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TXERNÒBIL O EL SUÏCIDI COL-LECTIU 

Vinh·sis mòrts gairebé immediats. Cent vuitan
ta-set ferits greus encara ho¡pita1itzats a hores 
d'ara. Vint mil persones evacuades a Bielorússia. 
Dinou persones sotmeses a transplantament de 
medul.la òssia o de cèl.lules hepàtiques, de les 
quals sis "encara" continuen vius. I un núvol 
radioactiu que, invisible però de conseqüències 
greus, s'ha passejat per Europa. 

Aquestes són les dades més recents ofertes, en 
diferents moments, per Boris Semionou (vice-di
rector de la comissió soviètica per a l'energia atò
mica) i per Oleg Xtxepin (primer vice-ministre 
de la Salut de l'URSS) i que, per tant, correspo
nen a les versions més moderades del desastre 
nuclear conegut més important de la història, 
que no és més que la punta d'un iceberg de cen
tenars d'accidents a centrals nuclears dels quals 
s'ha tingut coneixement des que, el 2 de desem
bre de 1942 als Estats Units, hi va haver la reac
ció en cadena de la primera pila atòmica. 

Diverses són, però, les "curiositats" i els "silen
cis" que han envoltat, un cop més (algú se'n re
corda de Harrisburg?), un fet d'aquestes caracte
rístiques. La reacció tant dels diferents poders 
estatals com dels mitjans de comunicació apèn
dixs dels primo.::rs davant d'un fet científicament 
incontrolable ha t ingut diferents graons d'esqui
zofrènia in formativa. 

Per una banda, immediatament desp rés d'haver
se sabut l'abast de l'accident (no va ser fins dies 
després), to ta la premsa americana i occidental 
s'apressava a capitalitzar al màxim l'accident 
convert in t-ho en una demostració a l'opinió pú
blica de la incapacitat tecnològica dels soviètics. 
Recordl!m, però, els dos-cents vui tanta accidents 
demostrats succeïts a cen trals nuclears occiden
tals del 1945 al 1978 amb desenes de víctimes 
mortals. 

A la Unió Sovit!tica, per al tra part, li ha vingut 
bé a<.¡uest intent de manipulació de "l 'altre bloc" 
i ha pogut presentar-se així com una víctima d'a
questa mena de contuberni anti-soviètic, tal com 
s'ha pogut llegir repetidament al diari PRA VDA, 
ò rgan oficial del govern de l'URSS, on es consi
dera que a Occident hi ha una censura de prohi
bició so bre tota aquella informació que vol de
mostrar que "malgrat tot, no n'hi ha per tant". 

Després d'aquesta fase inicial de mútua utilitza
ció del fet, n'ha vingut una altra un cop s'han 
adonat tots plegats que, si seguien per aquell ca
mí, el que estaven aconseguint era alarmar, amb 
raó, tota la població veïna i no veïna, amb la 
qual cosa creixia el moviment de refús de les 
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clima de terror en veure les elevades xifres de ra
dioactivitat observades al medi ambient, de les 
quals diàriament informaven els diaris i els mit
jans de com_unicació. 

Conseqüència d'això, doncs, el tancament de 
t'aixeta informativa i alhora un cop de mà als so
viètics " reconeixent" que no n'hi havia per tant 
i que només hi ha hagut uns quants morts i no 
uns milers. 

Oblidem, doncs, tots plegats que, si bé no es veu, 
la radioactivitat mata. Que el lode 131 (detectat 
a Catalunya entre l' 1 i el 3 de maig) és un isòtop 
radioactiu transportat per l'aire i que, amb la 
pluj a, es barreja amb la terra i els productes vege
tals que consumeixen els animals i dels quals 
(uns i altres) ens alimentem. Ja som, doncs, a la 
cadena alimentària. 

Oblidem també que aquest isòtop, un cop intro
duït al cos humà, es diposita ràpidament a la 
glàndula tiroide que necessita del iode per fer les 
seves funcions però que, pobre d'ella i de nosal
tres, no fa diferències entre el iode natural i no 
radioactiu i el iode artificial i altament radioac
tiu, que provoca efectes cancerígens més tard o 
més d'hora. En tots els casos i circumstàncies, 
com ja adverteix George Wald, premi Nobel de 
Fisiologia i Medicina, "qualsevol dosi és una so
bredosi, i no hi ha límit respecte a la radiació; si 
és petita fa una mica de mal, si és més gran , farà 
més mal". 

Oblidem-ho, oblidem-ho tot. Això se'ns demana 
eles dels governs i des do.:: la premsa acostada a ells 
(que és gairebé tota) i si, després de cinc o deu 
an ys, es detecten increments de mort per càncer 
o leucèmia sempre ho podran impu tar a la sacari
na, al pol.len de les llors, a haver vist pel.lfcules 
pornogràfiques, o a qualsevol altra cosa que se'ls 
acudeixi als "salva-sistemes" del moment. 

Considerem, doncs, que tenim el dret a se r infor
mats per les institucions públiques de tot allò 
que ens afecta com a societat, sense manipula
cions i sense ocultacions. 

Demanem també, com a tècnics, científics i ciu
tadans, l'aturada immediata de tota mena de 
fon t d'energia que posi en perill no només el me
di ambient Ua prou important) sinó també la vi
da dels ciu tada.ns del propi país i de qualsevol al
tre fe nt un mal ús dels coneixements científics, 
si no volem fer d'aquest un planeta encara més 
inhabitable del que ho és actualment . 

QUADERNS TÈCNICS 
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PRIMERA FÀBRICA DE 
CRISTALL LíQUID 

COMELTAC (Compañía Eléc
trica de Técnicas Aplicadas) 
invertirà uns cinc mil milions 
de pessetes per fabricar aCata
lunya critalllíquid, indispensa
ble per fabricar chips i LSI. I 
també pensa crear un centre 
de disseny de microprocessa
dors. Tots dos projectes tenen 
força possibilitats d' instal.lar
se a una ZUR, concretament a 
l'espai conegut com a Silicon 
Vallès. 

El consorci creat per dirigir tot 
això s'anomenarà Eurodisplay, 
i compta amb capital del Cen
tro para el Desarrollo Tecnoló
gico Industrial (CDTI) i de 
l'empresa lberlink. Paral.lela
ment es pensa oferir una llibre
ria de software, amb la possibi
litat d'oferir programes i siste
mes, així com el manteniment 
d'equips. 

SIEMENS MUNTA UN 
CENTRE D'INVESTIGACIÓ 
A BARCELONA 

La multinacional Siemens ha 
decidit construir a Barcelona 
un centre d'investigació i des
envolupament de la informàti
ca. La inversió costarà 1.800 
milions de pessetes i es cons
truirà en uns tres anys, amb la 
circumstància que, una vegada 
acabat, hi tindran accés totes 
les universitats catalanes per 
tal de formar èls seus alumnes. 

En aquest centre s'estudiarà 
tota mena de sistemes d'auto
matització, producció de mo
tors elèctrics de baixa tensió i 
sistemes de modernitz~ció per 
a la factoria que ja té a Corne
llà. 
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INFORMACIÓ DIGITALITZADA EN CATALÀ 

Des de RNE-4, i per primer cop, s'han retransmès íntegra
ment en català missatges radiofònics destinats a microordi
nadors, utilitzant procediments digitals. L'experiència, que 
es va dur a terme durant el mes de maig, va ser desenvolupa
da durant el programa dedicat a la radioafició i el dxisme els , 
diumenges a la nit, amb Amadeu Sala i Cinto Niqui com a 
conductors. 

f.artint de·proves fetes pel col.laborador d'aquest espai, Joan 
Farré van enviar infonnació sobre aquests temes amb un or
dinact'or Spectrum, al qual es va afegir, en principi, un pro
grama amb l'emblem a de ràdio-4. Després es va elaborar un 

· altre programa que componia diverses pàgines sobre aques
tes qüestions. 

El procés per captar missatges és gairebé el mateix que el de 
captar una emissora. S'escriuen les pàgines d'i~form~ció, 
s'enregistren a la memòria del Spectrum, a contmuac1ó es 
passa a 'una cassette i finalment el producte que resulta es 
col.loca en una platina, preparat per ser emès. Els oients in
teressats reben el senyal (amb la possibilitat d'enregistrar
lo), i en cas de disposar de l'equip necessari, poden captar 
el seu contingut que surt per pantalla. 

Encara que Radiocadena ja havia fet experiències semblants, 
com ens assenyalava Cinto Niqui, aquesta és la primera vega
da que, en un minut, es rep informació digitalitzada en cata
là i es pensa ampliar el nombre d'ordinadors personals per
què tota l'audiència s'aprofiti dels resultat s. 

. . 
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NOU CÀLCUL DE LA VELOCITAT DEL SO 

Un científic canadenc, el doctor George Wong, afirma haver 
descobert que el valor actual de la veloçitat del so és errònia . 
Concretament, és un xic més lent del que es pensava, amb 
una diferència de 9,6 metres/ hora. 

Aquesta declaració feta per Wong, del Centre Nacio nal d'In
vestigacions del Canadà, apareguda en un conegut diari dels 
Estats Units, altera el valor actual de l'esmentada velocitat. 
Càlculs fets al 1942 sostenien que era de 331,45 metres/se
gon , però ara aquest terme s'ha fixat en 331 ,29 metres/se
gon . 

Tot i tractar-se d'una diferència relativament petita, la ve-
. iocitat del so és una de les constants més importants per a la 

ciència, perquè s'u tilitza per calcular la resistència aerodinà
mica, distàncies, etc. Amb aquesta lleu variació, s'hauran 
d'alterar molts dels actuals criteris aeronàutics com a 
mínim. 

NOMÉS S'INSTAL·LARAN ANTENES PARABbLIQUES 
AMB AUTORITZACIÓ 

El consell de ministres aprovarà aviat un reial decret pel qual 
s'es tableix la necessitat d'obtenir una autorització ministe
rial per instal.lar antenes parabòliques destinad es a la recep
ció d'emissions via sa tèl.li t. 

Aquest projecte, al qual han accedit diverses agències de 
premsa, diu que la ins tal.lació i el funcionament d'una 
estació receptora haurà d' estar empé\ra t per la corresponen t 
autorització administrativa expedida per la Direcció General 
de Telecomunicacions. 

LES DEIXALLES 
ESPACIALS SÓN 
PERILLOSES 

Un vehicle espacial té una pro
babilitat de dues a cinc vega
des més gran de xocar amb de
relictes artificials que no pas 
de trobar-se amb un meteorit, 
en cas que es desplaci pels vol
tants del planeta terra. Aques
tes són estimacions fetes per 
tècnics de la NASA, després de 
desenvolupar una anàlisi sobre 
els materials que floten a la de
riva des dell 956. 

Segons la mateixa font , les ru
tes més perilloses corresponen 
als pols, on es concentren els 
satèl.li ts espies i alguns de co
municacions, a part de les dei
xalles ja e sm en ta des. Actual
ment hi ha fins a 40.000 peces 
descontrolades donant voltes, 
d 'una mida aproximada a una 
pilota de golf. En cas que un 
vehicle espacial se 'n trobés al
guna pel camí, les possibilitats 
de desastre serien força nom
broses. 

LA VEU CATALANA 
SINTETITZADA 

Al II Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana hi va haver 
una innovació prou interes
sant: un sintetitzador de pa
raules que entenia perfecta
ment el català i contestava en 
aquesta llengua totes les pre
guntes que li plantejaven. 

Aquest aparell (SINCAT) el 
van construir membres de l'Es
cola Universitària d' Enginyeria 
Tècnica de Telecomunicació 
La Salle de Barcelona. Com a 
contribució de la info rmàtica 
al desenvolupament de la .fonè
tica, era capaç d'oferir fins a 
mil tres-cents milions de com
binacions. 
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ASPIRINES VEGETALS 

Un grup d 'investigadors de la 
Universitat de Joensuun (Fin
làndia), després d'estudiar el 
comportament dels insectes 
amb un cert tipus de planta, 
han descobert com fabricar as
pirines amb l'ajuda de vegetals. 

L'àcid acetilsalicílic, nom tèc
nic de la pastilla, es prepara 
arn b procediments artificials. 
Però quan es vol descobrir els 
hàbits d 'alguns insec.tes, que 
rebutjaven menjar les fulles de 
plantes del tipus Salix, família 
dels Salicaceae, es va compro
var l'existència de productes 
relacionats amb l'esmentat 
àcid, com els glicòsids fenòlics. 

Si s'explota aquest vegetal per 
obtenir aspirines, s'aconsegui
rà un important avenç cientí
'tïc i econòmic, perquè estalvia
ria importants processos de fa
bricació i depuració. 

NOUS PROCEDIMENTS PER 
PROV ÀR L'EMBARÀS 

Una companyia anglesa ha po
sat a punt un analitzador he
matològic per proves d'emba
ràs basat en una t ècnica cone
guda com a " anticossos mono
clonals". En cinc minuts pot 
determinar l'estat de les pa
cients i set dies després de la 
concepció ja ·pot establir per la 
seva banda l'estat. 

A més, aquest avenç es pot uti
litzar sense tenir una prepara
ció especial, perquè cada ana
litzador està contingut dins 
d'uns tubs d'assaig, previstos 
de substàncies reactives. El sis
tema també preveu casos espe-

. cials que requereixen una aten
ció més urgent. 
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DOTZE POBLACIONS CATALANES ENLLAÇADES AMB· 
. FIBRES ÒPTIQUES 

La comarca del Vallès Occidental serà la primera en tot 
Europa que estarà interconnectada amb fibres òptiques. Els 
nuclis urbans enllaçats seran els firmants del " pacte del Va
llès", és a dir, Terrassa, Sabadell , Rubí, Sant Cugat, Cerda
nyola, Ripollet , Barberà, Castellbisbal, Sant Quirze, Sent
menat i Sant Llorenç Savall, a part de la Corporació Metro
politana de Barcelona. 

El primer pas per tirar endavant el projecte serà l'elaboració 
d 'un estudi que determini les necessitats reals de les indús
tries, laboratoris, etc. de la zona, respecte als serveis que pot 
oferir la fibra òptica. Després es durà a terme un altre estu
di, per veure la viabilitat del projecte a cada municipi. I, 
finalment, es procedirà a construir les xarxes de comunica
ció adients. 

IDENTIFICACIÓ D'EMPREMTES DIGITALS AMB LÀSER 

Roland E. Menzel, investigador dels Estats Units ha aconse
guit, després de deu anys d'experiments, un procedim~n_t 
per descobrir empremtes de tots els tipus, incloses les digi
tals, amb l'ajuda de raigs làser. 

Partint de la idea bàsica de trobar amb un làser la inducció 
fosforescent del rastre que el fa brillar enmig de la nit , Men
zel va adonar~se que una determinada longitud d'ona de 
llum làser provoca que els aminoàcids - i també certes vita
mines que hi ha al greix i a la suor- dipositats en qualsevol 
lloc corri la mà d'un ésser viu, puguin brillar el temps sufi-' . cient per ser fotografiats i marcats electrònicament. Les em-
premtes humanes, especialment, resulten molt sensibles a les 
longituds d'ona dels làsers d'argó, que es converteixen en un 
sistema per detectar criminals. 

De moment aquest sistema l'utilitzen la policia de Miami i la 
de New York arn b ple èxit. I la seva eficàcia li augura una 
ràpida implantació a les oficines de la Interpol i els princi
pals serveis secrets occidentals, per poder oferir una vigilàn
cia més gran. 

