per joves d'11 a 15 anys 
estudiava una màquina que hi havia a 
l'escola , que venia automàticament 
begudes, i tractaren d'averiguar quina 
d'aquestes era més sol·licitada i quina 
menys, etc. Es tracta, doncs, que els 
alumnes s'adonin que quan utilitzen 
l'estadística l'utili tzin amb algun propòsit i el 
propòsit ès el projecte. 

Aquesta entrevista ha estat realitzada pel 
Dr. en Ciències Matemdtiques, Eduard 
Bonet, president del Consorci d 'Informació i 
Documentació de Catalunya i uocal de la 
CIR/T . • 



A la recerca 
d'un model 
per a processar 
llenguatge 

D es del departament de psicologia 
experimental de la Facultad de Filosofia i Cièn
cies de l'Educació de la Universitat de Barce
lona, un equip encapçalat pel Dr. J aume Ar
nau, ha tirat endavant des de 1983, a partir 
d'un Ajut a la Recerca concedit per la CIRIT, 
un ampli treball dedicat a facilitar comprensió 
del llenguatge natural i a possibilitar un paquet 
de programes d'ordinador per a comprendre 
i generar català. 

L'objectiu de la investigació és construir un 
model cognoscitiu de comprensió del llenguat
ge, que serveixi tant per a construir un progra
ma d'ordinador que comprengui el llenguatge, 
com per a explicar la conducta verbal huma
na. Els investigadors han començat per pregun
tar-se si es pot processar el llenguatge, és a dir, 
si és possible traduir el llenguatge a un format 
d'estructura conceptual, independent del llen
guatge natural, per la qual cosa, dintre els mo
dels teòrics que s'han utilitzat en les tres àrees 
de treball elegides, i concretament en la semàn-

tica, s'ha aprofitat la disciplina de la psicologia 
cognoscitiva. 

Les altres dues àrees de treball estudiades són 
la morfo-sintaxi i la sintaxi. La necessitat de la 
primera ve donada perquè és impossible 
plantejar-se ur:~ model de la comprensió del llen
guatge de les llengües llatines sense un model 
morfològic, que ha de tenir unes característi
ques especials, ja que els models desenvolu
pats per la lingüística no són vàlids com a mo
dels de processament de l'ésser humà, degut 
a què estudien la llengua per si mateixa i no 
com la processa l'ésser humà o com la proces
saria una màquina. 

Pel que fa a l'àrea de treball de la sintaxi, els 
investigadors han vist que és necessari hipote
titzar l'existència de regles sintàctiques, ja que 
el nivell semàntic no pot explicar per si sol tots 
els fenòmens del llenguatge. D'altra banda. i 
tenint en compte la polèmica entre analitzadors 
sintàctics i semàntics, que s'ha intentat esbri
nar empíricament amb subejctes humans, els 
resultats d'aquests treballs han portat a consi
derar que el nivell semàntic actua des de bon 
començament en el procés d'anàlisi del llen
guatge, el qual validaria en part els analitzadors 
semàntics. 

A partir d'aquestes consideracions, els inves
tigadors s'han aproximat a la gramàtica lèxico
funcionalista (Bresnan), per veure com es po
dien implementar aquestes regles sintàctiques 
i poder dissenyar un model en el que l'anàlisi 
sintàctica i semàntica es facin en paral·lel. • 

Tractament . " . no qutrurgtc 
de malalties 
oncològiques 

E n el seu treball sobre •Tractament 
no quirúrgic de malalties oncològiques•, el doc
tor Carles Conill, del departament de Radio
teràpia i Oncologia de l'Hospital del Vall d'He
bren, ha estudiat a fons, a partir de diverses 
estades a l'estranger, el procediment no qui
rúrgic, també anomenat •conservador, o 
•dolç•, per a tractar les malalties cancerígenes, 
sobretot als pits de les dones. 

Superant la Mastectomia i la Radioteràpia 
controlada, el tractament no quirúrgic de Tu
morectomia més Irradiació pretén evitar, en pri
mer terme, l'anada directa al quiròfan, quan 
hi ha tot un altre procediment que garanteix 
una mateixa qualitat de supervivència i amb 
menys morbiditat. 

El tractament de Tumorectomia més Irradia
ció, en evitar l'extirpació total i brutal del pit, 
evita també el trauma cosmètic, psicològic, es
tètic i fins i tot sexual que aquest fet comporta, 
ja que no hi ha pròtesis que puguin resoldre 
una mutilació semblant. 

La cariologia, tècnica biosistemàtica 

E n la seva estada a l'estranger (Ins
titut de Botànica de la Universitat de Neucha
tel, Suïssa) de l'any 1983, la professora ajudant 
del Departament de Botànica General de la 
Universitat de Barcelona, Mercè Bernal, pogué 
aprofundir en algunes de les tècniques i meto
dologies de treball susceptibles de ser empra
des en els estudis de Biosistemàtica, procedi
ment científic que té com objectius: 

a) Oferir un mètode convenient d'identifi
cació dels tàxons. 

b) Establir una classificació que reflecteixi 
les relacions naturals entre els organismes. 

e) Esbrinar les tendències i e ls processos 
evolutius dels tàxons. 

Per assolir aquestes finalitats s'ha fet neces
sària una diversificació força important de la 
metodologia emprada, diversificació que cons-

!llueix el tret principal de la Biosistemàtica mo
derna, que sorgeix a partir del moment en què 
l'espècie deixa de considerar-se com una uni
tat sistemàtica fixa, i passa a ser entesa com una 
unitat dinàmica, sotmesa, per tan, a canvis am
bientals i a lteracions en la seva constitució ge
nèiica. 

Dintre les tècniques i metodologies empra
des en estudis biosistemàtics, n'hi ha unes de 
més antigues, com la morfologia externa i la 
micromorfologia, i d'altres de relativament més 
recents com la quimiotaxonomia, la cariologia 
i la taxonomia numèrica. 

La primera, que s'ocupa de l'aplicació de les 
diverses dades sobre la constitució química de 
les plantes a la sistemàtica vegetal, basa els seus 
estudis en els cada cop més sensibles mètodes 
de separació, purificació i identificació de les 

substàncies (tècniques cromatogràfiques, elec
troforètiques i espectrogràfiques). 

La segona d'aquestes tècniques més recents, 
la cariologia, és la que ha merescut l'atenció 
científica de la professora Bernal, ja que a la 
mencionada Universitat suïssa s'investiga i 
s'aplica aquesta disciplina, consistent a establir 
el cariotipus o complement cromosòmic d'un 
determinat tàxon, el cariotipus del qual és ca
racteritzat pel nombre, forma i mida dels seus 
cromosomes. L'estudi del cariotipus ens pro
porciona informació sobre dos aspectes fona
mentals de la Biosistemàtica moderna: 

a) D'una banda, en estudiar el fenotipus 
d'un tàxon, el cariotipus pot considerar-se com 
un caràcter més a tenir en compte, però que 
presenta, a més, un avantatge respecte a d'al
tres caràcters, i que és el de mantenir la cons-

La Tumorectomia ja és un tractament cone
gut i practicat arreu, aquí encara no massa ex
tès, consistent en l'extracció del tumor, la irra
diació externa de cobalt sobre el pit i després 
un suplement de dosi amb radioteràpia inters
ticial amb iridi sobre el llit del tumor, depenent 
sempre del tamany del tumor i del volum del 
pit, ja que si els tumors són multifocals cal fer 
Mastectomia. 

Així, doncs, les indicaciones principals que 
cal seguir per a Tumorectomia més Irradiació 
són que el tumor ha de ser inferior a 4 o 5 cen
tímetres, el tumor ha de ser únic, el tamany del 
pit ha de ser regular i si es presenten microcal
cificacions han de ser focals i no difoses. 

En resum, en els darrers deu anys, els estu
dis clínics efectuats han demostrat l'efectivitat 
del paper de la cirurgia conservadora més irra
diació com a alternativa a la Mastectomia en 
el tractament del càncer de mama. El paper de 
l'esbadiatge ganglionar ha quedat ben conso
lidat i la capacitat d'integració de la quimiote
ràpia adjuvant i irradiació ha quedat perfecta
ment demostrada en els pacients amb ganglis 
histològicament positius . 

Els problemes que ara s'estudien són els se
güents: 

1) Predicció anatomopatològica de la re
cidiva mamària. 

2) L'extensió del tractament radioteràpic , 
incloent el paper de la irradiació ganglionar re
gional i la sobredosi sobre el llit tumoral. 

3) L'impacte de la quimioteràpia adjuvant 
en l'aspecte cosmètic. • 

tància dins d'un grup taxonòmic donat. 
b) De l'altra, el seu estudi es revela d'una 

gran importància a l'hora d'establir relacions fi
logenètiques entre els tàxons, ja que els can
vis en els cromosomes, com a portadors que 
són dels factors hereditaris, tenen una relació 
directa amb els canvis evolutius de les espècies. 

Una de les tècniques estudiades, en relació 
a la cariologia, és la de bandeig en vegetals, 
que permet distingir la distribució de la croma
tina i de la heterocromatina dintre d'un cromo
soma. 

Aquest conjunt de tècniques han enriquit 
considerablement la sistemàtica tradicional i han 
permès de filar més prim pel que fa a molts as
pectes de la classificació dels vegetals. • 

Partícules petites, 
les més 
contaminants 

E n l'Ajut a la Recerca de 1983, des
tinat a l'estudi de la variació de la concentra
ció elemental dels aerosols atmosfèrics en fun
ció del temps i la grandària de les partícules, 
el doctor en química Jaume Borbon ha provat 
en la seva investigació, duta a terme en una 
zona suburbana del Vallès Oriental, l'estreta re
lació existent entre la grandària de les partícu
les i llur composició elemental (aluminosilicats 
d'origen natural), així com l'existent entre les 
partícules més petites i els aerosols d'origen an
tropogènic, que presentaven un alt contingut 
en sofre i plom, derivat, sens dubte, de les com
bustions industrials i de les pertanyents als mo
tors d'explosió. 

La captació de les partícules es realitzà amb 
un impactar de cascada d'alt volum, el qual va 
permetre de recollir-les en diverses fraccions se
gons llur grandària, durant una setmana amb 
periodicitat diària . 

El mostreig es va realitzar durant 24 hores 
amb un cabal de 85 m3/ h aproximadament i 
mitjançant un impactar de cascada de cinc eta
pes: de 6.4, 3 .1, 1.7, 0.8 i 0.39¡tm, respecti
vament, amb filtres de cel·lulosa. En tot mo
ment, els filtres s'emmagatzemaren en desse
cadors amb sílice per tal de protegir-los de la 
humitat. Les 35 mostres foren estudiades per 
Microscòpia Electrònica de Rastreig, una inves
tigació feta en el Laboratori de tècnica física 
d'anàlisi i el Departament de Química analíti
ca de la Universitat de Barcelona , i la compo
sició elemental de les partícules va ésser estu
diada per Microanàlisi de Raigs X Dispersiva 
en Energies EDX. 