PRIMERA POBLACIÓ CATALANA AMB ENERGIA 
SOLAR 

El nucli de Llaers, agregat a la vila de Ripoll (el Ripollès) ja 
disposa d 'una instal.lació pública de llum obtinguda am b l'e
nergia del sol. D'ençà que es va iniciar el projecte (vegeu 
QUADERNS TÈCNICS núm . 2, pàg. 6), aquesta és la prime
ra experiència d'aquest tipus feta íntegrament a Catalunya . 

La nova instal.lació la van inaugurar Xavier Soy, delegat de 
la Generalitat a Girona , i l'alcalde de Ripoll, Pere-Jordi Rie
ll a. El secret de tot són les plaques fotovoltaiques que pro
dueixen energia només amb rajos ultraviolats, am b els quals 
es proveeixen l'enllumenat públic, els electrodomèstics i les 
tanques elèctriques del mateix poble. 

El cost total puja a quasi disset milions de pessetes, la meitat 
aportada per la Generalitat mitjançant el seu pla d 'ordenació 
i serveis. 

COMPUTADORS PER A LA CIRURGIA PLÀSTICA 

A Sao Paulo (Brasil), s'està popularitzant un sistema in for
màtic desenvolupat pel cirurgià plàstic Luiz Paulo Barbosa 
per fer operacions facials i aconseguir l'aspecte que el pa
cient desitgi. 

El sistema es compon d'un ordinador IBM, un monitor de 
TV, un llapis òptic i una càmera de vídeo. El pacient es posa 
davant la càmera, li filmen la cara i a continuació l'especia
lista li ensenya diversos models de celles, nassos, llavis, etc. , 
fins que escull el que vol. Una vegada s' ha fe t l'elecció es pot 
procedir a l'operació. 

Malgrat to t, aquest procediment també té els seus detractors 
que asseguren que això és més fantasia i iLlusió que no pas 
el que vol realment la gent. De moment, sembla que el 
sistema s'ex porta a altres països llatinoamericans, amb 
moltes possibilitats d 'obtenir un èx it important. 

TORNEN ELS AUTOGIRS 

Una nova empresa, creada per 
la Junta d'Andalusia, fabricarà 
a Córdova els primers autogirs 
a l'estat espanyol, després de 
les experiències fe tes per La 
Cierva ja fa més de mig segle. 

Aeroversa, nom de l'esmenta
da empresa, produirà els apa
rells a les actuals instal .lacions 
de Westinghouse en aquesta 
ciutat, amb la previsió de cons
truir 650 aeronaus durant els 
primers tres anys. Compta 
amb un capital inicial de tren
ta milions de pesse tes, encara 
que la inversió fixa per comen
çar a fer els autogirs pujarà 
fins als dos-cents milions. 

En realitat, es pretén més la re
conversió econòmica d 'aques
tes instal.lacions donant tre
ball a 320 obrers, malgrat que 
també es pensa ampliar la fà
brica i comercialitzar nous 
components, com fi bres de vi
dre i materials aeronàutics, per 
tal de tornar competent aquest 
lloc. 
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APAREIX EL 
VIDEOCASSETTE LÀSER 

Una empresa de França ha tro
bat un nou ús del làser aplicat 
al terreny de l'àudio: el micro
cassette musical. Bàsicament, 
és la tecnologia clàssica, acom
panyada d'una banda magnèti
ca molt especial, d'alta quali
tat . 

Aquesta banda, continguda a 
la seva capsa, gira a velocitats 
idèntiques a les cintes ~onven
cionals (dotze metres per se
gon), i es reconeix pels proce
diments habituals. Encara que 
el procés és Ien t, el gran avan
tatge del sistema és la lectura 
de so que 'fa el làser, que se 
sent amb més claredat. Malgrat 
tot els seus fabricants no han 
po~ut de moment evitar les 
nombroses avaries del sistema, 

·que una vegada resoltes farien 
el procediment més econòmic 
i senzill. 

ORDINADORS ANTI-XOC 

L'última moda en ordinadors, 
un sistema construït per l'em
presa NCR que porta el meca
nisme "Faut Tolerant", és a 
dir, resistència a tota mena 
d'errors, cops i accidents, si
guin o no intencionats. El sis
tema, anomenat 9800, trebalta 
amb temps real~ tant per deter
minats processos com la conti
nuïtat dels mateixos. 

En cas d'avaria, falta d'energia 
o error de treball, el 9800 res
pon al moment, activant el seu 
generador d'emergència i cor
regint el que calgui. Una pro
tecció externa protegeix l'ordi
nador dels riscos per manipula
ció indeguda i similars. . 
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LES TV LOCALS VOLEN LEGALITZAR-SE 

Fins a un total de vint-i-dues televisions locals de Catalunya 
van emetre el diumenge vint-i-set d'abril un programa con_. 
junt demanant la seva legalització. El programa, que va 
durar set minuts, va començar a les dues del migdia, i un cop 
acabat es va tornar a la programació inicial. 

Totes aquestes emissores formen part de la Federació Pro 
Legalització de les Televisions Locals, i com assenyala el 
director de TV Arenys de Mar, Pere Canals, "l'objectiu és 
donar informació als veïns del que passa a les seves localitats 
i n"CJ pas emetre pel.lz'cules o publicitat". 

D'ençà que el 23 de juny de 1981 es va instal.lar la primera 
televisió local a l'estat espanyol, concretament a Cardedeu 
(Vallès Ori en tal), ja hi ha, sols a Catalunya, 84 emissores 
(vegeu QUADERNS TÈCNICS núm. 3, pàg. 7), que són per
seguides pels departaments corresponents de la Generalitat. 

televisions locals a catalunya 

COL'LABORACIÚ AL PROJECTE "HOTOL" 

El ministre britànic d 'Indústria i Energia, Geoffrey Pattie, va 
tenir al passat mes d~ maig un seguit d'entrevistes amb els 
seus homònims espanyols d'Indústria i Defensa per trobar 
col.laboració per enllestir el projecte HOTOL. 

El HOTO'L és un pla fet a Anglaterra, patrocinat pel govern, 
Rolls&Royce i British Aerospace, arn b el qual es pretén des
envolupar íntegrament a Europa veh~cles espacials transat
mosfèrics. De fet, serien avions propulsats per metà, amb 
capacitat per arribar a grans velocitats a increïbles altures. 

El cost total del projecte s'acosta als 600.000 milions de 
pessetes, encara que la seva aplicació permetria reduir a una 
cinquena part el pressupost per operacions a l'espai, a part 
d'oferir noves possibilitats a companyies de transport aeri. 

EMPRESES SENSE INTERÈS 

El govern espanyol ha declarat l'empresa COBOS SA, dedi
cada a la fabricació i comercialització de balances electròni
ques i de precisió i " líder" del sector al nostre mercat, Em
presa d'Interès Preferent. 

Aquesta empresa, que vol agafar amb empenta el, sembla, 
nou mercat europeu, s'ha ¡_¡donat que la millor manera de 
fer-ho és desobeint les lleis d'aquell altre govern, el de la Ge
neralitat, que no sabem si la considera tan preferentment in
teressant però de la qual gaudeix un accèssit a l'aplicació 
tecnològica en un producte en fabricació. Mentre se'ns reco
mana, molt assenyadament, que fem ús públic de la nostra 
llengua nacional en tots els àm bits, inclòs, com és obvi, el 
laboral, sembla que aquesta empresa, a més a més de no uti
litzar públicament la seva llengua pròpia prohibeix explícita
ment als seus treballadors que utilitzin, per escrit, en docu
ments o en la senyalització de l'empresa, el català. 

Realment, l'interès d'aquesta empresa no és gaire preferent... 

EUREKA KAPUTT! 

COBOS 
C1lebrl1, 236·2-40 T 34<93>23987 88 O'.K)97687 PCOB E 08029 Bercolone <Spaln) 

0.w..-, ..... pcwfo( .. M!oti*4WifttfiWIOOf ................. 
Ot •tllt ....,., HIC.,....,. • pot\ cotole. ptt •
l'vt4t .. ..,..,...,.._eo.,..,., .. __ ...,.._.,..... .. ,......._ 
·~- ...... ·-· . 

Els governs europeus sembla que prefereixen l'opció del pre
sident Reagan i la seva "Guerra de les Galàxies" abans que el 
projecte d'autodefensa Eureka, contrapartida del primer. 
Concretament, la RFA ha sortit del contracte inicial, i n'ha 
signat un altre que la uneix als Estats Units, encara que 
aquests últims només accepten la supervisió dels seus col.le
gues alemanys. 

LA COLLITA DEL SAFRÀ 
ES MODERNITZA 

El safrà, tam bé conegut com 
" l'or vermell", deixarà de ser 
·recollit en la seva forma tradi
cional, segons va declarar la 
Compañía General de Azafnín 
en España, primera empresa 
del món dedicada a aquestes 
tasques. L'objectiu és reduir 
els costos i elaborar el safrà 
amb criteris més moderns. 

Es pensa introduir nous pro
cessos tecnològics tenint en 
compte la robòtica i l'electrò
nica aplicada per recollir, tor
rar, esgranar i envasar el pro
ducte. Tot el projecte costarà 
uns 228 milions de pessetes, 
dels quals la societa t financera 
SODICAMAN aportarà 45. 
Tot i que es pensa estalviar di
ners amb els procediments tec
nològics, també es pretén re
duir la mà d'obra, que és la 
principal font de despeses. 

MORT PER ORDINADOR 

No és cap novel.la de ciència
ficció. O al menys a¡xí ho feia 
constar el diari DEIA de l'onze 
de maig passat. Pascual Gonza
lez, un jubilat de 78 anys és 
mort, segons els ordinadors de 
la Seguretat Social, i la seva 
"resurrecció" no sem bla fàcil, 
tot i que fa 18 mesos que ho 
intenta. 

Com a " mort" que és, ja no 
pot rebre cap pensió ni ajuda 
per la seva muller, que necessi
ta una pròtesi per caminar. Si 
els ordinadors gairebé decidei
xen qui viu i qui no, és que cal 
fer alguna cosa per canviar· el 
sistèma, oi? 
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EUS- BREUS- BREUS- 8RE 

EI Halley encara fa parlar. La revista cief}tífica Nature ha publicat a corre-cuita u~ su~le
ment extraordinari sobre els resultats dels onze experiments fets per la sonda espacial Gwt
to. De tots els descobriments, el més sorprenent ha estat que el nucli del cometa és més 
gran del que es pensava, a part que s'ha demostrat l'existència de partícules energètiques 
desconegudes al seu interior. Una altra revelació ha constituït la composició del nucli, fet 
de carboni, nitrogen i oxigen, que pot generar, doncs, vida per si mateix. 

Segons dades facilitades per la Fira de Barcelona amb motiu de l'obertura del saló Expotrò
nica-86 la\'producció espanyola d 'electrònica i informàtica va experimentar l'any passat un 
augment del 13 per cent"en relació amb anys ant.eriors . La producció arreu l'estat espanyol 
de material electrònic i informàtic va ser de 334.000 milions de pessetes. 

En el local del II CONGRf:S DE LA LLENGUA CATALANA s'ha presentat una sèfie d 'e
quips informàtics OLIVETTI proveïts de teclats que permeten escriure, memoritzar i ges
tionar tota la informació en llengua catalana. 

El Diari Oficial de fa Generalitat de êatalunya (DOG) va publicar el 25 d'abril. passat un ~e
eret del Departament d'Agricultura, Ramaderi'a i Pesca pel ~ual es donaran ~J~des per tnar 
i millorar genèticament el grau de qualitat dels caps de be~tiar. Donat que aiXO s~ra c?st~s , 
el Departament establirà unes prioritats per a les agrupaciOns de r~aders qu,~ tmg,mn fu
mats convenis de col.laboració per aconseguir espècies o races considerades d mteres espe-

cial. 

El 25 de maig es va clausurar l'exposició INFORMAT 86, amb força èxit. P~l saló hi v.an 
passar 29.000 professionals,. aproximadament un 37,8% més que l'any antenor. Com a m
formació complementària, el director del· certamen, Jaume Rodríguez, va manifesta~ ~u e ~s 
farà una declaració a l'administració central per tal de donar a INFORMAT la qualif¡cac!ó 
internacional. 

Actualment, es poden veure a Cat~lunya fins a setze canal~ d~ televisió ~e~ sat~~.lit . mitjan
çant les conegudes antenes parabòliques, que capten les emiss~ons de satel.l~ts d orbita es~a
cionària. Actualment qualsevol usuari que tingui aquest additament podra rebre l e~ em1s~ 
sions de l'INTELSAT (e1nals de TV anglesa i la CNN-Cable Network News, un servei quasi 
permanent de notícies), l'EUTELSAT ecs-1 (canals d'holandesos i angles?~~, ~1 ~ORIZONT 
(programes de la Unió Soviètica) i el TELECOM-1 (programes de la televlSlo Italiana) . 

La NASA va saber amb prou temps que el transbordador espacial Challenger t~ndria proble
mes amb els sistemes de propulsió, en especial si la temperatura ambiental baixava sota 
zero. Aquesta afirmació la varen fer enginyers de la Morton Thiokol , empresa fabricant dels 
coets de l' esmentada nau, que van ser la causa principal de la seva destrucció. A l'agost de 
l'any passat es van fer proves que varen dem.ostra.r com es podie~ trencar. ~ls anell~ pri~ci
pals i de suport dels impulsors, però per motius diversos aqu~sta mforn:ac10 es va silenciar. 
Si el Senat dels Estats Units no promulga una nova normativa ben aviat, tot el programa 
Shuttle corre el risc de ser abandonat. 
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TELETEL-VIEWDATA-VIDEOTEX: LA COMUNICACIÓ DIGITAL 

Es podria definir la comunicació digital com un procediment que pretén establir un 
diàleg amb la central d'un banc de dades per aconseguir la informació desitjada. 
Res no seria més erroni que creure 'ns només aquesta accepció perquè aquest feno
men engloba una autèntica revolució dins el món de la telemàtica, donat que aporta 
una tecnologia que uneix l'usuari i l'ordinador mitjançant diverses xarxes informàti
ques. Segons la forma en què s'han constituït, aquests sistemes reben noms força 
semblants fonèticament, però radicalment diferents pel que fa a la seva utilització. 
Segons això, el Videotex respon a unes necessitats que no tenen res a veure amb el 
Viewdata o el servei Teletel, malgrat els elements comuns que fan servir: televisions 
i/o terminals, telèfon, consoles de comandament, ... 
Vegeu, doncs, els trets fonamentals de cadascun d 'ells i que cadascú tregui les con
clusions que més li plaguin sobre un futur comunicatiu que ja és aqut: 

EL SISTEMA VIDEOTEX 

Segons defineix el Comitè Consultiu Internacio
nal Telegràfic i Telefònic (CCITT), l'aplicació 
del servei Videotex és la recuperació d'informa
ció per mitjà d'un diàleg amb una base de dades. 
Aquest servei es basa en la utilització de xarxes 
públiques de telecomunicació i fa servir televi
sors convencionals, modificats prèviament per 
convertir-los en terminals, encara que es poden 
utilitzar d 'altres tipus de terminals, com ara im
pressores,. etc. 

Estructura informativa 

La informació a què tenen accés els usuaris del 
servei Videotex té una estructura de tipus arbo
ri però tam bé es poden fer servir u11s altres tipus 
d'estructures i tècniques de recuperació, com les 
recerques per paraula clau, la utilització de des
criptors i operadors lògics. A més de l'aplicació 
bàsica de recuperació d'informació també en 
permet d'altres com l'entrada d'informació, la 
comunicació terminal a terminal i/o emmagatze
mament i tramesa de missatges entre usuaris, ser-

--
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veis transaccionals que inclouen la realització 
d'una operació comercial, servei de procés de da
des, càrrega de software des d'una base de dades 
a un terminal i interconnexió amb altres serveis 
públics commutats. 