Les conclusions del treball mostren que les 
partícules més grosses (superior a 6.4 micres) 
presenten un alt contingut de Si, Al i Fe, és a 
dir, són partícules d'aluminosilicats, procedents 
de l'erosió del terra per l'acció del vent, que 
presentaven una tonalitat marró clara, rcentre 
que les partícules més petites (entre 0.39 i 0.8 
micres) presenten un alt contingut en sofre, re
collit al filtre en forma de sulfats procedents de 
l'oxidació del S02 ambiental, catalitzada pels 
metalls presents en suspensió, i que eren d'una 
tonalitat totalment negra. Quant al plom, s'ob
servà que la concentració era més elevada els 
caps de setmana. En aquest estudi també s'ha 
observat la p,resència d'aerosols marins, en for
ma de clorurs, que entren en competència amb 
els d'orígen terrestre . • 
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En aquests diagrames tridimensionals pot 
ueure's la distribució de la concentració dels ele
ments més significatius a cadascuna de les cinc 
fraccions de l'impactor de cascada durant els 
set dies de la setmana. La dels silicats i el clor 
contrasten poderosament amb la corresponent 
al sofre. l'alt contingut del qual es presenta en 
les partícules més petites, que tenen , com pot 
ueure 's, una incidència més acusada els finals 
de setmana. 
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O Beques post-doctorals 
Aquesta convocatòria va adreçada a les 

persones de nacionalitat espanyola que ha
gin realitzat tasques d'investigació en un cen
tre estranger durant nou mesos com a mínim 
(en el període comprès entre 1'1 de setem
bre de 1984 i el 30 de setembre de 1986) 
i que desitgin reincorporar-se a l'Estat espa
nyol. La documentació haurà de ser trame
sa a la Direcció General de Política Científi
ca abans de 1'1 de juny de 1986. 

També, el Ministeri d'Educació convoca 
unes beques post-doctorals a l'estranger, la 
sol·licitud de les quals ha d'efectuar-se igual
ment a la Direcció General de Política Cien
tífica abans del 15 de març de 1986. 

O Adjudicació de 10 ajuts 
Per una Resolució del Centre d'Estudis 

Constitucionals es convoca concurs de mè
rits per a la contractació de treballs d'investi
gació a realitzar durant aquest any. Entre els 
temes que s'ofereixen per a concursar a l'ad
judicació dels 10 Ajuts que hi ha en joc, hi 
figuren, entre altres, els següents: •Els con
flictes de competència entre l'Estat i les Co
munitats Autònomes», • Les Comunitats 
Autònomes i la integració espanyola a la 
CEE•, etc. 

També dintre l'àmbit de Presidència de Go
vern es dicta una Resolució del •Centro de 
lnvestigaciones Sociológicas», per la que es 
convoquen •Ajudes a investigadors en cièn
cies socials», cadascuna de les quals és do
tadé< amb 300.000 pessetes. La sol· licitud per 
a concursar-hi haurà de presentar-se abans 
del 22 de febrer de 1986. 

Una altra Resolució del •Centro de Inves
tigaciones Sociológicas• estableix la convo
catòria d'ajuts a tesis doctorals en curs de rea
lització durant e1 1986. Cada projecte estarà 
dotat amb 500.000 pessetes. 

O Investigació històrica 
Premi al millor treball d'investigació sobre 

Història Social d'Espanya a l'era contempo
rània , dotat amb un milió de pessetes, con
vocat pel Ministeri de Treball. El termini per 
a presentar originals, en qualsevol de les llen
gues oficials a l'Estat espanyol, acaba el 31 
de desembre de 1986. 

O Premis sobre Història de la Ciència 
aplicada 

D'altra banda, la •Real Academia de Cien
das Exactas, Físicas y Naturales• fa públiques 
les bases dels premis per a 1986, entre les 
quals el •Alfonso XIII» , al millor treball so
bre Història de la Ciència Aplicada, dotat amb 
250.000·pessetes, i amb un termini d'admis
sió que acaba el 15 de maig de 1986. 

O 20 beques de recerca 
A fi de sostenir la recerca universitària en 

l'àmbit de la integració Europea, la comissió 
dels comunitaris europeus concedeix el ju
liol de 1986: 

20 beques de recerca per un valor total de 
610.000 pessetes; 3 d'aquestes beques es
taran reservades a la recerca històrica sobre 
els orígens de l'Europa comunitària. Les be
ques són destinades als joves professors, ad
junts o professors auxiliars, que facin indivi
dual o col-lectivament estudis de recerca so
bre la integració Europea. 

Els impresos per a sol·licitar la beca es po
den demanar al carrer Serrano, 41, 28001 
Madrid, i s'han de presentar per duplicat. La 
data lími.t per a la presentació de la documen
tació és el 31 de març de 1986. 

La Secretaria de la CIRIT oferirà a les per
sones interessades en aquestes beques, ajuts 
i convocatòries, tota aquella informació i 
coordinació que precisin per a poder 
concòrrer-hi amb tota garantia. 
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Febrer de 1986 
Educació sanitària 

I 

El 5 de febrer, de 8 a 9 del ves- ;~ 
pre , a l'Auditori de l'Institut De
xeus, conferència del Dr. Fran
cisco Montanyà Sabater sobre >: 
•Varices: prevención y esta-
do actual del tratamiento». 
Dintre de la mateixa sèrie dels Di
mecres de l'Institut Dexeus, els 
dies 19 i 26 de febrer els doctors 
José M. • Carrera i Pascual Abós 
parlaran respectivament de •Pre
vención de la subnormalidad a 
través de la asistencia obstétrica• 
i cAnticoncepción masculina• . 
Estudis històrics 
El Centre d'Estudis Hitòrics Inter
nacionals de la Universitat de 
Barcelona (Carrer Brusi, 61, Bar
celona 08006) ha donat a conèi-
xet les bases del I Premi Juan 
García Duran per a treballs 
sobre Història de la Guerra jW 

Civil Espanyola que l'estudiïn I% 
directament en la seva totalitat on 
en algun dels seus aspectes, amb 
criteris i metodologia propis de la 
ciència històrica, així com per a 
memòries referides al mateix pe
ríode i tema. Aquest premi , amb 
caràcter bianual, ha estat dotat 
amb la quantitat de tres milions 
de pessetes en concepte de drets 
d'autor a tota l'edició castellana 
de l'obra premiada. El termini 
d'admissió d'originals s'acabarà el 
15 de setembre de 1986. Per 
més informació de les bases del 
Premi podeu adreçar-vos a la seu lc 
del Centre. 

· Estudis marins 
Organitzat per la Societat Cata
lana de Biologia, el dijous 13 de l" 
febrer Sessió extraordinària sobre f i 
•fronts marins a la Mediter
rània•, a les 7 de la tarda,I'Aula 
6 de la Facultat de Biologia de la 
Universitat de Barcelona, amb 
Ramon Margalef i Jordi Flos, del 
departament d'Ecologia de la Fa
cultat de Biologia, i J. Salat, J. 
Font, M. Estrada iM. Alcaraz de 
l'Institut d'Investigacions Pesque-
res del Consell Superior d'Inves
tigacions Científiques. 
Sistemes ecològics 
A l'Aula 10 de la Facultat de Bio
logia, dilluns i dimecres a les 6 de 
la tarde, cicle de conferències so
bre Teoria de Sistemes Eco
lògics a càrrec del professor 
R. Margalef, del departament i" 
d'Ecologia de la Facultat de Bio- ¡, 
logia de la U.B. k 

____ _.._ ___ _ 

EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRbNICA 

El fet que una imatge reproduïda en un televisor tingui una bona qualitat depèn bà
sicament tant de l'equip de reproducció que s 'utilitzi com del de gravació que s 'ha 
fet servir per enregistrar aquesta imatge. Però potser no ens adonem de la importàn
cia que també hi té el suport físic d 'aquesta imatge: la cinta magnètica. 

Els formats de cinta magnètica que es fan servir 
en l'actualitat en vídeo són molt diversos, i de
penen dels sistemes d'enregistrament utilitzats. 
Dels sistemes més professionals en què la cinta 
té una amplada de 2: 1, 3/4 i 1/ 2 polzada, pas
sem per l'industrial de 3/4 de polzada i arribem 
al sistema domèstic més popular de 1/ 2 polzada 
i al d'l /4 de polzada. 

El format d'e cinta de 2 polzades, també anome
nat quàdruplex, està en fase de desaparició a 
causa de la millora obtinguda en altres sistemes 
més moderns que comentarem. La disposició de 
les pistes del senyal de vídeo és de forma trans
versal, tal com ho most ra la figura 1. Té una sola 
pista per àudio, la qual cosa fa que actualment 
no sigui suficient per cobrir les exigències del 
mercat televisiu, i dues pistes més no tan amples 
com la d'àudio, una per a ordres i una altra per a 
control d'impulsos de servo. La gravació de la in
formació de vídeo es realitza mitjançant un tam
bor rotatori de quatre caps que gira amb una ve
locitat de 250 r.p.s. La cinta està allotjada en bo
bines obertes. 

El format de cinta d'una polzada té dues vari
ants: el polzada B i el polzada C. Això es deu al 
desenvolupament d'aquests sistemes de registre 
per diferents marques, una d'alemanya el primer 
i una d'americana el segon, fins a establir dos es
tàndards amb la mateixa amplada de cinta però 
amb diferents sistemes gravació-reproducció. El 
format B es va comercialitzar abans que el C, ·per 
la qual cosa, en un principi es va introduir dins el 
mercat més ràpidament. La diferència fonamen
tal del format B, d'una polzada, respecte de l'an
terior, a part de l'amplada de la cinta, és la re
ducció del nombre de camps dins el tambor del 
magnetoscopi, ja que aquest en fa servir dos, en 
comptes dels quatre del format quàdruplex. La 
disposició de les pistes del polzada B és la que es 
mostra a la figura 2. 

La gravació de les pistes de vídeo es fa de mane
ra segmentada pels dos caps alternativament, d'a
quí que aquest sistema també s'anomeni segmen
tat. Compta amb tres pistes per àudio i una pista 
més per utilitzar-la com a banda de control d'im
pulsos. 
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Figura 2 Format 1" B segmentat 

La qualitat d'imatge que ofereixen aquests dos 
formats d'una polzada és fins i tot més bona en 
la relació senyal/soroll, que la que pot donar el 
de dues polzades, malgrat la diferència en l'am
plada de la cinta, perquè s'hi incorporen sistemes 
de control i correcció de possibles errors, i aven
ços en el sistema mecànic d'arrossegament de la 
cinta. Tots dos formats utilitzen bobines obertes 
per transportar la cinta magnètica (tant el B com 
el C). 