El terminal 

El terminal utilitzat preferentment és el televi
sor, que juntament amb l'adaptador Videotex es 
connecta a la línia telefònica i es converteix en 
un terminal telemàtic. Permet de rebre dades, 
textos i gràfics, i amb un petit teclat (el coman
dament a distància) funciona interactivament. 
No es limita només a rebre dades que arriben, si
nó que també pot buscar interactivament la in
formació que es desitja; fer compres, reserves, 
transferències, pagaments, etc., i pot dialogar 

amb altres televisors intercanviant missatges amb 
ells. 

La xarxa comunicativa 

La xarxa de telecomunicació al nostre país per al 
servei de Videotex, consta de la xarxa telefòni
ca i la xarxa pública de transmissió de dades 
IBERPAC. La xarxa telefònica permet la possibi
litat d 'accés al Videotex a més de vuit milions 
d'abonats. La xarxa IBERPAC és la primera xar
xa europea de transmissió de dades arn b tècnica 
de commutació de paquets i ha ad9ptat les reco
manacions del Comitè Consultiu Internacional 
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de Telegrafia i Telefonia per a la connexió de 
terminals ·i ordinadors. El preu d'utilització d'a
questa xarxa és independent de la distància de 
transmissió i només depèn del volum d'informa
ció transmès. El Videotex aprofita els avantatges 
de les dues xarxes: la xarxa telefònica connecta 
l'usuari amb el centre d'accés més pròxim, i per
met així que qualsevol usuari que tingui telèfon 
pugui tenir accés al Videotex. La resta de la con
nexió des del centre d'accés fins a les bases de 
dades es realitza a. través de la xarxa IBERP AC, 
a la qual estan connectats els centres proveïdors 
de serveis. Aquests proveïdors de serveis són en
titats públiques o privades que posen a disposi
ció dels usuaris una informació mitjançant el ser
vei Videotex. També poden oferir serveis de con
sulta, anàlisi i estructuració i edició de bases de 
dades per tal de permetre l'accés d'una gran gam
ma d'aplicacions telemàtiques, a través del Vi
deotex. 

Pel que fa a l'usuari, hi ha diverses modalitats de 
servei, en grups tancats d'abonats per accedir a 
determinats tipus d'informació, o bé l'accés lliu
re. En tot cas és el proveïdor qui decideix si l'u
suari ha de pagar una quota per pàgina d'infor
mació consultada. 

La informació s'emmagatzema en bases de dades 
dividida en pàgines estructurades en forma ~'ar-

o 
~ o~ 

[)~~ 
[) 
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bre i numerades pel sistema decimal amb una 
quantitat de xifres que depèn del seu nivell. La 
pàgina constitueix la unitat més petita d'infor
mació seleccionable i l'usuari hi pot accedir di
rectament. Les pàgines d'informació es poden re
lacionar entre elles mateixes per poder formar 
documents accessibles a partir de la seva primera 
pàgina. Aquestes pàgines estan estructurades en 
files de quaranta caràcters. El nombre màxim de 
files és de vint-i-cinc visualitzades simultània
ment en la pantalla. Les files estan numerades 
del O al 24; es pot inhibir Ja visualització de la fi
la O, destinada a funcions de servei, detallant en 
la fila 1 el número de pàgina, Ja tartfa-rtr seva 
procedència. 

Els terminals d 'edició de textos són iguals als 
d'usuari, però tenen un teclat alfanumèric espe
cial per a l'edició de pàgines. En aquests casos els 
centres de serveis realitzen la tutoria d'edició 

) 
adeq uada, fent servir un equip d'abonat Vide~
tex per acced ir al servei. També existeixen tern11-
nals d'edició intel.ligents que es connecten amb 
la xarxa telefònica o amb la xarxa IBERPAC de 
manera semblant als terminals de dades utilit
zant el modem apropiat i fent servir velocitats de 
transmissió més altes. 

EL SISTEMA TELETEL 

El Teletel és el nom francès del video text inter
actiu. Aquesta és la definició que en dóna l'Ad
ministració francesa de Telecomunicacions. 

Un nou sistema comunicatiu 

El Teletel és en essència un nou sistema de co
municar-se, que l'Administració proposa als usu
aris de la Xarxa telefònica a França. Utilitza bà
sicament els conductes telefònics existents per 
transmetre i rebre informacions i serveis a la pan
talla d'un terminal i eventualment en una im
pressora. El Mini tel 1, és la unitat més simple 
dels serveis Teletel (fig. I). Exteriorment, és una 
caixeta de color marró clar de Ja mida d' un tele
visor petit, té una tapa de color marró més fosc. 
Obrint aquesta tapa a 90°. apareix una pantalla, 

~ ........ 

i en queda sobre la taula un teclat semblant al 
d'un ordinador casolà corrent. El Minitel s'ins
tal.la simplement endollant-lo en la base telefò-· 
nica, i l'aparell telefònic s'endolla llavors en una 
base que hi ha al darrera del Minitel. Com és nor
mal, el Mini s'ha d 'alimentar elèctricament (220. 
VAC). Així de simplement es transforma (a l'es-
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tat francès) un telèfon corrent en un terminal in
formàtic. L'operació del dispositiu consisteix 
simplement a despenjar el telèfon i marcar el nú
mero del subministrador del servei (banc de da
des) que ens interessi. Quan s'estableix la comu
nicació, a la pantalla apareix el Menú. El tecl.at 
(és l'estàndard francès AZERTY, que és lleuge
rament diferent del QWERTY a què estem acos
tumats aquí) t é 26 tecles alfabètiques, I O de nu
mèriques, i 8 de comandament. Les alfanumèri
ques serveixen per dialogar amb el servei, les 
tecles de comandament serveixen per "girar" 
pàgines, tom ar enrera, rectificar errors, et c., les 
informacions que hem demanat al Menú en for
ma de "pàgines" successives. La instal.lació del 
Minitel s'ha fet a França seguint uns criteris de 
racionalitat telefònica. Encara no està establert a 
tot el país però a les zones on ja està disponible 
el mini és ofert gratuïtament pel sef'Íei de la 
Guia Telefònica. Aquesta gratuïtat es comprèn, 
perquè la Guia de paper, que a França en diuen 
Annuari (i és monumental), s'ha de canviar cada 
any. Amb el Servei Anuari Electrònic , s'hauran 
acabat les guies de paper, i a més estaran cons
tantment al dia. A les zones de l'estat francès en 
què el servei Teletel encara no és ofert en gene
ral, es pot obtenir un Minitel per 1. 700 ptes. al 
mes, inclòs el manteniment. El preu de fer con
sultes als Bancs de Dades és simplement el dels 
passos telefònics. El nombre de passos o el seu 
equivalent monetari, també es poden preguntar 
al Minitel mateix. Aquesta caixeta màgica a més 
de donar-nos la cotització de la Borsa, deixar-nos 
llegir una determinada pàgina de qualsevol diari, 
informar-nos de la cartellera del cinema, etc., 
també serveix de contestador automàtic. Si tru
quem a un número, i aquest comunica o no con
testa, li podem deixar el nostre missatge escrit, 
simplement teclejant-lo. La primera vegada que 
el corresponsal despenja el telèfon, el Mini li diu: 
"tens un missatge" o dos, etc. , "marca el teu nú
mero secret" ... i el missatge apareix a la pantalla. 

Noves perspectives pel Teletel 

El Minitel no és un ordinador, només és un ter
minal de les informacions que demanem als 
Bancs de Dades. En una propera fase d 'expansió 
el terminal podrà accedir a un ordinador funcio
nant en temps compartit. També s'hi podran 
acoblar impressores (diuen que això pot fer bai
xar la venda de segells ... ) o sigui es podrà enviar 
cartes a !"'instant" , demanar acusament de re
cepció, etc. (aquesta funció ve a ser el Telex pe-
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r ò més popularitzat). Tot aquest servei és sem
blant als Teletex o Viewdata, l'estat francès l'ha 
solventat via telefònica, amb un abast per tant 
molt considerable, per a grans distàncies o per 
accés a Bancs especials s'utilitza la xarxa "Trans
pac", que ve a ser els nostres " parells dedicats". 
En règim de xarxa particular el " Banco de San
tander" té instal.lats 7. 51 O terminals Mini tel en 
clients seus que per aquest mitjà tenen accés a 
l'estat dels seus comptes i altres informacions. 
A Barcelona es va començar un sistema que ha
via de donar prestacions semblants a través del 
sistema de TV-Cable, però per alguna causa que 
desconeixem varen cablejar mig Barcelona amb 
línies interactives i l'altra mitja amb cables d'una 
sola direcció. Esperem que les nostres autoritats 
telecomunicatives s'aclareixin una mica i pu
guem també aquí gaudir d 'un sistema semblant 
al Teletel o al Teletex. 

EL SISTEMA VIEWDATA 

El desenvolupament del Viewdata ha estat in
creïblement ràpid, des que se'n va muntar el pri
mer servei públic a la Gran Bretanya, el 1979. 
Les particulars característiques d'aquesta innov~
ció ja han ocasionat greus problemes als submi
nistradors d' informació, perquè ha fet antiquats 
tots els estocs existents en el mercat. Com a botó 
de mostra, podem explicar que, per elaborar el 
guió del film "20 1 0 ... ", el director (Peter Hyms) 
mai no va veure l'autor de la novel.la (Arthur C. 
Clarke): s'intercanviaven els esborranys a través 
de mig món gràcies a un ordinador Kayporo li, 
on es ficaven les primeres impressions del guió 
(fetes a Hollywood), i s'enviaven fins a Sri· Lanka 
(Ceilan) per satèl.lit, on Clarke feia les correc
cions de rigor i el tornava cap als Estats Units. 
S'obre una nova etapa dins l'anomenada ERA 
DE LA INFORMACIÓ. 

Des del primer moment va semblar que el siste
ma Viewdata seria un mitjà de comunicació des
tinat a les masses. Aquest invent es va començar 
a pensar el 1974, sota el comandament de Sir 
Edward Fennesey, sots-president del Post Office 
i director gerent de les t elecomunicacions angle
ses. Impressionat pel sistema Viewphone, que 
permetia veure un parell d'interlocutors quan es 
parlava per telèfon, va demanar a la divisió de 
mercat que investigués sobre les possibilitats que 
podria tenir aquest invent. Abans que res. inte
ressava que el nou sistema augmentés l' ús de la 
xarxa telefònica i que, d' aquesta manera, s'ob
tinguessin més guanys al cap de l'any. 

Mentrestant, els enginyers treballaven en els as
pectes principals del sistema i ben aviat van arri
bar a les conclusions següents: 
- Ha de merèixer confiança. Un sistema que 

s'espatllés sovint es quedaria desacreditat de 
seguida. 

- Ha de ser molt senzill perquè tothom el pugui 
fer servir. 

- Ha de ser molt ràpid, perquè es pugui atendre 
la major quantitat de gent possible. 

- No ha de ser car, sinó al contrari. Tot el siste
ma, i també els centres d' ordinadors, ha de ser 
al més barat possible . 

- Caldrà establir una xarxa d' ordinadors que 
emmagatzemin dades idèntiques, millor que 
una xarxa interconnectada de diferents bases 
de dades. 

A partir del 1979, es va comprovar que tots els . 
objectius previstos podrien ser superats. Ara bé, 
¿què és el sistema Viewdata, explicat amb ter
mes senzills? 

Cap a una definició del Viewdata 

El Yiewdata, aix í com el Teletex, és el nom ge
nèric dels sistemes de transmissió da dad es que 
utilitzen canals de televisió, ones de ràdio en 
FM circuits telefònics o una combinació de tots 
aqu'ests mitjans, amb la finalitat de portar infor
mació als interessats, els quals estan equipats (se 
suposa) amb un televisor en color molt modifi
cat. 

Si abans hem anomenat el Teletex com una me
na de cosí germà de Yiewdata, és perquè utilitza 
el mateix principi, és a dir, en to ts dos casos, es 
verifiquen per una pantalla tota mena de dades 

.. . · ~. 
digitais en els senyals dé TV, inserint els missat
ges en línies no utilitzades per l'interval vertical. 
Ara bé, aquesta és l'única semblança perquè el 
Viewdata arriba molt més lluny. El Teletex per
met l'exhibició (sempre que es tanqui la progra
mació regular) de pàgines d'info rmació alfanu
mèrica o gràfica que la TV proporciona contí
nuament. S'hi poden veure articles esportius, no
tícies, previsions meteorològiques, e tc., sense po
der-hi fer cap modificació o rebre informacions 
addicionals. 

Però el Viewda ta, per altra banda, és interactiu, 
és a dir, pot tenir dos sentits. Es poden sol.licitar 
dades a l'ordinador i a la vegada també és possi
ble introduir-hi qualsevol cosa. f:s capaç d'ocu
par encara més línies amagades en la imatge tele
visiva per la transmissió d' un nombre indetermi
nat de pàgines (molt sovint de 1 00) amb un 
temps d'accés raonable. 

Tam bé és possible fer consultes a tot arreu: des 
de la borsa fins als grans arxius de la NASA .. . 
sempre que es tingui un mi tjà d'enllaç, bé per un 
estudi de TV, bé per una estació de ràdio FM. 
Una memòria intermèdia dins el receptor de TV 
pot acumular les dades que arriben , a qualsevol 
velocitat d'arribada. 

Està previst, també, introduir TV per cable en 
dos sentits, a part de la clàssica línia de telèfon. 
Altres procediments van encaminats a la instal
lació de microones per escales, per tal de propor
cionar un canal de retorn de banda ampla. Tot 
això, és clar, provoca unes despeses addicionals 
que es controlen a través d'uns· nombres de 
compte que són els honoraris especials d'infor
mació, que s'afegeixen a les taxes regulars per 
l'ús de la línia telefònica. Els preus poden variar 
segons el tipus de servei. 

La tecnologia del Viewdata 

Bàsicament, el Yiewdata necessita un microor
dinador amb un software molt especialitzat. D' a
questa manera molts usuaris podran tenir accés 
simultàniament a tota la informació emmagatze
mada (la base de dades) . A la Gran Bretanya, 
s'està calculant que el sistema Preste! (el primer 
Viewdata) operatiu tingui almenys 200 "portes" 
en cada ordinador (és a dir, 200 usuaris que tre
ballin a la vegada). 
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DETECCIÓ DE SUBPORTADORES AMB UN PLL NE 565 

Amb tres paraules els anglòfons s'entenen, ells diuen "phase-locked-loop", i es que
den tan tranquils. Deixo als companys lexicògrafs que busquin l'expressió catalana 
equivalent. Mentrestant jo n'explicaré alguna cosa i al final en faré una aplicació cu
riosa. 

L'efecte PPL és conegut de fa molt temps però 
la seva aplicació amb elements discrets, i especi
aJm en t arn b vàlvules, era bastant llauna. 

L'any 1970 l'empresa Signetics va enquibir tot 
un dispositiu PPL en un centpeus (circuit inte
grat) normal i corrent de 14 potes . 

En el seu interior (fig. 1) hi h~ : un de tector de 
fase, un filtre, un amplificador de corrent conti
nu i un oscil.lador controlat per tensió. 

D<!lcctor Amb 
d~ Filtre dc 

e fc rase Sortida Entrada 
Àudio FI 

OCT 

Fig. I 

Aques t centpeus té bastants noms, signetics, Mo
torola, Fairch ild, NE, etc. , però el seu cognom és 
565 i actualment és més popular que la Sra. 
Preysler. Té moltes aplicacions possibles . Des
criurem la de discriminador de FM i, de passada, 
resulta descrit ell . En principi I'OCT oscil.la a 
una freqüència molt propera a la de la FI. El De
tector de fase produeix una tensió proporcional 
a la diferència de freqüència que hi ha entre la 
qu e rep de Ja FI i la que rep de l'OCT. A aques
ta tensió se l'anomena "tensió d 'error", i s'aplica 
a l'oscil .lador co ntrolat per tensió (OCn. Aq uest 
va varian t de freq üència fi ns q ue la tensió d'error 
és zero. Amb aq uest sistema de serp qu e es mos
sega la cua (loop), l'oscil:lador local (OCT) esta-

ria sempre lligat (locked) a la freqüència que el 
detector de fase (phase) rep de la FI. Aquí en 
unes ratlles hem escrit entre parèntesi la genealo
gia de l'honorable famí lia PLL. En modulació de 
freqüència (FM), la desviació (shift) ve determ i
nada pel senyal m odulador d'àudio en el trans
missor. La "tensió d 'error", doncs, serà una re
producció de l'àudio que en el transmissor pro
voca Ja desviació, ja que en desviar-se Ja freqüèn
cia de la FI de la de l'OCT, el det ector de fase dó
na una tensió proporcional a tal desviació. 

•• 
en trada ~ .. C'2 Jlr.. 
prm•1nent 
dc la FJ 
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"'' --l 1---
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"" I I ' .nnr." 
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"v"'v 
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PLL = fase lligada per la cua 

Fig. 2 

A la figura 2 es mostra el connexionat del PLL 
del quàl tractem, a les agulles (Pins) A iB hi tro
barem el valor de freqüència de la FI en forma 
d'ona quadrada i triangular res pectivament. Tots 
dos senyals poden servir per ajustar e l 565 a al
guna subportadora que vagi a coll-i-be de la por
tadora principal. 

El potenciòmetre P i el condensador C, confor
men una xarxa R/C q ue de termina la freq üència 
base de fu ncionamen t de l'OCT. El valor és apro
ximadament 

I 
Fcp = 3 .7 PC¡ (Mo torola dixit). 
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Com és obvi, un oscil.lador controlat amb tensió 
ha de funcionar arn b una tensió molt ben con
trolada .. . (estabilització de Ja tensió d 'alimenta
ció ). EI valor del condensador C2 determina el 
marge de captura, fora del quali 'OCT no pot se
guir el senyal de FI. El circuit de la figura 2 fun
cio na bé com a discriminador normal de FM, pe
rò si observem amb un oscil.loscopi no veurem 
un àudio gaire normal. Aquest se sinusoïdalitza 
si li fe m travessar una xarxa com la representada 
en la figura 3. 

El PLL 565 té moltes aplicacions. El Manual Mo-

cuit que presentem a continuació es pot desin tri
gar. .. No creiem infringir cap norma legal amb la 
publicació d'aquest circuit perquè la detecció de 
subpo rtadores és d'EGB de la ràdio. El que pot 
resultar il.legal és l'ús que es faci de Ja infom1a
ció rebuda. Probablement és un cas semblant al 
de la RTTY, per mitjà de la qual els OM's rebem 
noticies de les agències de premsa. D'altra ban da 
ja ho va dir Eurípides "llançar una ona a l'aire, és 
com llançar una pedra en laire ... "( !) 

A la figura 5 es dóna l'esquema de l'arte facte 
amb tots els valors. 

.-----------~-----4r-----~-----. +)<v 

r 
Fig. 3 

torola als fulls d'aplicació en dóna una de bas
tant curiosa, que és l'extracció de subp ortadores 
de les emissions que en tenen. Si algú està intri
gat per saber què hi fa permanentment i sense 
modular una portadora a 103 MHz, amb el cir-

I a la figura 6 el circuit imprès 
(ca ntó de les soldadures). 

·A la figura 7, hi figura la implantació dels com
ponents. 

-----------'---; ----~' Q1' 
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La figu ra 8 és una transparència idealitzada a 
efectes informatius. 

Cantó de les soldadures. 

Fig. 6 

Les resistències ajustables P 4 i P 5 han de ser 
" trimpots". Ja està previst així en el circuit im
près, les resistències són d' 1/8 de watt, excepte 
R 1 , R2 i R 3 que ho són d ' 1/2. 

Instal.lació : aquest circuit és una addició que es 
pot fer a qualsevol receptor de FM de què dispo
sem, el senyal de FI· es pot extreure d'un dels 
terminals dels díodes del discriminador. Aquests 
díodes són fàcils de localitzar ja que són dos 
molt junts a la vora d'un potet de FI. 

En connectar el dispositiu descrit a un receptor, 
aquest es desajusta, poc o molt. Si es realitza la 
disposició representada a la figura , es pot re
ajustar posant el commutador SW 1 , en la posició 
NORMAL i movent el dispositiu d'ajustament de 
la FI (que solen ser dues ferrites) fins a obtenir 
la mateixa recepció d'una emissora de terminada 
abans d'instal.lar-hi el dispositiu de detecció de 
subportadores. 

Ajustament: admetem que el receptor amb el 
qual volem fer exploració de subportadores, no 
t é cap dispositiu de S'meter, o centrador de por
tadores. En aquest cas s'ha de : 1) sintonitzar al 
mig de la zona " blanquejada" per la portadora 
en qüestió; 2) posar el SW2 de la platina de sub
portadores en posició 1 i recórrer P4, fins a tro
bar una expressió musical; 3) posar el SW2 en la 
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posició 2 i recórrer P.S fins a trobar una altra ex-
pressió musical. 12.V. - .. 

o, _.()'16 cso- o- Q• + 
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Canvi 
canal 

Fig. 7 

Entrada 
FI 

Hi ha alguna emissora de FM que modula nor
malment per la seva portadora principal, i que a 
més carreteja alguna subportadora am b altres in
formacions ... 

Reèeptor 
de 

FM 

l Ferrites 

Fig. 9 

1 

·Dispositiu 
descrit 

Aquest article més que de radioaficionats, és d 'a
ficionats a la ràdio, que és un aspecte que també 
tenim en compte des d'aquesta revista. 

P.P.P. 

LAT AULA DE BARREJA 
CENTRE NEURÀLGIC DE LA CREATIVITAT MUSICAL 

En el número 4 de QT vam començar una sèrie d'articles sobre el món del so profes
sional. Avui arriba a les nostres pàgines l'estrella de la pdlicula, el centre neuràlgic 
de la instal.lació d'àudio, el cor: la taula de barreja, el mesclador. 

En aques t article intentarem explicar les caracte
rístiques principals del mesclador, aquelles que 
ens permetran reconèixer-lo i la seva utilitat. En 
quedaran bastants en el tinter, ja qu e la intenció 
és només d' introduir el lector en el món de la 
mescla. 

El mesclador és l'encarregat de rebre els dife
rents o iguals tipus de senyals que hi són connec
tats en ell: micròfons, pick-ups, magnetòfons ... 
Tractar-los, adeq uar-los, filtrar- los, equalitzar-los, 
controlar-los i finalment barrejar-los. 
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CARACTER1STIQUES PRINCIPALS 

Una taula de mescles o mesclador es caracteritza 
fonamentalment pel nombre d'entrades mescla
bles, és a dir, el nombre de diferents elements 
que poden ser barrejats simultàniament mitjan
çant els faders, controls d'intensitat, potenciò
metres lliscants de via. 

Enumerem, don cs, a continuació les característi
ques fonamentals que determinen el caràcter i 
les possibilitats d'un mesclador. 

lO NS 

0 
0 

Diagrama de blocs del m esclador de la foto 1 (solament 
hi està representat un canal). Observem que les quatre 
vies d'entrada són commutables. Disposa de pre-escólta 
( Pr""L). sortides. pre-escolta exterior (CUE), auriculars 
(Hl:.ADPHONE), mescla (MIX) , gravació (REC) i gene
ral fOUT). 
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Entrades 

1. Nombre d 'entrades mesclables o vies mescla
bles. 

2 Nombre d'entrades efectives, és a dir, el fet 
q~e en una mateixa via i sota l'acció d'un mateix 
"fader" es puguin connectar dos o més elements 
de diferents nivells de sortida. L'actiu se selec
cionarà mitjançant un commutador. 

3. Ajustos fins de la sensibilitat d'entrada. Com 
ja s'ha comentat entre els diferents tipus d: ap~
rells, qu e són connectables a una taula, existei
xen diferències de nivell de senyal, fins i tot din
tre d'una mateixa gamma, com la dels micrò
fons. Per això és important que la taula tingui 
ajustos de la sensibilitat d'entrada. 

4. Controls de tons. Segons la magnitud i l'enti
tat, un mesclador pot o no disposar de controls 
de tonalitat. Aquests controls poden ser comuns 
a totes les vies, com és el cas de les taules més 
pe tites, o bé poden arribar a ser independents 
per cadascuna de les vies, en les taules més sofis
ticades. 

FOTO I 

Mesclador del tipus petites sonoritzacions, 4 vies mescla
bles i controls de tons generals. 

S. Co ntrol d'ajust/pano~ama. Es l'encarregat de 
repartir el senyal entre els dos canals d'un pro- . 
grama estèreo. 
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6. Pre-escolta "PFL" (de l'anglès pre-fader-listen
ing) escolta àbans del control d'intensitat (fader). 
Ens permet d'escoltar el senyal que tenim con
nectat en aquella via sense necessitat d'accionar 
el control d'intensitat de la via i que el so surti 
pel programa principal. En poques paraules, per
met que un disc-jockey o locutor pugui prepa
rar-se amb els auriculars el disc següent. 
Es important que la pre-escolta pugui fer-se si
multàniament a diverses vies i no només en una. 
També és important que la pre-escolta tingui el 
seu propi volum, independent i regulable. 

Sortides 

Fins aquí tenim ja diferents elements connectats 
a la nostra taula, cada via podria ser considerada 
com un rierol que va a desembocar en el riu prin
cipal que recull tota l'aigua, el senyal de totes les 
vies, que s'anomena BUS DE MESCLA. 

La secció de sortides d'una taula està formada 
fonamentalment per: 

1. Potenciòmetre MASTER del nivell general; és 
a dir, l'encarregat de donar el nivell global de 
tots els senyals ja barrejats. 

2. Indicadors de nivell calibrats . Bé sigui mitjan
çant leds (díodes emissors de llum) o "VU ME
TERS" d'agulles. Aquests indicadors són fona
mentals per tal de conèixer el nivell de senyal 
que el mesclador envia a les etapes posteriors 
d'amplificació i per tal de controlar si el nivell 
d'alguna de les fonts d'entrada és també excessiu 
i està saturant. 

3. Ajust a la sortida. 

4. Presència de sortides auxiliars de programa. 

TIPUS DE MESCLADORS 

Resulta difícil realitzar una classificació concreta 
i dràstica dels tipus de mescladors i més quan les 
necessitats evolucionen tan ràpidament com ho 
fan en un element a cavall entre dos focs: l'elec
trònica i la música. Intentarem, però, fer una 
classificació en funció de la utilització a què s'a
dreça. 

Mesclador per a petites sonoritzacions 
(Pubs, discoteques, grups d'animació, bars 
musicals, esbarts) 

Un exemple típic és el de la fotografia núm . 1. 

Pot tenir de dues a sis e·ntrades, el de la foto en t' 
té quatre. Aq uestes entrades solen ser fonamen
talment: dues per a plat giradiscos, una o dues 
per a senyals de nivell de línia (cassettes, magne
tòfons ... ) i d 'una a tres per a micròfons. 

Tenen tam bé la possibilitat de realitzar pre-escol
ta "PFL". També és normal que tinguin un con
trol de tons comú a totes les vies situat a la sorti
da ge neral. Sovint estan dotades de VU METERS, 
bé sigui mitjançant leds o agulles. 

Taula de mescles de directe 

En aquest grup, i per analogia funcional, podrí
em afegir-hi també les consoles d 'estudi de gra
vació. No oblidem que fins i tot resulta normal 
veure modestos estudis de gravació amb taules 
de directe: A la fotografia núm. 2 tenim un clar 
exemple d'una taula complexa de gravació. 

Característiques fonamentals de les taules de di
recte: 

I. Nombre d'entrades. Oscil.la normalment entre 
les 12 i 24 (12-16-18-24). Però és normal trobar 
pe tites taules de 6, 8 o 1 O vies amb idèntiques 
caracterís tiques funcionals a les de les seves ger
manes superiors. 

2. Presència d'ajustos del guany d 'entrada. Val a 
dir que el més normal és que totes les taules esti
guin preparades per a micròfon i que totes les 
en tractes siguin idèntiques. Un potenciòmetre 
permetrà ajustar la sensibilitat de l'entrada per 
tal d'obtenir el millor rendiment possible. Es 
també normal que amb aquest po tenciòmetre 
d'entrada o bé mitjançant un interruptor, es pu
guin atenuar les entrades fi ns a nivells de línia. 

3. Controls de tons. Aquests tipus de taules so
len tenir un sistema propi de to ns per a cadascu
na de les vies. El sistema pot estar format només 
per GREUS i AGUTS o bé pot arribar a disposar 

(rjJ;)~ 0 .... 

de quatre o cinc controls que es reparteixen l'es
pectre audible. En altres casos determinats con
trols de tons són del tipus paramètric, cosa que 
significa que la· freqüència central d'actuació del 
control no és fixa, sinó que es pot variar mitjan
çant un altre con trol. 

FOT02 Sofisticada taula d'estudi de gravaciÓ. 

4. Control de panorama. Serveix per situar la 
imatge sonora en un punt determinat de l'espai, 
una veu per exemple. Amb aquest control po
drem aconseguir que una guitarra rítmica surti 
per l'altaveu de la dreta , un baix pel de l'esquer
ra i la veu pel centre, per exemple. 

S. Pre-escolta. Resulta fonamental que abans de 
sortir pel programa principal es pugui monitorit
zar, escoltar, la font d'entrada aïllada. En aquests 
tipus de taules és normal fins i to t poder ajustar 
la via amb la pre-escolta i els indicadors de nivell 
de la via. 

6. Subgrups f bus auxiliar. Els subgrups servei
xen per fer diferents mescles prèvies a la final. 
Així, per exemple, en una taula que disposi de 
tres subgrups i suposant que estem sonoritzant 
una orquestra , en un subgrup baiTejaríem tota la 
secció de vent, en un altre tota la secció d.e rít
mica i ·a l'últim la resta. Realitzaríem, doncs, la 
mescla final per mitjà dels subgrups. 
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Un bus auxiliar o de trameses pot servir per di
verses aplicacions: enviar veus o instruments per 
monitoritzar l'escenari, és a dir perquè els músics 
s'escoltin a ells mateixos; per trameses a efectes 
exteriors, com un eco o una reverberació, etc. 
Bàsicament un bus auxiliar consta d'un poten
ciòmetre de nivell a cada via, que dóna en tracta a 
una barra de mescla bus comuna a totes. 

La taula de Broadcast 

Podríem dir que aquest tipus de taula êS una 
simbiosi entre les dues anteriors, ja que s'ha d'a
daptar a unes necessitats molt particulars: les del 
mitjà ràdio. 