El format C d'una polzada té algunes variacions 
respecte del B. A part de la disposició de l'emul
sió magnètica de la cinta, que en el B és exterior . 
i en el C és interior a causa de l'enfilat de la ma
teixa en els capçals, la gravació i reproducció 
d'una pista de vídeo en el Ces fa només amb un 
cap, la qual·cosa permet de fer congelacions d'i
matge perquè llegeix un camp am.b la cinta para
da. Aquest cap grava un camp a cada pista de ví
deo, accepta els sincronismes que es graven a 
part, en una altra pista, per recuperar-los paste-

Figura 3 Format 1" C heÍicoïdal 
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PISTA ÀUDIO 1 
PISTA CONTROL 
PISTA ÀUDIO 2 

PISTES VÍDEO 

BANDES SEGURETAT 

PISTA ÀUDIO 3 

riorment en fer la reproducció . La disposició de 
les pistes del format polzada e és la que es pot 
veure a I a figura 3. 

Com es pot comprovar el format C té tres pistes 
d'àudio professional com el format B, i també 
una pista de control, a més de la pista de sincro
nismes comentada anteriorment. Al format C 
també se l'anomena helicoïdal. 

Un altre sistema que es fa servir a nivell profes
sional és el de 3/4 de polzada U-Màtic d'Alta 
Banda (U-Matic High Band), que no arriba a do
nar una qualitat com la dels de polzada, però 
que els Organismes Internacionals de radiodifu
sió i televisió han acceptat com a sistema profes
sional per a enregistraments de reportatges i pro
ducció de programes en què es necessita un 
transport ràpid i àgil dels equips de gravació, ja 
que aquest format, per les seves característiques 
tècniques, permet utilitzar equips portàtils de di
mensions reduïdes. 

BANDES SEGURETAT 

PISTES VÍDEO 

PISTA CONTROL 

~~:..=:::;;;;-.\·~ BANDES SEGURETAT 

PISTES VÍDEO 

PISTA ÀUDIO 2 

PISTA ÀUDIO 1 

Figura 4 Format 3/4" U-Màtic d'Alta Banda i Industrial 

A diferència dels formats esmentats abans, 
aquest conté la cinta en una cassette dins la qual 
hi ha les dues bobines en un mateix pla. La dis
posició de les diverses pistes d'informació es pot 
veure al dibuix de la figura 4. 

Hi ha les pistes de vídeo gravades de manera heli
coïdal, com al format e d'una polzada, . dues 
bandes d'àudio i una pista de control de sincro
nismes. Existeixen dos tipus diferents de cas
settes per a aquest format: un de normal per a 
gravació-reproducció en aparells estacionaris i un 
altre de més petit per als equips portàtils, de di
mensions i pes més reduïts. Aquestes cassettes 
més petites són totalment utilitzades amb els 
equips estacionaris, cosa que permet l'edició de 
programes a partir del material obtingut d'equips 
portàtils de reportatge. 

L'últim format professional aparegut, també ca
talogat com a bàsicament de reportatges, és el de 
1/2 polzada Betacam,-segons es va explicar en el 
número 1 de QT (novembre-desembre 1985, 
pàg. 21 ). Aquest va sorgir arran de la necessitat 
de reduir encara més les dimensions i el pes dels 

Figura 5 Format l /2"Betama:x 

equips portàtils de notícies i reportatges. Per 
aconseguir-ho, s'aprofiten les dimensions de les 
cassettes del sistema domèstic Betamax, i s'aug
menten la qualitat de gravació-reproducció dels 
equips i la qualitat del suport magnètic, és a dir 
de la cinta. 

Com a sistema alternatiu entre els professionals i 
els domèstics, es troba el format U-Màtic Indus
trial. Les seves dimensions són les mateixes que 
les de l'U-Màtic d'Alta Banda, però el sistema de 
gravació-reproducció és diferent: la qualitat d'i
matge no és tan bona, però prou acceptable per 
a l'intercanvi de programes per visionat, entre 
entitats, empreses i emissores i productores de 
programes de televisió. Les pistes de vídeo, àu
dio i control d'impulsos de sincronismes estan 
situades a la cinta igual que les del format U-Mà
tic d'Alta Banda. 

El format de 1/ 2 polzada és el més conegut, do
nat que és el que fan servir els diferents sistemes 
de videocassettes domèstics. L'únic punt en co
mú que tenen aqut>c;ts tres sistemes - Betamax, 

PISTES VfDEO 

PISTA CONTROL 
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Figura 6 Format 1/2"VHS 

Figura 7 Fotmat 1 /2"2000 

VHS i 2000- és l'amplada de la cinta, ja que 
tant les dimensions de les casset tes com la distri
bució de les diverses pistes es fa de manera dife
rent, segons es mostra a les figures 5, 6 i 7, res
pectivament. 

Un altre format domèstic és el d ' l /4 de polzada 
que sembla no haver tingut gaire èxit comercial 
i de gran públic. És l'anomenat CVC (compact 
video cassette) de dimensions semblants a les 

- Necessito aconseguir l'esquema del transmis
sor mòbil de 40 canals, classe D, de banda ciuta
dana, de la casa PATHCOM Inc. model PACE 
8025. Contacteu amb Andrés al telf. (93) 
220 86 83 . 

PISTA AUDIO 

PISTES VIDEO 

PISTA AUilO CARA 2 

PISTES VÍDEO CARA 2 

PISTES CGITROL 

PISTES V(DEO CARA 1 

·cassett es d'àudio, cosa que redueix molt el pes i 
el volum dels equips. 

Com a últim format domèstic aparegut al mer
cat podem citar el Video 8mm, que sembla ser 
l'únic en què s'han posat d'acord les diferents 
marques fabricants per fer servir com a estàn
dard. Però d 'aquest en parlarem en pròxims nú
meros de QT. 

Javier Cacho i Burgos 

- Interessat a comprar una emissora base de fre
qüència modulada per la banda comercial de 88-
108 MHz. Apartat 34038, re f. EMIS., 08080 Bar
celona (Barcelonès). 

- Desitjo contactar amb usuaris de l'ordinador 
Spectravideo 328, per tal de mantenir intercan
vis de programes. Xavi, Niça, 14, 08024 Barcelo
na (Barcelonès). 
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La llengua (cada llengua) és un sistema estructurat de signes que va evolucionant al 
llarg del temps de forma ininterrompuda. Però no és el temps mateix qui fa canviar 
una llengua (pensem en el cas de/llatí, que poc canvia ara, reduït com ha quedat en 
izmbits acadèmics), sinó l'ús que se 'n fa en els àmbits més vius i dinàmics de la socie
·tat. Més exactament, diríem que són uns factors concrets ·que actuen quan la llengua 
funciona allò que la va modificant. 

D'una banda hi ha la pròpia dinàmica interna de 
l'idioma, que es manifesta en els hàbits articula
toris dels parlants. Això fa, per exemple, que els 
catalans tendim a dir " paiella" en lloc de "pae-. 
lla" i que en alguns cercles poc " instruïts" ja es 
digui "videio", amb so de " u" per a la "o" fmal 
en dialecte central, en lloc de "vídeo", que és tal 
com ens ha arribat: Aquests hàbits articulatoris 
han tingut sempre una gran força i són els " cul
pables" de la deformació (no acceptada) d'al- · 
guns cultismes còm "llògica" per " lògica" o "llà
mina" per "làmina" . 

D'alt ra banda actuen uns factors externs, també 
de caràcter lingüístic, que consist eixen en influ
ències d'altres idiomes, les quals arriben a t ravés 
dels variadíssims contactes orals i escrits que 
s'estableixen entre els parlants. És en aquests 
últims anys, en què els mitjans de comunicació 
de tota mena han fet multiplicar aquests contac
tes, quan els esmentats factors tenen més impor
tància. Així, les llengües més fortes escampen 
(literalment) el seu lèxic i la seva sintaxi entre les 
febles; precisament seguint aquest sentit. De ma
nera que per relació de fo rces, poques són les 
llengües que se'n salven. Fins el francès, que tant 
havia influï t damunt l'anglès, necessita ara i posa 
en pràctica mesures protectores contra l'allau 
d'anglicismes que l'amenacen. 

Ben al contrari d'això, l'antic i secular aïllament 
de les societats tradicionals havia donat p rioritat 

a les diverses fo rces internes i de substrat que ac
tuaven a cada lloc amb independència. Un resul
tat sorprenent (citat pel lingüista danès Otto Jes
persen) en seria el del cas del concepte "noi" 
·que té formes tan discrepants com "gut", 
"greng", " horra", "boy", "knabe", "garçon", 
" ragazo", "fanciullo" , "muchacho", "mozo", 
"noi", "al.lot", "xic", etc., en llengües emparen
tades. Un fenomen d'aquest tipus és impensable 
que avui es pogués generar ; tan sols els argots, 
que tenen una funció especial i un abast molt 
restringit, actuen en un sentit comparable. 

És destacable, encara, un altre motor de l'evolu
ció dels idiomes. Es tracta de la mat eixa realitat 
canviant; en fo rma de nous conceptes i maneres 
de pensar, noves màquines, aparells, operacions, 
processos; noves formes de viure, que requerei
xen, encara que pugui semblar estrany, verbs, su
fixos, adjectius i construccions sintàctiques no
ves, entre altres coses. 

En definitiva, tot fa pensar que la presència de 
les innovacions científico-tècniques és actual
ment l'au tèntica impulsora dels canvis lingüís
tics, en la mesura que les novetats es difonen i es 
popularitzen . Els dubtes i problemes que ens 
planteja els resoldrem d'una manera equilibrada, 
que tingui en compte els avantatges de compartir 
únes formes semblaï ts o comunes amb les altres 
llengües i la necessitat de ser fidels a la dinàmica 
i als ritmes evolutius propis. 

Comissió Lexicogràfica del 
Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials 

de Catalunya 
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"RÀDIOS LLIURES" Una pràctica alternativa. 

Edita: Edicions Terra Verda·. Ap. Correus 934, 
08080 Barcelona. 
Autors: Mavi Dolç, Vicent Sanchis i Francesc
Josep Deó. 

"Les possibilitats de les noves tecnologies perme
ten una U ui ta contra el sentit actual dels mass
media, contra la ideologia dominant que tenen al 
darrera i que els mou dins una exclusivitat expli
cable però no tolerable". Un llibre que ens diu el 
paper que representen les ràdios lliures _al nostre 
país i que és un pas important per a aquells que 
lluitem per la llibertat d'emissió, que és la lliber
tat d'expressió. 

EL COMETA HALLEY 1986 

Edita: El Taller de Vapor (àudio-visuals) 
Au tor: Alfons Cornellà 

Realment, aquest any, a més de ser l'any de 
l'IVA, és l'any del Halley. No podia faltar, doncs, 
una novetat en aquest sentit, que és la que us 
presentem. Aquest llibre, d'acurada presentació 
i contingut amè, no només ens fa una anàlisi d'a
quest cometa; sinó que ens introdueix en un 
camp força apassionant: l'astronomia, 1 'astrofí
sica, l'astronàutica ... l'Univers. Utilitza un llen- 
guatge perfectament entenedor i aconsegueix 
que, un cop llegit el llibre, sapiguem què és, com 
és i com veure el Halley, i el que és més impor
tant, que ens mirem el cel d'una altra manera .. . 
molt més apassionant. 