Les seves entrades hauran d'estar preparades per 
diferents tipus d'aparells i diferents tipus de se
nyals, com les taules dels petits locals, però al 
ma teix temps els sistemes de controls de tons, 

-Desitjo posar-me en contacte amb usuaris de l'or
dinador Spectravideo 328, per fer intercanvis de pro
grames. Xavi, Niça, 14. 08024 Barcelona (el Barcelo
nès). 

monitoratge i senyalitzacions han d'estar tan ben 
tractats o més que ho estan en les de directe. A 
més de tot això, s' afegeixen conceptes nous, pro
pis del mitjà ràdio i del fet de sortir en antena. 
Les consoles de ràdio han de tenir un sistema efi
caç de senyalització pròpia. Aixi, resulta normal 
que al mateix temps que s'obre un fader de via 
s'accioni un microinterruptor que servirà per en
cendre una bombeta que advertirà que -la línia 
microfònica és oberta. En al tres casos, perme
tran posar en marxa_giradiscs o magnetòfons des 
de la mateixa taula de mescles. 

Una altra característica única d'aquest tipus de 
taules és que permet fer entrar les línies telefò
niques per antena. Aquests tipus de dispositius 
han de controlar la trucada, sense sortir per ante
na, deixar-la en espera permetent que l'oient sen
ti el programa i fer-la entrar finalment a l'aire, 
permetent al mateix temps que es puguin fer ro
des telefòniques. 

Daniel G. Gonzalez i Verdú 

- Agrairia a algun lector que em facilités l'esquema 
del te1evisor KOLSTER color de 14" . Apartat 
34038, ref. TVC. 08080 Barcelona (el Barcelonès). 

- Necessito aconseguir l'esquema del transmissor mò- - . Venc vídeo-jocs senzills ¡;>er 2.000 ptes. Interessats 
bil de 40 canals, classe D,_ de banda ciutadana, de · escriviu a l'apartat 34.038, ref. V JOCS. 08080 Bar-
la casa PATHCOM Inc. Model PACE 8025. Poseu- celona (el Barcelonès). 
vos en contacte amb Andrés al Tel. 93/ 220 86 83. 

- Interessat a comprar una emissora base de freqüèn
cia modulada per la banda comercial de 88-108 
MHz. Apartat 34038, ref. EMIS. 08080 Barcelona 
(el Barcelonès). 

- Compraria un parell de caixes de 50 wats, dues vies, 
que no siguin gaire grans, a bon preu. Apartat 
34.038, ref. BAFF. 08080 Barcelona (el Barcelonès). 

26 l 
~------------------------------------------~-------------------

• 

Beques i estades a 
l'estranger 
Beques per a la recerca i ampliació 
d'estudis a l 'estranger 

L a ClRIT atorga beques indi
viduals per investigar a l'estranger en temes 
que siguin d'interès per al desenvolupa
ment cientffic i tecnològic de Catalunya. 
Aquest concurs va adreçat als titulats per 
centres d'ensenyament universitari. 

La documentació s 'ha de fer arribar a la 
Secretaria de la CIRIT abans dels dia 26 de 
juny a l'una del migdia i la resolució del con
curs es farà pública abans del dia 29 de ju
liol. 

Ajuts per a estades de curta durada a 
l 'estranger amb m otiu d 'estudis o recerca 

Igualment la CIRIT convoca aquest con
curs adreçat a persones amb títol universita
ri que vulguin realitzar desplaçaments i esta
des a l'estranger d 'un màxim de tres mesos, 
per fer-hi estudis o treballs monogràfics, 
aprendre tècniques específiques o intercan
viar experiències d'acord amb un projecte 
que sigui d 'interès per al desenvolupament 
cientffic i tecnològic. 

L'import de l'ajut, que pot ser parcial, es· 
tà en funció del projecte presentat 

La documentació s 'ha de fer arribar a la 
Secretaria de la CIRIT abans del dia 18 de 
juny a l'una del migdia. La resolució es farà 
pública abans del dia 29 de juliol. 

Conversa amb el Professor Miller 
E professor David Miller, 

del Departament de Filosofia de la Univer· 
sitat de Warwick, a Coventry (Anglaterra), 
va començar estudiant Matemàtiques i va 
acabar consagrat a la Rlosofia, activitat a 
la qual sempre s'ha dedicat. Ha estat molt 
lligat personalment i desdel punt de vista 
acadèmic a Sir Karl Popper, una autèntica 
lluminària de la Rlosofia de la Ciència, de 
gran influència arreu i en tots els camps de 
la Ciència. Ell és pràcticament el seu deixe
ble més pròxim i el seu continuador, amb el 
qual està en contacte pràcticament diari. El 
professor David Miller, a part els seus con
tactes i la seva col·/aboració amb el profes
sor Popper, ha estudiat a la Universitat de 
Stanford, als Estats Units, i té unes rela
cions cordials i actives amb pràcticament 
totes les comunitats científiques del món. 

Pregunta: Professor David Miller, us 
interesseu per Popper i també per la Lògica. 
Com diferencieu aquests dos camps? Són 
realment diferents, o és que teniu un interès 
subjacent que els enclou tots dos? 
Resposta: Jo crec que tenen una afinitat 
considerable. Com més es treballa en 
problemes de la filosofia de la ciència i de la 
racionalitat de la ciència, si més no tal com 
ho ha enfocat Popper, més necessari 
sembla dedicar la màxima atenció al 
caràcter rigorós de la Lògica. Crec que això 
és un dels grans mèrits de Popper, haver 
assenyalat que cal prendre's la Lògica 
seriosament. I per això s'ha oposat tant a 
les teories de la inducció, precisament 
adduint que la "Lògica inductiva" no és cap 
Lògica i que, com a tal, no és vàlida. Jo ara 
m'adono que com més he col·laborat amb 
Popper, i ja fa més de vint anys que hi vaig 
començar, més he hagut de treballar en 
Lògica Matemàtica quan he volgut ampliar 
o enriquir les seves idees. Tomant a la 
pregunta: quan vaig començar a 
interessar-me per la Lògica Matemàtica, 
Popper i Lògica eren dos camps més o 
menys autònoms o separats; és ara que 
semblen com més va més pròxims. 
P.: Vau escriure, Popper i vós, un famós 
article a Nature, ara fa tres anys, sobre la 
Lògica inductiva i, més tard, també vau 
escriure un llibre sobre Logica i Probabilitat. 
L'article de Nature va causar un impacte 
molt gros. Com ho veieu, ara? 
R.: Crec que aquest és un bon exemple del 
que deia. Es tracta d'un article d'unes dues 
pàgines en què vam provar de demostrar 

que ~i mai hi havia res que s'assemblés a 
això que diem "inducció" no tindria en cap 
cas res a veure amb la probabilitat, al 
contrari del que s'ha arribat a creure. 
L'argument era matemàticament molt senzill 
però vam voler fer-lo més profund, 
matemàticament, i per això vam haver 
d'endinsar-nos en la lògica i el seu rigor. De 
fet, el nostre objectiu confessat era 
transformar l'argument inicial, que crèiem 
prou ben fonamentat i decisiu, en un 
argument rigorós capaç de sorprendre i 
convèncer fins i tot els més addictes de 
l'opinió contrària. 
P .: Popper ha esdevingut un punt de 
referència molt potent, sobretot per als 
cientrfics anglosaxons, des dels anys 30 en 
què va sortir el seu primer llibre i, encara 
més, des del 1959 en què va ser traduït a 
l'anglès. Com veieu la influència actual de la 
filosofia popperiana de la ciència? Fins a 
quin punt ha trasbalsat l'actitud dels 
cientrfics? 
R.: Jo penso que l'ha trasbalsada d 'una 
manera molt considerable. Tot i que hi ha 
molta gent que diria que Popper ha estat 
superat pels filòsofs que l'han seguit, i que 
van ser enormement influïts per ell, com ara 
Kuhn, Lakatos o Feyerabend. Fa l'efecte 
com si aquests filòsofs haguessin superat 
completament allò que Popper es va 
proposar de dir, com si haguessin demostrat 
que les idees de Popper eren un punt de 
partença original i innovador però 
dissortadament massa ingenu. Jo en 
discrepo totalment, d'aquest judici. Crec 
que el treball de Popper continua essent 
central i importantrssim, i que conté més 
idees i suggeriments que l'obra dels seus 
seguidors. A poc a poc, la filosofia 
popperiana ha anat impregnant els cientffics 
no anglosaxons com resulta evident en el 
cas de Catalunya, d 'Espanya, d'Itàlia, de 
França o de Grècia. En molts llocs que ha 
visitat, últimament, per notat un interès 
considerable i creixent en la filosofia de 
Popper. Tant de bo Popper arribés a 
interressar tant a Anglaterra mateix! • 

Aquesta entrevista ha estat realitzada pel 
senyor Ton Sales, professor titular de 
Lògica i lnteJ-Iigència Artificial a la Facultat 
d 'Informàtica de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. ts Enginyer Industrial de 
carrera i, va treballar a IBM com a enginyer 
de sistemes fins al 1977, any en què va 
tornar a la universitat com a professor de 
teoria informàtica i professor numerari de la 
Facultat d'Informàtica, on ensenya 
Matemàtiques, Lògica i lntefligència 
Artificial. 
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Mapa d'isopercentatges acumulatius de calcàries lacustres (línies contínues) i de carbó (línies a 
traços). Els percentatges indicats es refereixen a un interval estratigràfic de SOm. Els màxims de car
bó són a les zones de fà cies lacustres i estan delimitats per una franja marginal de successions flu
vials amb influències evaporítiques. 

Conca lignitífera de Mequinensa: 
dades del subsòl 

E n el treball "Anàlisi de les dades 
del subsòl de la conca lignitífera de Mequinen
sa", Lluís Cabrera, professor del Departament 
d'Estratigrafia de la Facultat de Geologia de la 
Universitat de Barcelona, no s'ha plantejat ini
cialment la resolució del problema del grau de 
rendabilitat dels nivells de carbó -que depèn 
de gran diversitat de factors tant del jaciment 
com econòmics, i també de les tècniques d 'ex
plotació emprades-, sinó més aviat de trobar 
quina és la seva distribució dintre una conca ja 
coneguda i veure si el seu model genètic pot 
ser aplicat a l'exploració i recerca d'altres con
ques. 

Cal remarcar que l'àmplia variabilitat de les 
condicions de sedimentació a l'àrea lacustre
palustre de Mequinensa implica freqüents re
distribucions ambientals. Aquest fet dificulta 
en gran manera les possibilitats de predicció 
de l'evolució dels trams lignitífers amb nivells 
explotables a una escala adequada per a la se
va aplicació directa a les tasques d'explotació. 
Només a partir de malles de sondeigs més den
ses i centrades a l'àrea d'interès es poden asso
lir resultats d'elevat grau de fiabilitat, els quals 
quedarien notablement incrementats si es po
gués comptar amb estudis petrològics afinats 
que permetessin de conèixer el mecanisme de 
gènesi dels nivells que són objecte d'explota
ció. El registre estatigràfic recollit en els testi 
monis de sondeigs efectuats a la zona ha per-

mès reconèixer una seqüència evolutiva gene
ral de l'àrea lacustre, els distints termes de la 
qual s'han establert prenent com a base una 
anàlisi estratigràfica i sedimentològica preli
minar. En aquestes anàlisis s'ha tingut en com
pte tant la variació de percentatges de litolo
gies dominants com el tipus de fàcies sedimen
tàries presents. 

La formació d'acumulacions de carbó a les 
àrees lacustre-palustres assolí el seu punt òp
tim durant l'etapa de màxima expansió 
d'aquestes àrees i tingué lloc en un context pa
leoambiental molt variable. La formació de ni
vells de lignit fou limitada per la precària esta
bilitat de la làmina d'aigua i la variació d'apor
tacions terrígenes. Les acumulacions de restes 
vegetals tingueren lloc de manera preferent a 
les zones lacustres estables, en les quals domi
nava la sedimentació carbonatada, però on 
arribaven amb freqüència aportacions terríge
nes molt fines i material vegetal finament frac
cionat. Aquest tipus de formació de dipòsits de 
lignit implicà que llur distribució fos relativa
ment àmplia, fet que motiva que es trobin dis
tribuïts, en amplis sectors. 

Tanmateix, les anàlisis de les dades de son
deig revelen l'existència de màxims relatius del 
nombre de lignits de gruix decimètric, els quals 
es localitzen reiteradament en el mateix sector 
de l'antiga àrea lacustre (zona de Mequinen
sa). • 

La recerca catalana, present en missions espacials 
franco-soviètiques 

"U na recerca per a determinar òr-
bites de satèl·lits artificials per a la visita dels 
asteroids, realitzada per un grup de professors 
de la Facultat d 'Informàtica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, ha superat altres 
projectes europeus i és utilitzada en missions 
espacials franco-soviètiques", manifestà Ma
nuel Martí i Recober, catedràtic de la Facultat 
d'Informàtica de la U.P.C. i Ex-director Gene
ral d'Ensenyament Universitari, durant una 
tertúlia-col·loqui que tingué lloc al Col-legi 
Major Universitari Monterols. 

Així explicava Martí i Recober com les inves
tigacions que es duen a terme en moltes facul
tats tenen sovint una qualitat comparable a les 
que es fan a les universitats estrangeres. "La 
Universitat s'ha de donar a conèixer", deia ac
ceptant la part de culpabilitat de la pròpia Uni
versitat en la seva desconnexió amb la socie
tat. El professor qualificà d'insuficient el pres-

suposi per a enguany ja que no es podrà pro
duir una millora substancial fins que no hi hagi 
un finançament objectiu i just per al conjunt de 
la Generalitat. Considerà que la Universitat, 
com a formadora de recursos humans impres
cindibles per al progrés del nostre país, hauria 
de comptar amb un major recolzament de la 
societat catalana. 

També parlà de la informatització: "La in
formatització i la robotització destrueixen llocs 
de treball, però els seus efectes a mitjà termini 
no han de ser necessàriament negatius". Martí 
i Recober explicà que malgrat tot, històrica
ment, en diverses èpoques, l'aparició de noves 
tecnologies (la màquina de vapor, per exem
ple) ha provocat canvis en l'arrel de les estruc
tures de la mateixa societat i ha suposat con
vulsions i moments de crisi; però, un cop pas
sats aquests primers moments, el canvi ha es-

Preparació de vidres metàl·lics 
per la tecnica del "Melt-Spinnings" 

Anb un "ajut a la recerca" de 1983 
destinat a l'estudi del millorament de les tècni
ques de preparació de vidres metàl·lics i grà
cies a la seva estada al "Laboratoire d'études 
des propiétés électroniques des solides" del 
CNRS de Grenoble, on treballa el Dr. Davor 
Pavuna, que ha dissenyat un aparell "multi
mode melt-spinning", la professora Maria Do
lors Baró, membre de l'equip d'investigació de 
propietats tèrmiques del Departament de Físi
ca de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
pogué aprofundir en la tècnica del "melt-spin
ning". 

Els vidres metàl·lics, anomenats també 
aliatges vitris o metalls amorfs, poden descriu
re's com a sòlids en estat no cristal·lí, ja que els 
seus constituents químics, majoritàriament 
metalls, es troben ordenats en estructures 
semblants a les del seu líquid corresponent, si 
bé són estructures més denses. 