PROPOSTES DIDÀCTIQUES AL VOLTANT 
DEL COMET A HALLEY 
Edita: Graó Editorial. C/ de l'Art, 81. 08028 
Barcelona 
Autors: J. Gimènez i J. Fortuny 

Aquesta és una altra publicació referent al come
ta Halley. 
"Els cometes són uns astres legendaris que sol
quen el nostre firmament. Portadors de presa-
gis ... o simplement grans desconeguts. . 
La curiositat i l'admiració es donen la mà en ob
servar-los. 
Entre aquests, un visitant es fa esperar: el come
ta Halley; un protagonista d'excepció de la ja 
llarga llista d'astres que o'mplen la nit." 
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TERRANOVA 

FRANCESC PUJOLS: L'EMPERADOR TRAJA DE LA FILOSOFIA 
(Martorell, el Baix Llobregat, 1882-1962) 

O com a minim, això és el que diu Salvador Dall que era, és i serà el nostre insigne, 
patriota, filòsof i historiador de la ciència Francesc Pujols, el qual en aquest número 
intentarem descobrir o, almenys, recordar. Important és aquesta definició, doncs, 
endinsem-nos-hi! 

Important i també una mica agosarada, aquesta 
afirmació del nostre gran pintor, però realment 
defiñeix prou la importància cabdal de Francesc 

·Pujols en el món de la filosofia, tot i que no va 
ser l'únic camp en què va treballar:. Això sí , el 
rensament, com a acció no sempre abstracta, 
ocupa una gran part de la seva producció. 

Dels seus orígens socials i familiars podem dir 
que era fill de fuster, i que el seu pare va ser un 
burgès representatiu de l'època i un barceloní 
típic. 

Barcelona, en la infància de Francesc Pujols, vi
via la Restauració, "quan Catalunya, després 
d'un segle de lluites civils, exercia la seva hege
monia sobre la política peninsular"(!) . 

Francesc Pujols va tenir poca disposició pels es
tudis acadèmics. Va ser un autodidacte autèntic, 
cosa que el va portar a dir, com recull l'anecdo
tari de Clop as Batlle: 

"Les universitats només es poden tolerar, com 
les presons. Jurídicament els homes ens dividim 
en tres classes: 
1. Els que no robarien encara que no hi hagués 

presons. 
2. Els que no ho fan perquè n'hi ha. 
3. Els que roben a desgrat d'haver-hi presons. 

Doncs és igual en el món pedagògic: hi ha els 
que sabrien sense necessitat d'universitats, els 
que saben perquè n'hi ha, i els que no saben a 
desgrat d'haver-hi universitats." Interessant, oi? 

Era un apassionat de l'art i la poesia, va guanyar 
la Flor Natural dels Jocs Florals del 1902 i un 
primer accèssit dels del 1903, i va tenir Maragall 
com a mestre. Aquesta passió el va dur cap a 
Madrid (Espanya) durant un temp, buscant no
ves experiències i les obres que li oferia el museu 
del Prado. Més endavant en continuaria buscant 
en països europeus. 

Però quina podria ser la síntesi del seu pensa
ment? 

Queda prou definit en la seva obra Concep te ge
neral de la Ciència Catalana on pren Ramon 
Llull com a referència, "en el punt més alt de 
i'ambició humana" i que marca les bases, segons 

. Francesc Pujols, de la ciència catalana. Ell la de
fineix com a universal i concreta, idealista i po
sitivista alhora (seny i rauxa?). 

També dóna una gran importància a LÍull perquè 
fou qui va fer l'estudi de la realitat considerada 

(I) Francesc Pujols per ell mateix, pp. 73. ~ 

------------------------------------~~& 
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com un sol objecte, entenent per realitat tot allò 
que pot ser conegut. Francesc Pujols aplica el 
mètode experimental analític i sintètic (ascensió 
i davallada de l'enteniment, que deia Llull). 

FRANCESC PUJOLS 

Concepte general 
de la ciència catalana 

ANTONI LÓPI!l, LLIDR!!TeH 

Uo\RCeLONA 

MCMXVIII 

Francesc Pujols proposava -potser no tan errò
niament, donades les nostres característiques na-

cionals que "els del Nord", que tenen una gr~n 
capacitat d'inventiva pel que fa a aparells inno
vadors, ho continuessin desenvolupant (ciències 
particulars), mentre nosaltres investigaríem en 
conceptes científics generals (ciència universal), 
i en posava l'exemple del poble americà, que ha 
aportat molt en el món tècnic però ben poca co
sa en el pensament científic. 

Va posar en ordre, doncs, tots uns conceptes his
toriogràfics de la ciència i va donar contingut 
(missió, en diria) a la nostra ciència, el més alt, 
el pal de paller al voltant del qual es bastiria el 
pensament universal (gairebé res). 

Fou un científic, seguint el seu concepte, ·som
niador de posteritats i l'únic gran mitòleg acredi
tat d'una terra que té fama de pràctica i realista. 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ I ROMEU 

Bi~liografia: · 

CLOPAS BATLLE: Anecdotologi de Francesc 
Pujols. Ed. Selecta. Barcelona 1953. 

PUJOLS, Francesc. L'evolució i els principis im
mutables. Ed. Verdaguer. Barcelona 1921. 

BLADÉ i DESUMBILA, A. Francesc Pujols per 
ell mateix. Ed. Pòrtic, Barcelona, 1967. 

PUJOLS, Francesc. Concepte general de la cièn
cia catalana. Antoni López llibreter. Barcelo
na 1918. 
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QT Sol.licitud de subscripció (6núm.): D 1·900 Pts.- 120tr. 
.. a partir del núm. 

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

ADRECA: 

CODI POSTAL I POBLACIÓ: 

COMARCA: 

DATA NAIXEMENl: 

PROFESSIÓ: 

1.00 o pts. 
6 o fr. D 

POBLACIÓ: 

5.000 pts. 
300 fr. 

TEL: 

D 10.000 pts. 
600 tr. 

PRODUCCIONS TÈC NIQU ES S.C.C. L. Apar tat de correus 34 038 - 08080 BARCELONA 

~---------------~~ 
QT Sol.licitud de subscripció (6núm.): D 1·900 Pts.- 120tr. 

QT Bo d'ajut per 1 O 

NOM I COGNOMS : 

ADRECA: 

CODI POSTAL I POBLACIÓ: 

COMARCA: 

DATA NAIXEMENl: 

PROFESSIÓ: 

1.00 O pts . 
60 fr. D 

POBLACIÓ: 

a partir del núm. · 

5.000 pts. 
300 fr. 

TEL: 

D 10.000 pts . 
600 fr . 

PROD UCCI ONS TÈC NIQ UES S.C.C.L. Apar t at de cor reus 34 038 - 08 080 BA RCELONA 

-----------~----~~ 
QT Sol.licitud de subscripció (6núm.): D 1 ·.900 Pt~·- 120fr. 

QT Bo d'ajut perz o 
NOM I COGNOMS : 

ADRECA: 

CODI POSTAL I POBLACIÓ: 

COMARCA: 

DATA NAIXEMENl: 

PROFESSIÓ: 

1.000 pts. 
60 fr . D 

POBLACIÓ: 

a part1r del num. 

5.000 pts. 
300 H. 

TEL: 

o 10.000 pts. 
600 fr. 

PRODUCC IONS TÈCNI QU ES S .C. C.L. Apartat de correus 34 038 - 08 08 0 BARCELONA 



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

o 
o 

o 

Contrareembossament, més les despeses del correu, en rebre el primer número. 

Ingressant l'import d1rectament al compte corrent 3223-93, oficina 856, de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la Caixa", des de qualse
vol ofic ina de l a xarxa, adjuntant el comprovant d'ingrés amb aquesta butlleta. 

Com a membre de l'Agrupació Catalana de Radioemissors (A.C.R.E.) quedo 
exc lòs del pagament de la quota anual de soci/a cooperativista (100,-Pts.) 
en formalitzar la subscripció. 

El pagament de l'i~port de subscripció (1 . 800 ,-Pts .) mé~ la quota anual (100,-Pts.) em 
dona dret a rebre el títol com a membre Soc i/a Cooperat1v1sta de PRODUCCIONS T~CNIQUES 
s .COOP. CATALANA LTDA . , a més a més dels números acordats. 

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

· d 1 dors, vull fer el pagament de l a forma següent: D'acord amb l'opcio marca a a 

o 
o 

o 

Contrareembossament, més les despeses del correu, en rebre el primer número. 

Ingressant 1 • import di r ectament al compte corrent 3223-93, oficina 856 . de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la Caixa", des de qualse
vol oficina de la xarxa, adj untant el comprovant d'ingrés amb aquesta butlleta. 

Com a membre de l'Agrupació Catalana de Radioemissors (A.C .R .E .) quedo 
exclòs del pagament de la quota ~nual de soci/a cooperativista (100,-Pts.) 
en formalitzar la subscripció. 

El pagament de l'import de subscripció (1.800,-Pts.) mé~ la quota anual (100 ,-Pts.) em 
b 1 t 'tol com a membre Soci/ a Cooperat1v1sta de PRODUCCIONS T~CNIQUES dona dret a re re e 1 

S .COOP . CATALANA LTDA . , a més a més dels números acordats. 

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

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

o 
o 

o 

Contrareembossament, més les despeses del correu, en rebre el primer número. 

Ingressant l 'import directament al compte corrent 3223-93, oficina 856, de 
la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis "la ·caixa", des de qualse
vol oficina de la xarxa, adjuntant el comprovant d'ingrés amb aquesta butlleta . 

Com a membre de l'Agrupació Catalana de Radioemissors (A.C.R.E . ) quedo 
exclòs del pagament de la quota anual de socila cooperativista (100,-Pts . ) 
en formalitzar la subscripció. 

El pagament de l'import de subscripció (1.800,-Pts.) més la quota anual (100,-Pts.) em 
dona dret a rebre el titol com a membre Soci/a Cooperativista de PRODUCCIONS T~CNIQUES 
s . COOP. CATALA NA LTDA., a més a més del s números acordats . 

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

La família dels radioaficionats torna a estar esva
lotada. 

No n 'hi ha per menys. Una vegada més ens sen
tim injustament tractats per l'Administració, que 
no només no té en compte les nostres raons 
quan demanem l'abolició de l'impost de luxe 
que grava el preu dels nostres aparells de trans
missió, sinó que a més aprofita qualsevol motiu 
per posar més impostos a la nostra afició, i així 
ara hem de suportar el famós IVA. 

Cal dir, de tota manera, que el Ministeri d'Hisen
da no està molt segur d 'haver actuat correcta
ment amb aquesta decisió de carregar-nos el 12% 
al nostre ja incòmode cànon de radioaficionat, 
perquè en un programa que emet diàriament des 
de fa uns dies Radio Nacional de España - Radio 
1- entre les 12 i les 13 hores, on es responen 
preguntes sobre -l'aplicació de l'IVA, un radioafi
cionat de Sevilla li preguntava al senyor Ale
many, que és el funcionari o tècnic d'Hisenda 
que les contestava, si era lògic que es gravés amb 
un 12% d'impost, allò que ara ja és un impost, 
o sigui, el cànon de radioaficionat. El senyor 
Alemany li contestava que no coneixia gaire bé 
aquest tema però que -ell creia que el 12% no es
tava aplicat d'una manera com~cta en aquest cas. 

Bé, tot això demostra dues coses: 1. Una vegada 
més, paga i després ja veurem. 2. Definitivament 
no hi ha cap consideració pels radioaficionats. 

CONCURSOS 

MARÇ 
1-2 

8-9 
15-16 

22-24 
29-30 

ARRL DX PHONE CONTEST 
CONCURS COMBINAT DE V-U-SHF 
WEST COAST 160m CW CONTEST 
BERMUDA CONTEST 
G-QRP CLUB CW ACTIVITY 
BARTG SPRING RTTY CONTEST 
CQ WW WPX SSB CONTEST 

A.C.R.E. 

No hi ha dubte que l'Administració, efectiva
ment, si s'adona que s'ha equivocat, no ens co
brarà l'IVA. Ara bé, hom es pregunta de vegades: 
¿com és possible que sempre hàgim d'estar llui
tant perquè se'ns tregui aquest o aquell impost? 
¿és que la radioafició en el nostre país no ha 
aconseguit, malgrat els serveis que ha fet a la so
cietat sempre que ha calgut, convèncer ningú 
que més que una afició tenim, o manipulem, un 
mitjà d'utilitat pública? 

Pot ser que els culpables en el fons en siguem 
nosaltres mateixos, la nostra desunió, el mal 
comportament d'alguns i el desinterès i la desga
na d'altres molts. Som un col.lectiu desgraciada
ment difícil, som un camp de blat amb molta 
herba , i això el fa fàcilment trepitjable i poc va
lorat. 

La radioafició en el nostre país està malalta, pa
teix de molts mals. Els preus prohibitius dels 
equips de ràdio, la poca propagació, els ordina
dors, el desànim gairebé col.lectiu, el mal ús que 
de vegades es fa de les freqüències i dels reemis
sors, la incomprensió de la majoria de la gent 
que viu en el nostre entorn, la desconsideració 
que ens ve de dalt a l'hora de carregar-nos amb 
impostos ... 

Si estimem la nostra afició, haurem de fer un es
forç tots plegats per veure quina part de culpa hi 
tenim, i honradament oferir la nostra ajuda per 
arribar a curar aquesta malaltia, tant com pu
guem, és clar. 

ABRIL 
5-6 

12-13 

16-17 
19-20 
26-27 

SP DX CW CUNTEST 
GARTG SSTV CONTEST 

EA3BHA 

VII CONCURS FESTES DE PRIMAVERA DE 
PALAFRUGELL 

GARTG RTTY CONTEST 
RSGB LOW POWER CONTEST 
DX-YL TO NA-YL CONTEST 
ARCI QRP SSB CONTEST 
VIII TROFEIG S.M. "EL REI D'ESPANYA" 
H:ELVETIA CONTEST 
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LLESCADOR DE PORTADORA PER A FM 

Durant un QSO, d'aquells que es posen interessants, o en una roda en la qual es parla 
de ràdio i un dels participants destaca pel seu coneixement sobre un tema determi-. 
nat, tots nosaltres hem volgut en algun moment poder-lo inte"ompre perquè ens 
aclareixi algun punt del seu discurs. Però això no pot ser, perquè cal esperar que 
passi el canvi i aleshores tornar enrera i preguntar sobre un detall que potser ha explt. 
cat dos minuts abans. 

Amb aquest circuit tan senzill (té 20 compo
nents), la comunicació-ràdio és molt més àgil i el 
temps-ràdio s'aprofita millor. Per tant, es poden 
expressar més idees en menys temps. 

Es basa en el principi break-in, que s'utilitza en 
telegrafia, arn b el qual el corresponsal pot inter
rompre de manera que se'l pot escoltar en els in
tervals entre punts i ratlles. 

Això és el que fa el llescador. Posa l'equip en 
· transmissió permanent, excepte unes finestres 
d'escolta molt curtes a intervals periòdics, en les 
quals interroga el canal en ús. Si en el canal ha 
aparegut una portadora en un moment donat, la 
finestra de recepció següent la "caça", i és aques
ta portadora la que reté l'equip de recepció fins 
que no desapareix. Aleshores passa de nou a 
transmissió permanent, amb portadora llescada. 
És cert que si s'opera amb una estació de FM 
amb aquesta modalitat i a més es disposa d'un 
micròfon de peu, el QSO serà una delícia. No cal 
preocupar-se de passar el canvi, ni d'esperar que 
el passin, el procés és automàtic i sense cap re
tard. 

Avantatges i inconvenients 

He parlat dels avantatges, ara he de parlar també 
dels inconvenients. 

Com que es tracta d'un fals duplex efectuat amb 
un sistema símplex, s'hi ha de sacrificar alguna 
cosa. El corresponsal escolta un "xaf" rítmic 
que coincideix amb la caiguda de l'agulla, apro
ximadament cada segon, Al començament pot 
ser una mica molest, però al cap de pocs minuts 
un s'hi acostuma i acaba per ob.Iidar-lo. 

A cada canvi l'operador perd una fracció molt 
petita de la modulació del seu corresponsal, que 
pot variar entre zero i un segon. Insistiré en 
aquest punt quan comentaré l'ajust del llescador. 
El llescador pot ser útil en el cas que una porta
dora intencionada pretengui planxar l'operador. 
No podrà fer-ho mai perquè l'operador se n'ado
na immediatament i aixi evita engegar un discurs 
a l'aire amb el mateix resultat que si parlés amb 
la paret. 

També serà útil a aquells que són uns pesats per
què els servirà per autocorregir-se, ja que el lles
cador dóna al corresponsal una oportunitat cada 
segon per interrompre, i això fa el QSO més 
amè. 

El sistema no serveix per a operacions a través de 
repetidor. Tampoc no funcionarà entre dues es
tacions equipades .arn b llescador: els dos equips 
s'alternarien rítmicament i el cas no tindria re
mei. No val per cridar CQ i no s'ha d'engegar fins 
després d'haver establert contacte i d'haver avi
sat sobre aquesta modalitat de diàleg. 

Descripció del circuit 

Com a peça principal consta d'un integrat NE-
555, molt assequible, muntat com a oscil.lador 
d'ona quadrada amb cicle de treball variable, que 
pilota' un relè REED, un relè tipus ampolla. És 
convenient aquest tipus de relè perquè la transfe
rència de contactes la fa en un temps mínim i té 
poc consum. Hi ha relès d'unes dimensions in
creïbles, de la mateixa forma que un integrat de 
14 agulles. El corrent que ha de commutar és 
molt petit, d'uns 30 mA, en equips amb canvi 
electrònic, sense relè de commutació emissió-re
cepció ni relè d'antena. 
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Cal extreure un senyal de l'interior de l'equip, el 
senyal d'obertura de squelch o silenciador. Si l'e
quip de FM té un llumet (normalment verd) que 
s'il.lumina quan el canal està ocupat, quan es rep 
una portadora, aquest senyal s'extreu del col.lec
tor del transistor (normalment NPN), que ali
menta elllumet. Tindrem, en silenci, nivell alt de 
senyal (positiu), i amb portadora en el canal zero 
Volt aproximadament (suprimiu Tl i Rl -vegeu 
l'esquema- i feu pont entre A i C). Si es donés 
el cas contrari, segons l'equip (nivell alt en pre
sència de portadora i nivell zero en silenci), cal
dria invertir aquest senyal. Aquesta inversió 
compleix Tl i Rl i els ponts A-B i C-D. 

Finestres de recepció 

TX. 
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No s'ha d'oblidar el diode D3 en antiparal.lel 
amb la bobina del relè per ajuntar l'extratensió 
de ruptura. Si es fa servir un relè chip, cal tenir 
en compte que el díode normalment el porta 
dins i no és necessari posar-l'hi. Se sap perquè es 
mesura una resistència diferent als borns de la 
bobineta amb les puntes de l'òhmmetre posades 
en un sentit o l'altre, per la qual cosa el relè pre
senta polaritat. 

Tampoc no sobraria un condensador de 1.000 
microfarads (C5) entre la línia positiva i el terra 
per estabilitzar la tensió d'alimentació del llesca
dor. També és important el condensador C4 de 
4n7 entre les agulles 1 i 8 de l'integrat NE555. 
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Cas més desfavorable: retard de gairebé 1 seg. 
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é:as més favorable : retard mfnim o nul. 

FIGURA 1 

El condensador Cl i la ferrita Vk-200 serveixen 
per desacoblar i filtrar restes eventuals de radio
freqüències que poguessin fugar-se de l'equip pel 
conductor del senyal de Squelch (oBusY) i mo
lestar el funcionament del llescador. 

Es pot posar un llumet LED en sèrie amb una 
resistència limitadora d'l kohm entre l'agulla 3 i 
el terra, per indicar que l'equip transmet i el lles
cador oscil.la. No és imprescindible, és una co
moditat per al muntatge (R 7 i D 1 ). 
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Ajust 

Amb els dos potenciòmetres d'ajust de muntatge 
pla PT 15V de Piher (P 1 i P2) posats a mig recor
regut, el llescador ha d'oscil.lar quan se li doni 
tensió i ha de produir una finestra d'uns 25 m/seg 
amb intervals d'I seg aproximadament. L'impuls 
d'arrancada a la posta en tensió és una mica més 
llarg, d'uns 1,5 seg. És normal. Ho farà també ca
da vegada que arranqui durant el QSO. 

Amb el llescador apagat, sintonitzeu un canal 
lliure. Porteu el curs de P2 a un extrem, el que 
produeix la finestra més estreta (posició de resis
tència zero ohms). 

Engegueu el .llescador. L'equip començarà a 
transmetre . Obriu el comandament del silencia
dor o squelch tot a l'esquerra, com sí volguéssiu 
escoltar el soroll de banda. Gireu el potenciòme
tre P2 molt lentament, augmentant l'amplada de 
la finestra, fins a un punt en què l'oscil.lador es 
bloquegí. A partir d'aquí, gireu encara una mica 
més en el mateix sentit per tenir més seguretat 
de bloqueig. Desconnecteu el llescador. 

Ara es pot tractar de localitzar a la banda un se
nyal que arribí dèbil, amb Sl o menys, per ga
rantir el funcionament. 