Els vidres metàl-lics, presenten un conjunt 
de propietats físiques poc freqüents. A causa 
del seu enllaç metàl·lic, són dúctils i relativa-

ment bons conductors elèctrics, amb conduc
tibilitats comparables a les de l'acer inoxida
ble. Malgrat que, elàsticament, són més durs 
que els vidres de silicats, no són fràgils i pos
seeixen una considerable tendència a la defor
mació plàstica. Els vidres metàl-lics amb un 
elevat contingut de ferro poden ser mecànica
ment tan durs com els acers convencionals; 
però alguns són ferromagnèticament molt 
tous, és a dir, es poden magnetitzar i desmag
netitzar amb petites pèrdues d'energia. Va ser 
aquesta darrera combinació de propietats la 
que suscità més interès en la dècada dels anys 
setanta, impulsant el ràpid desenvolupament 
tecnològic d'aquests materials. 

Les tècniques de preparació de vidres me
tàl·lics constitueixen un aspecte molt impor
tant en la investigació sobre la naturalesa 
d'aquest tipus de vidres. Aquestes tècniques es 
poden dividir bàsicament en dos grups: les de 
solidificació ràpida a partir d el líquid i les de 
deposició atòmica. Aquestes últimes inclouen 
diverses tècniques que produeixen capes pri
mes de material: la deposició electrolítica i 

tat globalment positiu per a la humanitat. ts 
per això que, en opinió de Martí i Recober, ig
norar la trascendència que ja té la informàtica 
és allunyar-se definitivament de l'Occident ci
vilitzat. Pel que fa al món empresarial, afegí 
que des de fa uns anys s'enregistra a Espanya 
un procés de selecció del qual només en so
breviuen les organitzacions que han sabut 
adaptar-se a les noves situacions. El sector au
tomobilístic, per exemple, és inimaginable a 
partir d'ara sense la robòtica. El professor 
Martí i Recober assenyalà, en aquest sentit, 
que la robotització pot fer desaparèixer els 
llocs ;de treball en què es donen les condicions 
més dures o penoses, i pot crear-ne de nous en 
els quals es potenciïn les capacitats humanes 
més relacionades amb la intel·ligència. Així 
mateix, la humanitat haurà de potenciar la 
"cultura de l'oci", cercant nous camps d'activi
tat. • 

química al buit sobre un substrat fred, i la pul
verització-catòdica de radiofreqüència. 

Pel que fa a les tècniques del primer grup, el 
mètode més emprat avui en dia és la tècnica 
del "melt-spinning", que consisteix a llançar un 
raig d'aliatge fos sobre la superfície d'un tam
bor que roda molt ràpidament i que absorbeix 
la calor. Així es pot refredar contínuament 
l'aliatge a una velocitat aproximada de 106 
H/ s, que és suficientment elevada per a impe
dir l'aparició d'estructures cristal·lines en el si 
del material. Com a resultat s'obté una cinta 
de vidres metàl·lics d'unes 50 m de gruix. 

Aquest procediment té alguns avantatges 
respecte a d'altres mètodes de fabricació de 
fils i cintes metàl·lics: és ràpid (en un segon po
dem obtenir 35 m de cinta ), estalvia treball i 
necessita poca energia, i el producte final s'ob
té directament del líquid fos, és a dir, la com
posició química resta invariable. Ja que les 
propietats físiques són, en gran mesura, funció 
de la composicio, la possibilitat de poder-la 
controlar representa un gran avantatge.• 

Poder de frenatge 
d'ions a través 
de metalls 

D es del Departament d'Òptica de 
la Facultat de Física de la Universitat de Barce· 
lona i amb l'aportació d'un "Ajut per a una es
tada curta a l'estranger" de 1983, la professo
ra Núria Barberan ha realitzat un treball d'alta 
especialització sobre el tema que anuncien 
aquestes línies. La investigadora ha estudiat 
els diferents processos d 'interacció que es pro
dueixen quan un feix de partícules carregades 
es fa incidir en matèria sòlida. 

En un metall, un feix d'electrons pot perdre 
energia per tres motius d iferents: excitant plas
mons (és a dir, oscil·lacions col-lectives del gas 
d'electrons respecte als ions pràcticament fi
xos en les posicions de la xarxa), excitant elec
trons individuals del gas creant una parella 
electró-buit o excitant els ions de la xarxa. El 
conjunt d'aquests tres efectes constitueix fo
namentalment el "poder de frenatge" del me
di. La importància relativa de cadascun i el 
model de sòlid que és capaç de reproduir-los 
depèn de la velocitat dels electrons del feix in-
cident. · 

Es disposa d'un bon model per a altes velo
citats (model de resposta lineal de Bethe) i per 
a velocitats molt baixes (model de resposta no 
lineal en el formalisme de la funcional de la 
densitat); però per a velocitats intermèdies, tot 
i que hi ha models fenomenològics que s'ajus
ten bé a les dades experimentals, no es disposa 
encara, en aquesta zona, d'una teoria adequa
da. 

Si el feix incident no és d'electrons, sinó 
d'ions o mol-lècules, la dificultat és encara més 
gran. En el cas d'un ió positiu, cal tenir en com
pte que hi ha una certa probabilitat de lligar 
electrons del gas, de forma que l'estat de 
càrrega (i la càrrega efectiva) depèn de la velo
citat i del nombre atòmic Z del projectil. Sobre 
aquestproblema, s'estudià la variació de lacà
rrega efectiva amb Z i s'arribà a la conclusió 
que una versió com la que s'ha vingut utilitzant 
de càrrega efectiva de tipus Brandi no repro
dueix adequadament les oscil·lacions de lacà
rrega efectiva amb Z, oscil·lacions que, per a l
tra banda, corresponen a la formació de capes 
tancades atòmiques. 

En el cas d'una mol-lècula (de dos ions) 
amb suficient energia com per a poder excitar 
els ions de la xarxa, s'arribà a la conclusió que 
la probabilitat d'excitació depèn de l'orienta
ció de la mol·lècula, ja que el deixant creat pel 
primer 1ó orienta el segon i aquest "efecte 
mol·lecular" determina la seva interacció amb 
la xarxa. • 



Noticiari , , 

O Més virus causants de la SIDA? 
Condemnats a coincidir, dos equips, un de 
fracès i un altre de nordamericà, anunciaren 
amb un dia de diferència, el mes de març 
passat, la identificació d'una nova soca de 
virus que podria ser un altre agent causant 
de la Síndrome de la lmmunodeficiènçia 
Adquirida (SIDA). Luc Montagnier ,de l'Ins
titut Pasteur de París, un dels protagonistes 
del primer descobriment, en coHaboració 
amb metges de l'Hospital Claude Bemard 
de París i de I'Egas Moriz de Lisboa, anuncià 
haver identificat en dos malalts d'Àfrica oc
cidental un nou tipus de virus que han bate
jat amb el nom de LAV Il. L'equip del pro
fessor americà Max Essex, de la Harvard 
School of Public Health de Boston, EUA, 
anuncià el dia següent la identificació en 
tres dones senegaleses d'un nou agent cau
sant de la SIDA, al qual donen del nom 
d 'HTLV-N . f s que es tracta del mateix vi
rus? Quines diferències presenta la malaltia 
africana amb la detectada als Estats Units i 
a Europa? La investigació biomèdica, que 
en aquesta qüestió ha estat donant proves 
de la seva gran capacitat d'avanç i del seu 
dinamisme, continua tenint-ne la paraula. 

O Centre de Recerca Matemàtica 
Al llarg de la primera setmana d'abril, ha tin
gut lloc a Barcelona la "Conference on Al
gebraic Topology", convocada i organitza
da pel Centre de Recerca Matemàtica de 
l'Institut d'Estudis Catalans, i portada a ter
me amb el suport de la CIRIT y de diverses 
institucions catalanes. El congrés convocà 
al voltant de cent participants procedents 
de diversos països del món: Gran Bretanya, 
França, Alemanya, i també dels Estats Units 
d'Amèrica i del Japó. Aquesta activitat és la 
primera manifestació pública important del 
Centre que hom creà a l'Institut d'Estudis 
Catalans a finals de 1983. Es tracta d'una 
institució l'activitat principal de la qual és 
convidar matemàtics significats , sobretot 
estrangers, perquè portin a terme estades 
llargues entre nosaltres per a entrar en con
tacte amb la recerca matemàtica catalana. 

O Txernobyl, Ciència, Tecnologia i Societat. 
No és possible saber, a hores d'ara, quant 
de temps tardarem a saber les circumstàn
cies precises en les quals es produí l'acci
dent més important de la història de la pro
ducció nuclear d 'energia elèctrica. El 
"rècord" de la central ucraïnesa, va estar a 
punt d'ésser-li arrabassat per la central de 
Three Miles lsland, a Harrisburg, als EUA, 
en la qual s'arribà a una fosa parcial del nu
cli del reactor i a un deslliurament (menor) 
de gasos radioactius. La polèmica, amb in
formació o sense, ja esclatat arreu del món. 
Hom diu que les centrals soviètiques, en un 
país on l'opinió pública s'ha mostrat decidi
dament favorable a les centrals nuclears, no 
són tan segures com les occidentals. Tot fa 
pensar que, efectivament, és així. Per altra 
banda, el risc de la indústria nuclear, tot i les 
mesures de seguretat, és un fet incontrover
tible. La revista d'informació general publi
cada a Nova York, Newsweek, amb data 
del 12 de maig, publica una sèrie de repor
tatges, que hauríem de qualificar d'urgència 
malgrat el rigor amb què són elaborats, i ens 
mostra, entre altres coses, una taula dels 
"incidents" que han tingut lloc a les centrals 
dels EUA. El darrer s'esdevingué el4 de ge
ner de 1986 en una factoria de Gore, Okla
homa, on un cilindre d'hexafluorur d 'urani 
fou escalfat excessivament Un treballador 
va perdre la vida i cent més foren hospitalit
zats. Hom detectà un petit augment de ra
dioactivitat a la zona. La indústria, com 
moltes altres activitats humanes, comporta 
riscs importants per a la salut pública. Pro
bablement la indústria nuclear és la més se
gura, donada la sensibilitat especial de les 
opinions públiques de gairebé tot el món. 
Tanmateix, els científics i els tècnics tenen 
un paper crucial en la informació a la pobla
ció -un dels reptes que ha de superar el go
vern de l'URSS- per a determinar les posi
cions que cal prendre en el futur, sobretot si 
hom aprofités la conjuntura actual per a re
flexionar seriosament sobre el risc (en tots 
els camps!) que hom està disposat a assu
mir ... 

mm Generalitat de Catalunya 
WW Departament de la Presidència 
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Juny de 1986 
Ciències Mèdiques 
Els dies 26, 27 i 28 de juny, a 
Mas Badó de Sant Quirze de Sa
faja, la Societat Catalana de Bio
logia organitza el "Seminari a
nua l de biologia del desenvolu
pament (SABD-86)", amb la 
finali tat de reunir els diferents 
grups que treballen en aspectes 
cel·lulars, genètics i moleculars 
del desenvolupament a les Uni
versitats catalanes i altres institu
cions de recerca. Organitzat 
també per la Societat Catalana 
de Biologia, els dies 30 de juny i 
1 de juliol, a la Facultat de Biolo
gia de la Universitat de Barcelo
na, (Av. Diagonal, 637-643), la 
Secció de Neurobio logia Experi
mental realitza les "III Jornades 
de Neurobiologia"-Del 2 al6 de 
juny, la Creu Roja portà a terme 
unes lliçons teòriques sobre cito
logia dirigides pel Dr. S. Woess
ner, en els locals de la Creu Roja, 
(Dos de Maig, 301) de 9 a 13 i de 
16 a 19 hores. 
Sanitat 
Els d ies 9 i 10 dejuny,"Seminari 
sobre sistemes de finançament 
dels serveis odontològics als 
paisos de la CEE", organitzat 
per l'Institut d 'Estudis de la Sa
lut, Departament de Sanitat i Se
guretat Social i Patronat Català 
Pro Europa, amb el suport tèc
nic de l'Oficina Europea de l'Or
ganització Mundial de la Salut 
(OMS) i de la Federation Den tai
re lntemationale (FDI). (S'hi 
preveu traducció simultània). 
Lloc: Sala d'Actes del Departa
ment de Sanitat i Seguretat So
cial, Travessera de les Corts, 
13 1-159. Per a més informació: 
Patronat Català Pro-Europa, Pl. 
Anto ni López, 5. Tel. 310.79.00 
Els dies 12, 13 i 14 de juny, l'Es
cola d'Alta Direcció i Adminis
tració, organitza les "Jornades 
sobre optimització en els ser
veis sanitaris"_ El tema en 
aquesta edició és "Els sistemes 
d'informació en la gestió sani
tària". Es compta amb l'assis
tència dels professors Richard J . 
Gibbs, director of Operational 
Research and Head of Perfor
mance lndicators Branch 
(DHSS) i Charles A. Tilquin, di
rector de l'Equipe de Recherche 
Operationalle en Santé (EROS) 
de la Universitat de Montreal. Es 
disposarà de traducció simultà
nia. 

BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR 

El funcionament d'un televisor, de forma general, es pot_ sintetitzar fent servir els es
quemes en blocs, cosa que ens permet de conèixer globalment cadascuna de les dife
rents etapes que el componen. 

Si comencem a estudiar un aparell de televisió a 
partir del punt pel qual en tra el senyal, trobarem 
com a primer pas important el sintonitzador. 
Aquest circuit té com a missió seleccionar els di
ferents canals de televisió i transformar totes les 
freqüències rebudes en una de sola, que anome
nem freqüència intermèdia (FI). El sistema uti
litzat generalment és el superheterodí i les fre
qüències que s'obtenen són les següents: 

FI d'imatge: 38,9 MHz 
FI de so: 33,4 MHz 

SINTONIA ÀUDIO 

CROMA 

SINCRONISMES 

Una vegada tenim la freqüència intermèdia de 
cada component (àudio i vídeo) el següent pas és 
l'amplificador de FI, tant d'àudio com de vídeo, 
però separats i independents. Aquests amplifica
dors, a part d'augmentar el senyal actuen de la 
manera següent. L'amplificador de FI de vídeo 
fa la detecció i obté el senyal de vídeo compost 
amb el senyal de FI, que és de 5,5 MHz i està 
modulat en freqüència. L'amplificador de FI 
d'àudio, a més a més, té un limitador que s'en
carrega de controlar l'amplada del senyal. Amb 
això s'aconsegueix que la sortida sigui indepen
dent de l'amplitud d'entrada, atacant ja directa
ment al detector en quadratura que hi ha a con
tinuació. 

AMPLIFICADORS 

R-G-8 

DEFLEXIONS M A T 
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\I 
L_. SI NTONITZADOR 

F .I . 

IMATGE 

A la matriu RGB hi arriba el senyal de luminàn
cia Y. També hi arriben els de diferència de co

l-- lor R-Y, B-Y i G-Y, i a cada un d'ells els suma el 
primer, amb la qual cosa s'obté el senyal corres
ponent a cada color. 

Etapa de s intonia 

A la sortida de so arriba el senyal que prové de 
l'etapa anterior. En aquest bloc tenim un all1pli
ficador de baixa freqüència que actua de forma 
convencional. 

El mòdu.l de croma és l'etapa del televisor que 
descodifica el senyal i obté per separat els se
nyals de luminància (Y), i els de diferència de 
color (R-Y), (B-Y) i (G-Y). Aquesta etapa la for
men tres blocs diferenciats, que són els següents: 

El control de luminància i crominància que sepa
ra aquests senyals. 

La línia de retard de croma que fa la suma del 
senyal de croma d'una línia am b el de la línia 
precedent per corregir els possibles errors de fa
se. 