LLESCADOR DE PORTADORA PER A FM 
COMPONENTS 
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Cas 1: Squelch obert = nivell(/) = portadora 
tancat = nivell + = silenci 

Pont A-C, suprimir Tl i Ri 
Cas 2: 

Suprimir o invertir Zi 

FIGURA 2 
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Sintonitzeu un canal lliure i engegueu el llesca
dor. Canvieu el canal ocupat pel senyal dèbil. El 
llescador ha de bloquejar-se en menys d'un segon 
1 passar l'equip a recepció. Sí no ho fa o ho fa a 
la segona finestra o més tard, això significa que 
el reglatge de P2 és crític per a aquests senyals. 
Gireu el potenciòmetre un petit angle més, allu
nyant-lo de l'origen (marqueu amb una fletxa el 
sentit de desplaçament per no confondre-us). 
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S'ha de fer el reglatge amb l'equip calent, al
menys deu minuts després d'haver-lo encès. És 
possible que el receptor es comportí de maneres 
diferents en calent o en fred , pel que fa a la rapi
desa de reflexos a reconèixer u11:a portadora. 

Per a l'ajust d'interval entre finestres, potenciò
metre 1, cal establlr un compromís entre la frac
ció de paraula màxima que es pot perdre el cor
responsal i' el nivell màxim de molèstia del "xaf" 
per a aquest. És clar que com més freqüents si-· 
guin les interrupcions més aviat es bloquejarà el 
transmissor, i per contra la molèstia serà gran. 
Si es fa cada tres segons, passarà desapercebut~ 
però es poden perdre fin.s a tres segons de modu~ 
lació del corresponsal. Crec que un interval d'un 
segon està bé. Es pot controlar amb qualsevol 
rellotge digital. Es perdrà des de zero fins a un 
segon. Estadísticament, mig segon, que no és gai
re. 

La finèstra de 25 milèsimes de segon és tan estre
ta (segons ho permeti el receptor utilitzat), que 
no dóna lloc que el corresponsal deixi de sentir 
ni un so de la nostra modulació. La intel.ligibili
tat és total, ja que la finestra representa una frac
ció d' 1/40 en temps. 

El circuit és tan simple que no val la pena fer un 
. circuit imprès. Es pot muntar en placa perforada 
arn b illots a 1/1 O de polzada. Les unions entre 
illots es fan amb el mateix estany de soldar per 
tensió superficial o amb les cues que sobren de 
les resistències després de tallar-les, igual que els 
ponts eventuals per la cara dels components. La 
disposició d'aquests últims no és crítica en abso
lut, sinó a gust i comoditat del constructor. 

És desitjable que el potenciòmeÚe P2 fos del ti
pus multivolta, per l'estabilitat del temps de fi
nestra. 

Els dos ajustos, el de P 1 i el de P2, no tenen in
teracció entre si, gràcies als díodes D2 i D3. 

EA3BEG 

Notes: 

Np aconsello l'ús del llescador en equips de FM amb can
vi Tx-Rx per relès, perquè a causa de la seva lentitud de 
commutació relativa, i dels rebots dels contactes, la fi
nestra de recepció hauria de ser molt ampla, i com més 
ampla més molest és el "xaf' de commutació per al cor
responsal. 

En una aplicació. posterior del circuit a un equip deter
minat , vaig observar que la tensió del punt SQO no pu
java a + 12 volts em absència de portadors, sinó que no 
s'aixecava a més de 9 volts perquè el llumet "BUSY" 
depenia d'una font estabilitzadora a +9 volts. El llesca-

. dor no arrencava perquè T2 condu:ia sempre, donat que 
tenia la base 3 volts més negativa que l'emissor. La solu
ció d'alimentar el cir·uit a 9 volts era improcedent per la 
por de sobrecarregar la font estabilitzadora de l'equip 
·amb una despesa extra, per la qual cosa vaig decidir aug
mentar la tensió llindar de conducció del transistor T2 
amb un díode Zener de 5,1 volts, posat en sèrie amb la 
base de T2, i això va resoldre l'inconvenient. 

Connecteu la capsa minibox a terra, a O volts. Les proves 
les vaig fer amb un equip ICOM 245-E. El tall rítmic de 
portadora no peijudica el transceptor. Una variat del cir· 
cuit , per suprimir el relè, seria la següent: sub stituir-lo 
per un trànsistor MC140 (figura 3). 

41 



A.C.R.C. 
COMUNICACIONS VIA SATÈL·LIT 

Tot allò que l'home pot imaginar, un altre ho podrà realitzar. 
Juli Verne 

Cap al final de l'any 1957 va tenir lloc un dels Arthur C. Clark, autor de ciència-ficció, en el seu 
dos esdeveniments més importants de la història treball Extraterrestrial relays suggerí, ja a l'any 
de l'Astronàutica: la col.locació en òrbita del 1945, la solució a aquests problemes, mitjançant 
primer satèl.lit. L'altre fou l'arribada de l'home a l'ús de satèl.lits artificials que, situats a milers de 
la Lluna, l'estiu del 1969. quilòmetres, fessin d'estacions repetidores. 

Aquests dos fets han contribuït fonamentalment 
a reconèixer la importància de les investigacions 
espacials, i juntament amb els mitjans de comu
nicació, han donat suport als sentiments oníriés 
més profunds de l'ésser humà. 

En aquest espai de temps, els llançaments s'han 
multiplicat fins a tal punt, que els satèl.lits artifi

. cials s'agrupen en famílies, segons la tasca que 
se'ls encomana: de comunicacions, meteorolò
gics, militars, d'exploració còsmica, de navega
ció i control aeri, ionosfèrics, d'investigació as
tronòmica, geodèsics, ionosfèrics, biològics, etc. 

Cap als anys 50 es va veure la necessitat de bus
car un nou sistema alternatiu als que ja s'empra
ven per a les comunicacions a llarga distància o 
transoceàniques, ja que els mitjans de l'època co
mençaren a estar saturats, i no resultaven cars. 
S'hi van trobar solucions: les comunicacions per 
ones de ràdio molt curtes i d'elevada freqüència 
(microones). 

Aquestes ones es propaguen en línia recta com 
la llum, però qualsevol obstacle, els impedeix 
avançar. A més, en el cas de les comunicacions 
transoceàniques, i a causa de la curvatura de la 
terra, era imprescindible aixecar torres (una per 
a l'emissió, una altra per a la recepció) d'alguns 
centenars de quilòmetres, cosa totalment impos
sible i antieconòmica. 

SERVEIS ACTUALS D'ACRE PER ALS SEUS 
ASSOCIATS 

Assegurança d'antenes. Aquesta assegurança està 
contractada amb la companyia "La Catalana". 
El seu import és de 300,- ptes. l'any. 

Assessorament Jurídic. Per si hi ha problemes 
amb les comunitats de veïns, tenim establert un 
servei d'assessorament jurídic per tal d 'informar
vos sobre els tràmits a seguir. Aquest servei és 
gratuït. 
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El 4 d'octubre de 1957, i fins el 4 de gener de 
19 58 (coincidint arn b 1 'any geofísic internacio
nal), el primer giny de l'home, i de construcció 
soviètica, el SPUTNIK-1,' va emetre el seu bip
bip des de l'espai, domini fins llavors de la cièn
cia ficció. 

Els seus 58 cm (/)de diàmetre i 83 kg de massa 
eren dedicats principalment a les emissores de 
ràdio i a les bateries químiques. 

Apogeu 
Sa . Terra 

Perigeu 

}-950 km-~t- 226 kmf 

Al Sputnik-1 el van succeir el 2 i el 3, llançats el 
13 de novembre del 57 i el 15 de maig del 58, 
respectivament , que van aportar una gran quan
titat d'informació sobre física de l'espai. Van ser 
els primers a descobrir els cinturons de ràdio 
"Van Alien" . La informació arribarà a la Terra 
mitjançant els seus transmissors, en les freqüèn
cies de 20 i 40 Mhz. 

EA3-ATL 

Tràfic de QSL's. Tenim establert el Tràfic de 
Sortida al preu de dues pessetes/QSL. 

Curs d'iniciació a la Telegrafia. Disposem d'un 
llibre i cassette d'iniciació al CW al preu de 500,
ptes., més despeses de correu. 

QSL's d'A.C.R.E. a 5 ptes. 

Radiotelefonista naval. 

Podeu adreçar les comandes a l'apartat 28020 . . 
Barcelon·a 08080. 

RÀDIO NEDERLAND, 
L'EMISSORA MÉS ESCOLTADA A CATALUNYA 

Segons l'enquesta feta per l'espai "L'Altra Ràdio", de Ràdio 4, els radioescoltes cata
lans tenen com a emissora d 'Ona Curta preferida Ràdio Nederland. 

Les següents ratlles us permetran de conèixer a fons l'emissora d'Hilversum. 

Breus apunts sobre Ràdio Nederland 

Ràdio Nederland no fou instituïda fins al 15 d'a
bril de 1947, però podem considerar-la com a 
continuadora de l'estació d'Ona Curta holandesa 
PCJ, que des del 1927 emetia de forma experi
mental. 

Acabada la Segona Guerra Mundial, Ràdio Ne
derland va, començar la seva programació inter
nacional en diverses llengües, i entrats als anys 
cinquanta va construir el centre emissor de Lo
pik, a la província d 'Ultrecht, just al cor d'Ho
landa. 

Lopik ha estat en funcionament fins l'any pas
sat, quan es va inaugurar la nova planta transmis
sora al polder de Flevoland, 'la més potent i mo
derna d'Europa, ara per ara. 

Diàriament Ràdio Nederland emet en nou idio
mes: neerlandès, anglès, francès, castellà, portu
guès, àrab, indonesi, papimento i sranan tongo. 
I el seu fi, manllevant paraules de la mateixa 
emissora, és no sols de projectar una imatge re
presentativa d'Holanda a l'exterior, sinó que vol 
a la vegada fomentar les relacions pacífiques in
ternacionals i, dintre de les seves possibilitats, 
cooperar al desenvolupament de les nacions jo
ves, entre d'altres coses mitjançant la transmissió 
de programes educatius. 

El cert és que Ràdio Nederland té una àmplia i 
entusiasta audiència arreu del món. Podríem dir 
que té l'audiència a la butxaca, si més no, això és 
el que es desprèn de les enquestes, com la feta 
per l'espai L'Altra Ràdio de Ràdio 4. 

Noms com Alfredo Hoffmann, José Zepeda, 
Néstor Hugo Cércamo, Jorge Valdés, Eduardo 
O lona, Alfonso Montealegre, J aime Baguena, 
etc. són ben familiars pels oïdors ·de les emis
sions en llengua castellana. 