El detector de croma i la matriu G-Y desfan el 
que havia fet l'emissora modulant en quadratura 
el senyal de color (vegeu " vídeo", QUADERNS 
TÈCNICS núm. 4, maig-juny 86). Aquests dos 
blocs es tan· in te grats en un sol circ ui t. 

CONTROL DE 
LUMINÀNCIA I 
CROMINÀNCIA 

E topa de croma 

LINIA DE 

RETARD 

---

El senyal que teni.m a la sortida de la matriu 
RGB l'apliquem als amplificadors de cada color 
independentment. Aquests tres senyals, ja am pli
ficats, són els que aniran al tub d ' imatge, direc
tam ent als seus càtodes. Les característiques 
d 'aquests amplificadors permeten d'amplificar 
senyals de freqüència compresa entre O Hz i 
5,5 MHz i a més a més donen uns nivells de ten
sió molt alts, amb un guany que pot arribar fins i 
tot a ser de 50. 

~er tal de separar els sincronismes que inclou el 
senyal de vídeo de la informació de vídeo prò
piament dita, actua el processador de sincronis
mes. La seva missió és, a part de separar-los, en
viar aquests sincronismes a les següents etapes , a 
més a més de treure els harmònics del senyal de 
vídeo. Els senyals corresponents a les desviacions 
de quadre i de línia són separats t ambé en aques
ta etapa i enviats als circuits que s'encarregaran 
de produir les deflexions vertical i horitzontal . 

L'alimentació tl els circuits del televisor es fa amb 
una font d'alimentació commutada que genera 
una tensió contínua a partir de la tensió alterna 
de la xarxa. Aquest tipus de font d'alimentació 
és especialment utilitzada per circuits en què es 
ne cessi ten potències al tes de funcionam en t. 

DETECTOR 
DE CROMA 

+ 
MATRIU G-Y ... 

MATRIU 

R G B 

2s 1 
~------------------------------------~-----------------

La part corresponent al MAT (Molt Alta Tensió) 
és l'encarregada de crear les tensions necessàries 
per enfocar el feix d'electrons a la pantalla i fe r 
la deflexió horitzontal. 

En síntesi, aquests són els blocs en què podem 
dividir el televisor. 

-· 

Val a dir que cada model de televisor té compo
nents i parts que el diferencien dels altres, però 
normalment tots segueixen el mateix esquema 
general. En pròxims números estudiarem més de
talladament cada una d'aquestes parts per apro
fundir més en el tema. 

Xavier Cacho i Burgos 

! SUBSCRIVIU-VOS A ESCOLA 
.... 

CATALANA! 

- I Delegació d' Ensenyament Català 
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Gràcies a la falta de col.laboració de l 'editorial HERDER no podem donar not:cia 
d' 1/"bre d 'aparició recent, (Psicologia i psicopatologia ciber~ètiq.ues), del qua¡;~ 

u; 
1 

. afirmar ni dubtar que tingui inte·rès. Malgrat tot, cretem m~eress.a~t qua e 
::I ::::,;~bució tant teòrica com pràctica al desenvolupament de la ctbernettca. 

INFORME-DOSSIER CI~NCIA 

Edita : CDP-CIRIT 

Donem noHcia del naixement d 'un nou INFOR
ME-DOSSIER del Centre de Documentació Pol(
t ica sobre temes cienHfics en col.laboració amb 
la CIRIT. 

Aquesta iniciativa va néixer a proposta de QUA
DERNS T~CNICS davant la necessitat de teni r a 
l 'abast documentació cienHf ica d'arreu. del món 
en la nostra llengua i per un públic ja sigui gene
ral o especialitzat . 

En aquests informes se'ns presenta d'una manera 
acurada i temàtica una selecció de tot allò apa
regut a la premsa especialitzada i general que fa
ci referència a temes cient(fics d'arreu del món. 

PACIÈNCIA DINS L' ATZUR. 
L'evolució del cosmos 

Edita: Empúries 
Autor: Hubert Reeves 

L'astrofísic quebequès Hubert Reeves explica 
aquí una història fascinadora : la història de l'e
volució de l'univers. La ciència actual ens presen
ta un món en es tat de gestació permanent. L'uni
vers, en efecte, ha engendrat successivament els 
nuclis atòmics, els àtoms. les molècules, els orga
nismes vegetals i animals i el cervell dels homes. 
La complexitat del cosmos, ¿culmina en l'ésser 
humà? Tal com diu Reeves, " no tenim cap mo
tiu per assegurat-ho". ¿Quin serà el f u tur de l'u
nivers, de la nostra galàxia i de la Terra? L'astro
nomia, en to t cas, am b aquest llibre ens ajuda a 
veure-hi més clar. 
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LA LÒGICA 
DE LA INVESTIGACIÓ CIENTíFICA 

Edita: Edito rial Laia 
Autor: Karl R. Popper 

La ciència no persegueix mai el fi il .lusori de fer 
que les seves respostes siguin definitives, ni tan 
sols probables. Tot al contrari, el seu avenç s'en
camina cap a una meta infinita i, tanmateix, 
aconseguible: la de descobrir constantment pro
blemes nous, més profunds i més generals, i de 
sotmetre les nostres respostes, sempre provisio
nals, a contrastacions constantment renovades i 
cada vegada més rigoroses . 

Hubert Reeves 

PACIÈNCIA DINS L'ATZUR 
l' EYOUJCIO OEt COSMOS 

NOVETATS EDITORIALS 

Dins la col.lecció " VOCABULARIS ARIMANY 
CASTELLÀ-CATALÀ i CATALÀ-CASTELLÀ 
DE f.'ORMACIO PROFESSIONAL" volem do
nar a conèixer dues obres de gran interès pels es
tudiants de Formació Professional als quals van 
adreçades principalment. · 

Una d.' elles, publicada l'any passat, (Vocabulari 
de Delineació: Construcció i Fusteria) ha demos
trat ser de gran interès en el seu ús quotidià als 
centres, on els alumnes, a títol individual, l'han 
utilitzat. Per altra banda, la novetat és la inclu
sió, en el núm. 5 de la col.lecció, d'aquest Voca
bulari d'Electrònica i Electricitat. D'aquesta ma
nera es contribueix a cobrir una necessitat que es 
fa evident en l'àmbit de la FP: la de proporcio
nar a l'estudiant (i a l'estudiós) la terminologia 
catalana d'aquelles matèries que ha après, o està 
aprenent, en textos en espanyol. 

Probablement, alguns lectors es deuen haver fet 
alguna vegada aquesta pregunta. 

L'aparel l que els cata lans designem amb el nom 
d'ordinador és anomenat ordenador en espanyol, 
ord inateur en francès, computer en anglès, etc. 

Actualment, juntament amb la forma correcta 
ordinador, encara hi ha catalans que fan servir 
el mot ordenador i alguns fins i tot computador 
o computadora, etc. 

En el llenguatge cient(fic i tècnic és important 
que hi hagi univocitat en la designació, que cada 
objecte, aparell, per exemple, sigu i conegut per 
un ún ic nom i que aquest nom només designi un 
aparell concret. 

Per això, per a designar nous aparells, nous pro
ductes, etc. es recorre a mots nous (neologismes) 
formats generalment a partir de mots llatins o 
grecs. Recordem mots com televisió , qu ilòmetre, 
etc. L'ús d'un terme del llenguatge usual podria 
portar confusió o imprecisió. 

En el cas concret que comentem, ordenador ve 
del verb ordenar i vol dir " que ordena" . Ordi· 

· nador, en canvi, no existia en el catalél col.lo
quia l. Ordinador deriva directament del llat( or· 
dinare, sense canviar la i per la e, que ha donat el 
verb ordenar. Pel fet de ser una paraula nova, or· 
dinador ens serveix per a anomenar aquest apa
rell nou sense cap mena de confusió . 

El mot catalél ordinador no és cap còpia del fran
cès ordinateur. En catalél hi ha molts mots deri
vats directament del llat( o llatinismes. 

El catalél - com també d 'altres llengües romélni
ques- recorre al llaH per a formar derivats. Un 
cas molt clar n'és la formació d'adjectius com fi
lial, labial, etc. 

.L'evolució del catalél a partir del llat ( vulgar ha 
portat a mots com llavi i fill, on hi ha hagut 
transformacions importants respecte al mot ori 
ginal: t ransformació de la I en I palatal, de la p 
intervocàlica en v, et c. En canvi, els llatinismes 
respecten més la forma llatina original ·del mot: 
f ilius dóna històricament fill i el llatinisme f ilial. 

Per tant, en una mateixa famflia de mots trobem 
sovint l 'arrel vulgar (llavi, fill, boca, cervell ), 
i l'arrel culta (labial, fil ial , bucal, cerebral) . 

Aquest recurs als llatinismes és molt habitual en 
la formació dels mots tècnics. Ordinador és, 
doncs, un mot derivat del llat( (llatinisme) que 
serveix per a designar un aparell nou (neologi s· 
me). Els catalans hem fet amb el mot ordinador 
el mateix que els francesos amb el mot ordina· 
teur : hem recorregut a l 'arrel comuna llatina 
ordinare. La forma espanyola ordenador sembla 
més aviat una mala adaptació del francès. 

Comissió LexicogrMica del CoLlegi 
Oficial d 'Enginyers Industrials 

de Catalunya 

Q1' 
--------------------------------------------~ 
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JAUME RAMONET I MIRET. UN HOME SENZILL, 
OCUPAT A POSAR LA TÈCNICA I LA CIÈNCIA DE L'ÉSSER HUMÀ 
AL SERVEI DE L'ÉSSER HUMÀ 
(22 d'agost de 1918, Sants, Barcelona) 

A continuació oferim el resum d'una conversa tinguda amb Jaume Ramonet, a casa 
seva. A la targeta de presentació d'aquest lluitador incansable hi diu: Fundador de 
les entitats: Foment Català d'Ajut i Serveis Gratuïts al País, Associació Catalana 
d'Investigadors i Conreadors Hidropònics, Creador-Director del Campament Escola 
Montant de Tost. 

QUADERNS TÈCNICS. ¿Per què va e~collir es
tudiar Geologia? 
JAUME RAMONET. El fet d'escollir estudiar 
Geologia és perquè sempre m'han interessat els 
fenòmens terrestres. De petit m'impressionaven 
els terratrèmols, la pluja, els llamps, les fonts. El 
meu avi anava molt al balneari de Caldes de 
Montbui, i jo l 'hi acompanyava. Jo devia tenir sis · 
o set anys; hi havia uns banys d'aigua molt calen
ta i a mi em cridava l'atenció que aquella aigua 
fos calenta, si l'aigua de la font del carrer era fre
da. 
Subconscientment jo em vaig crear la idea de sa
ber el perquè de tot això, i això em va portar a la 
geologia. 

Q.T. Com va ser la seva infantesa? 
J.R. Jo he sigut sempre un mal estudiant, he es
tat molt polifacètic des de naixement i he tingut 
uns pares que no tenen preu, tot el que peso, pe
sat en or o en platí, encara no els pagaria el que 
els meus pares van significar per mi. Vaig tenir 
un pare molt intel.ligent, socialment parlant un 
home avançat , i econòmicament no vaig tenir 
problemes, vàrem viure treballant, treballant 
molt. 
EI meu pare era el que llavors se'n deia un obrer 
emancipat, va muntar un negoci de confecció de 
mantegaire, a casa meva se n 'anaven als matins a 
vendre i a les tardes, quan tornaven, es dedicaven 
a tallar i a cosir, treballaven deu i dotze hores. 

Q.T. A quin col. legi va començar a estudiar? 
J .R. Vaig començar a estudiar en un coLlegi pri
vat, que el portava un sacerdot al qual li havien 
tret el dret de fer missa, era un sacerdot molt lli
beral, Mossèn Jaume, era un sacerdot que li dei-
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en revolucionari, era ja un home molt gran. Sem
pre he anat a coLlegis de pagament fins als cator
ze anys, que me'n vaig anar a treballar. 
Me'n vaig anar a treballar, per la meva pròpia vo
luntat, d'aprenent en una botiga del carrer Sant 
Pau, i això ho combinava amb els estudis, que els 
feia de lliure i de vegades anava a classe d'oient. 
Quan vaig fer els exàmens finals , va esclatar la 
guerra civil, i encara que havia aprovat no em 
van voler donar el títol. 

"El poble té por de la tecnocràcia. " 

Q.T. Què pensa de les energies alternatives? 
J.R. Jo no diria que són alternatives, perquè la 
paraula alternativa vol dir que hi ha una alter-

nança: a~a n'agafo una i després n'agafo una al
tra._ Prectsa~ent per finals d'aquest any, espero 
tenu enllestit un projecte en el qual estic treba
ll_ant des de fa vint anys, i és un col.lector cinè
tic, mod~l?r, col.lector d'energia per mitjà de 
~odul~, f es un col.lector d'energia que col.lecta 
s.tmul:aman:ent l'en~rgia hidràulica, l'energia eò
lica, 1 energia solar 1 geotèrmica, i l'energia de la 
calor induïda. 
Totes les energies de la natura són aprofitables 
per exemple arribarà un moment en què el met~ 
que es desprèn de les clavegueres de la ciutat se
rà aprofitable, arribarà un moment que la teoria 
de Max well serà realitzable, crec jo. El que falta 
és la tecnologia necessària, per portar-ho a ter
me. 

i va inventant, però en aquest fàcilment se l'ofe
ga, se'l margina a fi i efecte que no tiri massa en
davant, perquè no ens perjudiqui. S'ha de tenir 
en compte que a les universitats franquistes s'ha 
ensenyat tecnocràcia, però no tecnologia, i no és 
el mateix. 

Q.T. ¿Quin va ser el primer treball d'investigació 
que va fer vostè ? 
J .R. Don~s el primer va ser un treball que vaig 
fer de pe tit sobre les conserves de tomàquets, en
cara que sobre això ja s'havia treballat feia molt 
de temps. Li vaig fer malgastar molts de pots de 
tomàquets a la meva mare, i és el primer que re
cordo que vaig fer. 

. ,, 

Mentre els pobles no dominin la tècnica i la cièn
cia, el món no progressarà. 

Q.T. ¿Quina és per vostè la funció que té el cien
tífic en la nostra societat? 
J.R. En la nostra societat hi ha dues facetes la 

' faceta de l'estudiant q ue ja arriba a uns nivells 
d'intel.lectualització O · a uns nivells d'avaluació 
cien tífica, que allò a què aspira és a situar-se ecò
nòmicament, i establir-se i llavors integrar-se en 
l'establishment; l'altre grup aspira a ser funciona
ri, i també és molt nombrós com a grup, per re
soldre la vida i no tenir molts maldecaps. I pot
ser en queda algun, molt escadusser, que és un 
treballador enèrgic, constant , que va investigant 

Jaume Ramon et i Miret és diplomat en Tècnica i 
Invenció, medalles d'or en els Salons Internacio
nals d'inventors de Brussel.les (1961 i 1963), de 
París (1961 ), de Bilbao (196 1 ), de Sevilla (1961 
i 1963), guardonat amb el gran trofeu a la inven
tiva de la primera Fira Iberoamericana, cofunda
dor de l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant 
(1933). 