A /fred o Ho ffman Jorge Va/dés Eduardo Olona 

Néstor Hugo Carcamo TomMeyer 
Alfonso Montealegre 

i Jaime Baguena _____ ___.._ 
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Ràdio N ederland tècnicament, avui 

Ràdio Nederland té instal.lats els seus equips tèc
nics a tres punts del nostre globus: Holanda, Ma
dagascar i les Antilles Holandeses. A cadascun 
disposa dels següents transmissors i antenes: 

Centre de Flevo, Holanda 
4 transmissors de 500 kw i un de 100 kw de 
reserva. 
Antenes de cortina, amb setze dipols cadascu
na. 
Abast: Europa, Àfrica i Amèrica. 

Antenes del centre de Flevo 

Centre de Bonaire, a les Antilles Holandeses 
2 transmissors de 300 kw. 
Antenes de cortina. 
Abast: Amèrica. 

.A.... ~ACIC NECERLANC

Entrada del centre emissor cf. e Bonaire 
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Centre de Talata, Madagascar. 
2 transmissors de 300 kw. 
Antenes tribanda. 
Ab·ast: Àfrica, Àsia i Oceania. 

Els estudis on es produeixen els programes de 
Ràdio Nederland són a!a ciutat d'Hilversum. 

Edifici de Ràdio Nederland a Hilversum 

Una programació variada i atractiva 

Les emissions de Ràdio Nederland, en els diver
sos idiomes, duren cinquanta-cinc minuts . 

Els primers vint minuts els ocupen les notícies 
i els comentaris d'actualitat ("Newsline", "Co
mentaria da Actualidade", "Edición Especial", 
etc. segons l'idioma d'emissió). 

Els trenta-cinc minuts restants presenten espais 
dedicats a l'activitat social i industrial holandesa 
- "Expèriencias Holandesas" (dimarts), "Docu
mentary" (dilluns), "Aqui na Holanda" (di
marts)-, d'altres sobre la cultura als Països Bai
xos -"Images" (dimarts), "Culturalia" (dijous), 
"Vitrine das Artes" (dimecres)-, i d'altres sobre 
l'actualitat musical -"Musica Ligera dos Paí ses 
Baixos" (dilluns), "Variétés" (dissabte) - . 

Menció especial mereixen els cursos de neerlan
dès que de tant en tant emet la secció anglesa, 
sota el nom "Deutch by Radio", amb llibres i 
cassettes per seguir-los millor. I també els bons 
espais sobre comunicacions, radioescolta i DXis
me en anglès, "Media Network" (dijous), caste
llà, "Radioenlace" (divendres), i portuguès, 
"Mundo das comunicaçoes" (dijous). Tots ells 
disposen d'abundant material gratuït sobre ante
nes, receptors, llibres de DXisme, etc. El progra
ma "Radioenlace", a més, edita periòdicament 
la "Lista Mundial de Emisoras Internacionales en 
Español" . Per obtenir-la, o bé per aconseguir l'al
tre material esmentat cal adreçar-se a: 

Radio Nederland Wereldomroep 
Apartada Postal 222 
1200 JG Hilversum 

Holanda 
Tel. (0)35-161 51 
~-4'4~-~ 

··--~···~· '~~"'~' 
Els diumenges Ràdio Nederland emet en anglès i 
castellà el seu espai cinquantenari de contacte 
amb els oïdors, anomenat "Happy Station" o 
"Estación de la Alegría", presentat pel políglota 
Tom Meyer. 

Si tot plegat us interessa busqueu a les taules se
güents l'idioma, l'horari i la freqüència que més 
us convinguin: Ràdio Nederland Wereldomroep 
us espera. 
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PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB DEFINICIONS D'USUARI 

Quan escrivim un programa sovint necessitem executar repetidament un petit frag
ment d'aquest (aquest fragment l'anomenem subrutina). 

A vegades podria i és efectivament més útil utilitzar una funció definida per l'usuari 
que faci exactament allò que realitza la subrutina, on la funció d'usuari pot ser sim
ple o bé composta. En aquest segon cas l'anomenem procediment d'usuari (perquè 
definim una funció a partir de la definició d'altres, en un procés d'encadenament). 

En aquest article s'explicaran diverses aplica
cions donades a les definicions d'usuari tals com: 
compressió en tres nivells de números i les seves 
respectives descompressions, tractament de 
blancs en un número , aplicacions matemàtiques, 
pas d'ASCII a alfabètic i a l'inrevés, suma de nú
meros de qualsevol base dins d'un fragment de 
cadena, inserció d 'estrings curts dins de cadenes 
llargues, tractament de dates. 

Però abans de continuar definirem d'una manera 
breu i concisa què és una DEFinició de FuNció 
d'usuari: · 

El seu format és el següent: 

DEF FNnom_funció (paràmetre, (paràmetre) ... ) 
= expressió de la funció, 

on DEF FN defineix nom funció com a execu
table, en fer FNnom_funció dins el programa. 
S'ha de tenir cura de declarar la DEF FN abans 
de ser utilitzada dins el programa. 

I on nom_ funció indica si pertany a una funció 
cadena o a una funció numèrica, segons porti o 
no nom_funció un $ darrera del nom (defineix 
llavors. una funció de cadena). Altrament seria 
una funció numèrica. 

El nombre de DEF FN que es poden fer és il.li
mitat, l'únic límit real és la quantitat de memò
ria de qu~ disposem. 

Els arguments declarats han de correspondre 
amb les variables d'idèntic nom utilitzades en la 
definició de l'expressió de la funció. 

Així, si fem DEF FNF{X,Z)=INT(3.sin 3 X.sin3 F 
+0.5) haurem fet la declaració malament, per
què F no és un argument que hagi estat declarat 
entre els arguments (seria Y en aquest cas la va
riable de la funció). 
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El valor d'aquestes variables no és afectat per la 
manipulació de variables que tinguin el mateix 
nom i que siguin utilitzades en altres llocs del 
programa. 

Donem aquí també la definició de procediment 
de funció que és aquella funció d'usuari en la 
qual l'expressió de la funció inclou d'altres defi
nicions d'usuaris d'una manera encadenada. 
Cal remarcar que mai les DEF FN no són recur
rents, o sigui, la seva definició no es pot incloure 
en si mateixa. 

Però primer donaré la definició de funcions sim
ples, que o bé es podran utilitzar soles o bé en la 
definició de noves funcions. 

DEF FN BÀSIQUES 

Primerament en definiré unes quantes de bàsi
ques: 

(1) DEF FNI(Z$,X) = ASCII(MID$(Z$,x,l )) 
ASCII= CODE 

ens extreu el valor ASCII del caràcter x-èsim 
dins la cadena Z$ 

(2) DEF FNV(Z$,X,Y) = VAL(MID$(Z$,X,Y)) 

ens extreu el valor en decimal d 'una subcadena 
que comença en la posició x-èsima de la cadena 
Z$ i té una longitud de Y caràcters. 

(3) DEF FNLN(Z) = LEN(NUM$(Z)) 

ens dóna la longitud del número Z en ser conver
tit a cadena. 

NOTA IMPORTANT: No és bo encadenar exces
sives DEF FN una dins l'altra perquè l'execució 
aleshores és lenta. 

(4) DEF FNL$(Z) = MID$(NUM$(Z),2, 
FNLN(z)-2) 

ens extreu dos caràcters en blanc que hi ha al 
principi i al final de la cadena NUM$(Z),(NUM$ 
(Z) equival a STR$(Z)). 

(5) Fer equivaler una funció d'usuari a una 
funció matemàtica complexa: 
DEF FNM(X,Y, ... ) = funció matemàtica 

Representeu per exemple les funcions següents: 

DEFFNMl(x,y) = -8.(X+Y).2.718281 +(-X2-y2) 
DEF FNM2{X,Y) = 17.(sin((X.X+ Y.Y)/1 000)) 
DEF FNM3(X,Y) = INT(3.sin3 X.sin 3 Y +0.5) 

per mitjà de la rutina següent: 

(*)Aquí hi ha d'anar la teva definició de funció. 

i = 175 ; nombre de línies horitzontals (o sigui, 
nombre de píxels existents en una línia vertical) 

FOR x = O TO i SETEP 2 
y = SQR(i.i-x.x) 
e= 1E+9 

FOR z = -y TO y STEP 4 
p = FNM_(x,z) 
IF pm THEN m=P ELSE GOTO $1 
PLOT 320 +x,pZ PLOT 320-x,p; 

NEXTz 
$1 

NEXTx 

320 és el nombre de línies verticals o sigui 
' ' nombre de píxels que conté una línia horitzontal. 

i vejam què us surt. 

DEFINICIONS ÚTILS: EMPAQUETAMENT I 
EL SEU CONTRARI 

Ara podrem definir un conjunt de sis definicions 
d'usuari molt útils, que serveixen per comprimir 
i descomprimir un número de base decimal a 
qualsevol base. En aquest cas, però i per més co
moditat, s'utilitzarà la base 95. Ara us pregunta
reu per què precisament 95. La raó és molt sen
zilla, en emprar aquesta base, podrem visualitzar 
registres que continguin camps que siguin núme
ros comprimits, ja que els caràcters de la cadena 
dels números comprimits seran caràcters ASCII 
visualitzables i no provocarà la visualització del 

registre amb alteracions de salts de línia o re
torns de caràcter enrera per culpa dels codis de 
control que es troben per sota de l'ASCII 32 o 
bé per damunt de l'ASCII 127. 

Així per comprimir un número comprès entre O 
i 95 farem: 
(6) DEF FNCl $(z) = CHR$(z+32) 

i en fer per exemple Z$=FNC1 $( 64) en resultarà 
z$ una cadena d'un sol caràcter. 

Per a un número comprès entre 96 i 9025 farem: 

(7) DEF FNC2$(Z)=CHR$(INT(Z/95)+32)+ 
+CHR${z-int(z/95).95 + 32) 

i així un número inferior a 9026 i quedarà defi
nit com una cadena de dos caràcters. 

I, finalment, per comprimir un número que sigui 
inferior a 857376 haurem d'utilitzar dues defini
cions d'ajuda per treure'n la final: 

DEF FN9(Z) = Z-INT(Z/9025).9025 
DEF FN9$(Z) = CHR$(1NT(Z/9025)+32) 

i finalment 

(8)! DEF FNC3$(z) = CHR$(FN9{z)-int(fn9 
(Z)/95) .95 + 32 )+CHR$(1NT(EN9(Z)/95) 
+32) + FN9$(Z) 

I ara vénen les tres definicions corresponents de 
descompressió: 

Descompressió de (1) , un sol caràcter: 

(9)f DEF FNDl (Z$) = FNI(Z$,1 )-32 

Descompressió de dos caràcters: 

(lO)f DEF FND2(Z$) = 95.(fni(z$,1 )-32) + 
+ FNI(Z$,2)-32 

i per a tres caràcters la descomposició seria la se
güent: 

(ll)f DEF FND3(Z$) = 9025.(FNI{Z$,3)-32) 
+ 95.(FNI(Z$,2)-32)+FNI(Z$,1)-32 

*Nota: Les, funcions que tinguin un número a mà esquer
ra son les funcions per utilitzar i la resta són com
pl7mentàries. 

------------------------------------------------------~ 
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Caràcter de menys pes 
,¡. 

1 2 3 = Núml+95.Núm2+9025.Núm3 
t 

Caràcter de més pes 

DEFINICIONS FONAMENTALS EN EL TRAC
TAMENT DE REGISTRES 
(12) La definició següent insereix una subca
dena b$ en una cadena més llarga (forçosament) 
a$ a partir del caràcter x-èsim d'aquesta i fins 
el caràcter y-èsim d'a$ (inclosos els caràcters 
x,y-èsims). 

DEF FNA$(x,y,a$,b$) = MID$(a$,1 ,x-1) + b$ 
+ MID$(a$,y+ 1 ,LEN(a$)-y+ 1) 

(13) La definició següent ens suma un número 
W, en aquest cas en base decimal (encara que es 
pugui generalitzar a qualsevol base) a sobre d'un 
camp numèric situat a partir del caràcter x-èsim 
i fins al caràcter y-èsim de la cadena a$: 

~ DEF FNS$(a$,x,y ,W) = FNA$(x,y ,FNL$ 
(FNV(a$,x,y-x+ 1) + W),a$) 

on 
FNA$, FNL$ i FNV són funcions d'usuari 

Clefinides anteriorment. 

DEFINICIONS DE DATA 

(14) Aquesta ens calcularà el nombre de dies a 
partir d'una data determinada (en aquest cas a 
partir de l'u de gener de l'any 1980 (aquest valor 
es pot canviar per qualsevol altre traient el 80 de 
la definició i escrivint en el seu lloc les dues xi
fres d'un any qualsevol, posterior naturalment, 
al 1582, any en què es reordenà el calendari (ve
geu calendari julià a la GEC)). 

(15)T DEF FNE(Y) = FNF(MID$(NUM$(Y),2, 
,FNLN(Y)-2)) 
DEF FNF(Z$) = FNG(Z$)+FNV("OOOO 
310590901201511812122432733043343 
65" ,(FNV(Z$,LEN(Z$ )-3,2).3-2),3 )+ 
+FNV(Z$,LEN(Z$ )-S,LEN(Z$)-4) 
DEF FNG(Z$) = 365.(FNV(Z$,LEN(Z$ )
-1,2)-80) 

Si ara definim FNH(x,y) com: 
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(16)f DEF FNH(X,Y) = FNE(X)-FNE(Y) ens 
donarà com a resultat la diferència en dies entre 
dues dates (aquest procediment és molt exacte, . 
perquè ens calcula la diferència en dies entre 
dues dates respectant els anys de traspàs. 

Un altre mètode seria el següent: 

(17)f DEF FNE(x,y,z) = 28.(y-1)+FNV("OOO 
30306081113J619212426",(y-1 ).2+ 1 ,2)) 
-((y>2)AND((z AND NOT -4)=0))+x 

Una altra funció útil és la següent, que ens diu 
en quin dia estem dins la setmana corrent: 

(18)f DEF FND$(x,y,z) = MID$("DILLUNS .. 
.. DIMARTS .. DIMECRES .. DIJOUS .. DI
VENDRES" + "DISSABTE .. DIUMENGE" 
,(FNE(x,y,z)MOD7).9+ 1 ,9) 

que ens retornarà el nom del dia de la setmana 
que indiqui la data. 

FORMAT DE DATA 

X = DIA 
Y = MES X,Y,Z (dia mes any) 
Z = ANY 

En un article futur s'explicaran d'altres mètodes 
útils on cal fer servir les DEFinicions de FuN
cions d'usuari, tals com: filtratge de dades, can
vis de coordenades, transformacions matemàti
ques, conversió de dates i transposició de valors 
numèrics, entre d'altres. 

Esperant que us hagi estat beneficiosa la lectura 
d'aquest article ... 

Frederic Monrà s Vidiella 

Nota : Les funcions marcades amb un * utilitzen en les 
seves definicions d'altres DEF FN. El número in· 
dica quantes DEF FN han estat utilitzades. 

CONSTRUCCIÓ D'UNA PETIT A 44TORTUGA" 

Comencem un petit projecte de bricolatge: una tortuga que la puguem connectar al 
nostre ordinador i la puguem controlar nosaltres mateixos mitjançant senzills pro
grames en BAS/C. 

La tortuga no és precisament un robpt. La tortu
ga només té rodes per moure's, i sensors per in
formar l'usuari del que passa al seu voltant. En 
els dos casos més complexos, les tortugues duen 
incorporat un llapis retràctil, que controlat per 
l'ordinador, permet fer dibuixos a terra (sobre 
un paper, és clar). Aquesta tortuga que explica
rem aquí, no pot fer ç¡ixò, tot i que, encara que 

·aquest disseny inicial que es dóna avui és força 
limitat, pot ser ampliada amb altres tipus de sen-

. sors, etc ... Per exemple, és possible de posar-li 
una sèrie de sensors _que li permetin anar rastre
jant una línia pintada de blanc a terra; però de 
totes aquestes coses ja se'n parlarà en pròxims 
números. 

L'ordinador: 

En aquest primer cas, he triat un COMMODORE 
64, per la facilitat que dóna a l'hora de connec
tar-li aparells exteriors. El Commodore posseeix 
una sortida, anomenadà "el port de l'usuari", fe
ta expressament per a aquesta funció, perquè l'u
suari pugui connectar els aparells que vulgui en 
aquest port, que normalment està protegit inter-
nament, etc ... En números vinents, es donarà el 

El control dels motors: 

Les tortugues funcionen com els tancs, tenen to
tes les rodes motrius. Com es pot veure en el di
buix 5, n'hi ha sols dues. Això és així perquè 
s'ha de pensar que cada una de les dues rodes és 
motriu. Això vol dir que quan funcioni nomé~ la 
roda de la dreta, com que la de l 'esquerra s'esta
rà parada, això farà girar el giny en direcció a 
l'esquerra. Però sols girarà al voltant d'un eix el 
format per la roda esquerra que s'està parada . 
Així tam bé, quan el vulguem fer córrer endavant 
o endarrera, haureu de fer anar les dues rodes al 
mateix temps. 

circuit capaç de controlar la tortuga, que es pu
gui connectar a altres ordinadors, com el ZX 1, 
Spectrum, etc... e.: 

r·..-+--+-r--t-1-...-+--h 
~·~T-r+rr+4T+~h De les vuit entrades i sortides de què disposa el 

port de l'usuari, nosaltres n'utilitzem quatre que 
seran les que controlaran els motors, per tant 
són de sortida; i quatre més, que provindran dels 
sensors, que seran les d'entrada. 

PllRT OC L'USDAAI Dl!. C8M-~. 

PlO NJ r&Z Pll 

1 l l J I I I I 
,.. IOÇ '"' .... 

----------------------------------------------------------------~ 
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A l'hora de fer la tortuga, hi ha un seriós proble
ma: quin tipus de motors s'han d'utilitzar. El 
més normal seria utilitzar motors pas a pas, que 
permeten un control molt exacte de les rota
cions del motor, etc ... i per tant, permeten saber 
exactament on és la tortuga. Però aquests mo
tors presenten un greu problema, i és el que són 
molt cars. Per altra banda, hi ha els típics motors 
com els que hi ha en els aparells de cassette, però 
aquests són poc exactes, i pr tant, no podríem 
saber precisament on és la tortuga. Per això, se'm 
va ocórrer una cosa, i és que la tortuga sigui mix
ta, o sigui que utilitzarà motors tipus cassette, 
que són molt barats Uo els he trobat 'per 125 
ptes.) , i connectats a la roda hi he posat dos mi
cropulsadors (MP3 i MP4), un per a cada roda, 
que fan que cada cop que la roda fa una volta 
sencera, gràcies a una petita parpella que està 
col.locada en l'eix, es connecti el micropulsador, 
i aquest doni un senyal a l'ordinador conforme 
la roda ha fet una volta. Això permet un control 
força precís de la posició de la tortuga a cada 
moment. 

Encara que en aquest número no es parla direc
tament de la construcció de la tortuga (d'això ja 
se'n parlarà en el pròxim), he volgut explicar tot 
això, com a introducció al circuit controlador. 
A· part de tot això, hi ha dos altres micropulsa
dors col.locats a la part davantera, un a cada cos-. 
tat, r:_ue el que fan és avisar l'ordinador quan "la 
tortuga ~'"lea amb alguna cosa. Aquests són els 
MP I i el M:P2 del circuí t. 

lA lOAT!K.A·: 

El circuit: 

Aquest circuit és molt senzill. De la part dels mi
cropulsadors, no hi ha res a dir, ja que aquests 
van directament connectats a l'ordinador. El 
control dels motors és lleugerament més compli
cat. Cada motor necessita-de dos senyals per fun
cionar, un per fer-lo anar endavant i l'altre en
darrera. D'això ve que dels quatre bits del port 

Ql' 50 

de l'usuari, dos siguin utilitzats per un motor, i 
els altres dos per l'altre. Cada senyal del port de 
l'usuari fa contactar un relè, que aquest al ma~ 
teix temps, farà tirar la tortuga endavant o en
darrera. A TENCIO: el que no es pot fer mai és 
fer conntactar els dos relès d'un mateix motor 

' ja que això provocaria un curtcircuit i podria fer 
malbé l'alimentació externa, que és la que fa gi
rar els motors. Evidentment, no se li pot dir a un 
motor que funcioni endavant i endarrera al ma
teix temps. 

Em sembla que amb els detalls ·del circuit l del 
circuit imprès,· no · pot haver-hi cap tipus de pro
blema al'hora de construir-los. 

llJ(A oc C.l. ¡r... ..._¡ ). 

FI&UR~ 3. 

· A la gent que no posseeix un COMMODORE 64, 
i en posseeix un d'una altra marca: 

Com ja he dit abans, aquest problema es tractarà 
en el pròxim número. Però puc avançar que això 
no és problemàtic i té fàcil solució, sols cal una 
altra petita interfície que connecti el seu ordina
dor amb el circuit que s'explica aquí. Per això, 
tothom qui no tingui un CBM 64 pot fabricar 
aquest circuit, i en el pròxim· número trobarà 
l'altre circuit 4 Ut! necessita per controlar-lo al 
seu ordinador. En el fons aquest circuit necessa
ri, que ja expllcarem, no és res més que ·els cir
cuits de protecció i control que ja du incorporats 
el COMMODORE 64. 

En el pròxim número hi haurà el disseny i la fa
bricació de la tortuga, a més d'aquest altre cir
cuit de què he parlat ara. A part de tot això, es 
començarà a parlar de com controlar aqúesta 
tortuga per mitjà de l'ordinador, quines ordres se 
li ha de donar a l'ordinador, etc .. . 

Eloi Ramon 
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