Jordi Medina i Garcia 
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PUNTS DE VENDA 

BARCELONA 

AURA LLIBRES I PAPERS 
cf I;>iluvi, 3 (Gràcia) 
08012 Barcelona 

LLIBRERIA BALLESTER 
cf Consell de Cent, 281 
08011 Barcelona 

LLIBRERIA EL BORINOT ROS 
cf Sant Andreu , 448 
08020 Barcelona 

LLI BRERIA CAP I CUA 
Torrent de l'Olla, 99 
08012 Barcelona 

LLIBRERIA CATALÒNIA 
Ronda de Sant Pere, 3 
0801 O Barcelona 

LLIBRERIA CINC D'OROS 
Diagonal I Riera de Sant Miquel 
08006 Barcelona 

LLIBRERIA EL CLIP 
e/ Marc Aureli, 27 
08006 Barcelona 

LLIBRERIA CUBILLO 
e/ Sardenya, 250 
08013 Barcelona 

LLIBRERIA L'EINA 
e/ Santa Anna, 37 
08002 Barcelona 

LLIBRERIA GOYA 
cf Castillejos, 420 
08024 Barcelona 

LLAPIS I PAPER 
e/ Sardenya, 379 
08025 Barcelona 

LLIBRERIA MAGA 
e/ Amèrica, 1 O 
08026 Barcelona 

LLIBRÉRIA MOTS 
Trav. de Gràcia, 157 
080 12 Barcelona 

DE 

LLIBRERIA ONA 
Gran Via, 654 
08010 Barcelona 

QUADERNS 
TÈCNICS 

LLIBRERIA ORELLANA 
cf Camp Arriaza, 53 
08005 Barcelona 

LLIBRERIA SIGNE 
e f Mallorca, 301 
08037 Barcelona 

LLIBRERIA XALOC 
cf Sepúlveda, 4 1 
08015 Barcelona 

QUIOSC DOLORES ANDÚJAR 
cf Gran de Gràcia, 74 
08012 Barcelona 

BELLATERRA 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
Universitat Autònoma 
Bellaterra (Vallès Occidental) 

PERPINYÀ 

LLIBRERIA CATALANA 
Pl. dels "Poilus" 
66000 Perpinyà 

LLIBRERIA TORCATIS 
e/ Mailly, 10 
66000 Perpinyà 

VIC 

LLIBRERIA LA TRALLA 
e/ Riera , 7 
Vic (Osona) 

LLIBRERIA POL~MICA 
el Torres Jonama, 88 
Palafrugell (Baix Empordà) 

I ELS QUIOSCS I LLIBRERIES ADHERITS A 
L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA DE BARCE
LONA 
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EL D!ODE, EL PETIT DE LA FAM!LIA 

En aquesta secció dedicada als radioaficionats parlarem a~ui del component m~s pe
tit de la família electrònica, això és; el díode. Aquest ammalet de dues potes' sang 
freda, és en realitat el cap de llista dels semiconductors, des dels de tres potes (tran
sistors) fins al centpeus (integrats). 

Bàsicament, com el seu nom indica, és un con
ductor d 'un sol septit, el seu símbol és el de la 
fig. 1. 

A K 

Fig. 1 

El seu comportament elèctric és molt semblant 
al de les clàssiques vàlvules de buit, per això se 
n'han mantingut les velles denominacions. El 
triangle és l'ànode i el rectangle el càtode. Exte
riorment són (fig. 2) i la ratlla o marca, senyala 
el càtode. 

A --cJJ- K 

Fig. 2 

En realitat aquestes denominacions vénen de 
més enrera. Vénen dels temps electrolitics. El se
nyor Graetz ja va inventar a principi de segle, 
díodes electrolítics. L'actualment popularfs.sima 
co~nexió de quatre díodes en pont s 'hauria de 
dir pont de Graetz, per diferenciar-lo clarament, 
ja que en assumptes elèctrics hi ha més ponts 
que a la carre tera del Cadí.. . pont de Wathstone, 
de Wien, etc. La família dià dica és extraordinà
riament prolífica, tots tenen la característica co
muna de la monoconductivitat, però alguns va
rien la seva capacitat paràsita paral.lela en funció 
de la tensió, i llavors tenen cognom: díode vari
cap o varactor ; d'altres polaritzats en invers, con
dueixen a partir d'un valor de t ensió determinat, 
i el seu cognom és Zener. N'hi ha uns de diverti
díssims, tenen " resistència negativa", si se' ls po
laritza convenientment, tenen el profund cog
nom de Tunnel. Hi ha varistors, varistars, és a 
dir, de moltes menes, sense oblidar els simpàtics 
led's que a més de monoconduir fan llumenetes 
dé color vermell, groc o verd , com si volguessin 
jugar a semàfors de trànsit. Fins i tot n'hi ha 
d'autointermitents per acabar d'assemblar-s'hi. 
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A, led vermell 
B, led verd 
e, díode sota prova 

Fig. 3 

La figura 3 presenta un dispositiu per determinar 
el sentit de conducció d'un díode : si té l' indica
tiu de càtode barrat, en aquest cas, si s'encen
gués el led " A", el càtode correspondria al punt 
" a", i si s' il.luminés el led " B", el càtode corres
pondria al punt " b" . I si s'encenguessin !"'A" i 
el "B"? ... En aq uest cas el díode està RIP per 
Short. Hi ha una altra possibilitat de RIP i és que 
estigui Opera. En aquest cas " A"· i " B" queden 
apagats. 

Un sistema més sofisticat de provar díodes es re
presenta a la figura 4. 
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Fig. 4 

Per obtenir l'oscil.lograma de prova, s'ha de con
nectar en els borns L1 - L2 una resistència d'un k. 

F ig. S 

En aq uesta figura es rep resen ta un mesurador 
d 'intensitat de camp. És una arm·a útil i crec que 
actualment est à un xic oblidada. És pràctica
ment indispensable si volem comprovar que els 
nostres TX (especialment els troncomobilitzats) 
radien al màxim. Actualment els T X/ RX electro
domèstics estan molt ben fets i tenen molta po
tència, de manera que si perdem algun miliwatt 
potser no és molt greu, però això, " radiopitesca
ment" considerat , no és fi. També en aquest 
camp es cometen molts errors posant una longi
tud qualsevol al cable de "baixada" , considerant 
que es tracta de línies "planes", quan en realitat 
no ho són. Algun dia en parlarem, però ara tor
nem arn b els nostres amics "diàdics". 

Molts ·elements químics (sillci, germani, i molts 
compostos, òxid de coure, sulfur de plom, etc.) 
tenen propietats semiconductores, millor dit rec
tificadores o de monosentit. 

Algú es recorda d 'això? 

Fig. 6 

Si nb us en recordeu millor, vol dir que encara 
esteu en possessió del t resor div í. En fi, això era 
la cèlebre galena en una configuració física molt 
popular abans de la guerra. Ja era realment un se
miconductor amb propietats molt semblants als 
microscòpics díodes actuals. La seva aplicació 

principal era la "detecció" de senyals radioelèc
trics. 

Fig. 7 

Els d'íodes actuals fan exactament la mateixa 
funció, amb la diferència que la detecció es fa 
darrera una FI, un cop el senyal d'antena ha es
tat heterodinat amb l'oscil.lador local, amplifi
cat , etc. 

47 K 

àudio 455 KHz 
Sortida d'àudio 

Fig. 8 

Aquest és un exemple de de tector. amb doblador 
de tensió. 

10,7 MHz 

"i 

àud io 

Fig. 9 
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Aquest és el típic discriminador per extreure 
l'àudio d'una portadora modulada en freqüència. 
No ens fiquem amb el seu funcionament perquè 
en aquest article solament es tracta de donar 
exemples d'aplicació de díodes. 

Un detector de producte molt popular per detec
tar els senyals de simple Banda Lateral és el de la 
figura I O. 

•• ---11 t-.......-_,.~--.--11<-. t---.--t_jl----'1150 K e 

àudio àudio sor tida 
1H 

IJ-lt~~ 10 470 47t-O ....---t10 t Si un senyal sinoïdal d'un valor d'un volt el pas-
sem per un circuit com el de la figura 13 A, 

FI Sortida d'àudio Fi~. 13 A 

Sortida Entrada BFO 
Fig. 10 

En reali ta t, to tes les funcions que actualment es 
fan amb díodes d'es tat sòlid es feien abans amb 
vàlvules, com per exemple la cèlebre 6H6. Però 
ara ens semblarien molt engavanyadores, amb la 
seva tensió de filament, les seves dimensions rela
tives immenses, l'em bolic de les capacitats para
sites, et c. 

Algunes propietats dels rectificadors no s'havien 
desenvolupat gaire en el temps de les vàlvules. 
Els díodes més populars són els de germani i els 
de sílice. Els primers tenen una tensió de barrera 
(d'inici de la conducció en sentit direc te) de 0,3 
volts, i els segons de 0 ,7 . Aquestes propietats els 
fan aptes com a deformadors d'ones. 

Fig. 11 

En el circuit de bobina mòbil d 'un amplificador 
la tensió és molt baixa. En un circuit com el de 
la figura 11 els díodes actuarien com a descres
tadors, és a dir, absorbirien els sorolls transitoris 
que excedissin els seus valors de barrera. Aquest 
circuit l' incorporen molts receptors de comuni
cacions i tots els telèfons. L'exemple anterior és 
el d'un limi tador de soroll "d'alt nivell". Evi
dentment la limitació es pot fer en una etapa 
d 'àudio a baix nivell i amb llinda de limitació 
ajustable (vegeu figura). 
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Entrada 

sortirà com es demostr~ en la figura 13 B. Si els 
díodes són de germ ani i de silici l'oscil.lograma 
de sortida serà el de la figura 13 C. 

. - . . - . . - . 0,3 v 

_._--+--r-........ -~--+-- o 
- ---0,3V 

F ig. 13 B 

- 0,7 v 

- - - - 0,7 v 
Fig. 13 e 

Abans de plegar avui en donem una aplica
ció molt simple i interessant. 

L'energia que conté un senyal és proporcional a 
la seva superfície. 

Si intercalem un rectificador a un " integrador 
tèrmic", és a dir un vulgar soldador, I 'energia 
que rebrà serà la meitat, li faltarà l'energia que 
s'acumula en un semiperíode. Per tant un solda~ 
dor de 125 volts el podrem fer funcionar a 220 
volts. Continuarem aquest art icle en 
funció de l'èxit d'aquesta primera part. 

Pere Palol i J>erramon 
73,5 DX EA3QX 

JO EN VULL SABER MÉS, DE DXISME 

Quan comencem a endinsar-nos en l'escolta d!emissores internacionals, o en altres 
~essants del DXisme (estacions utilitàries, emissions via satèUit, etc.), necessitem im 
immediatament més informació sobre aquesta apassionant afició. Per saber on obte
nir-la, gratui'tament, llegiu les planes següents. 

Moltes de les emissores internacionals inclouen 
en la seva programació espais dedicats a la radio
escolta i el DXisine. Alguns d'ells disposen, a 
més a més, de material escrit sobre temes relacio
nats amb aquesta afició. Molts dels fullets són 
pensats per al principiant i són escrits amb una 
intenció divulgativa, perquè estiguin a l'abast de 
tothom. S'hi explica, per exemple, com cal re
dactar un bon informe d'escolta, com fer-se una 
antena per millorar la recepció, etc. 

El DXist a experimentC!t, però també hi té la se
va. El món dels ordinadors aplicat a la radioes
colta, les comunicacions via satèl.lit o les trans
missions de radioteletip són altres aspectes trac
tats en publicacions d'emissores internacionals. 

Hi ha, a més a més, espais que ofereixen, periò
dicament, llistats de freqüència i horaris d'emis
sores internacionals, o notícies i informacions 
sobre les radiodifusores d'arreu del món. 

Val a· dir que tot aquest material és gratuït. Per . 
rebre'! sols cal demanar-lo a les respectives emis
sores. 

De l'abundan l producció escrita sobre radi oes
colta i DXisme en podem triar els t ítols se
güents: 

MANUALS GENERALS SOBRE DXISME 

A grans tre ts, tots ells defineixen la terminologia 
bàsica de la nostra afició (què és una QSL; què 
és el DXisme ... ) ; fixen els diversos fragments en 
què es divideixen les ones radioelèctriques (Ona 
Llarga, Mitjana i Curta, i les seves respectives 
subdivisions en bandes) ; i expliquen com fer un 
informe de recepció correcte, aplicant el codi 
S IN PO. 

Der Kurzwellenempfang. The Short-Wave R ecep
tion. La R éception à Ondes Courtes. La R ecep
ción de Ondas Cortas. Escrit per H.-J. Felbock i 
revisat per W. Krüger. Editat per La Veu d'Ale
manya.! Aquest llibret de quaranta-t res pàgines, 
escrit en alemany, anglès, francès i castellà, és, 
sens dubte, el manual més complet que, ara per 
ara, existeix sobre el món de la recepció d'ones 
curtes. A més a més dels temes ja esmentats al 
principi d'aquest apartat, el llibret de La Veu 
d'Alemanya tracta de com muntar una antena 
exterior ; de les característiques tècniques que ha 
de tenir un bon receptor; i de com són les instal
lacions tècniques d'una emissora internacional 
d'ona curta. 

Der Kurzwellenempfang 
The Short-Wave Reception 
La Réception à Ondes Courtes 
La Recepción de Ondas Cortas 

"Der Kurzwellenempfang" de Ja Veu d'Alemany a. 

The beginner's Guide to DXing. Edita t per Rà
dio Suècia Internacional. 2 Són set pàgines, escri
tes en anglès, on, a més d'explicar les beceroles 
del DXisme, s'inclouen algunes adreces de revis
tes i organismes internacionals com: DX-Liste
ners Service, European DX Coun cil, Association 
of North American Radio Clubs, entre d'altres. 

El DX-ismo y la Escucha de la Onda Carta. Es
crit per Ambrosio Wang An-Po. Editat per Ràdio 
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Exterior d'Espanya.3 El fullet , de vint-i-se t pàgi
nes, inclou un mapa de les setanta-cinc zones de 
radiodifusió in ternacional, aconsella quan cal es
coltar cada banda, dóna les nocions bàsiques per 
muntar-se una antena i explica el significat .dels 
comandaments més importants d 'un receptor 
(control de guany, commutador de banda late
ral, "S-meter" etc . 

~~--~~~=-----~ 

"El DX-ismo y la escucha de la Onda Carta", R EE. 

Th is is DXing. Editat pel servei anglès de Ràdio 
Nederland.4 És el menys complet de tots. Són 
tres pàgines que donen les definicions principals 
de la terminologia DXista i que inclouen un re
sum de les immenses possibilitats que ofereix un 
receptor de ràdio. 

ABC delDX 

EDITAT PEL PROGRAMA. 

"L'ALTRA RÀDIO• 
DE 

~ 
~ 

"ABC del DX" de Ràdio 4. 

Instrucciones para la consÚucción de antenas de 
onda carta. Publicació d'onze pàgines edi tades 
pel servei en castellà de Ràdio Austria on es re
cullen per escri t el contingut de tres espais que 
l'emissora va dedicar al tema de les antenes per a 
ona curta. 
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Diexismo y comunicacwn. Escrit per Alfonso 
Montealegre Moure i J aime Baguena García. Edi
tat pel servei en llengua castellana de Ràdio Ne-· 
derland.5 El fullet, d 'onze pàgines, juntament 
amb els temes ja esmentats, inclou les adreces 
dels principals clubs DXistes i de les radiodifuso
res mundials més importants. 

ABC del DX. Editat per l'espai L 'Altra R àdio, de 
Ràdio 4.6 Aq uest fullet , de 14 pàgines, és .el pri
mer que s'ha pu blicat en llengua catalana. Com 
l'anterior, inclou adreces de les principals radio
difusores mundials i, a més a més, info rma .de les 
emissions en català de Ràdio Exterior d 'Espa
nya, facilita una agenda DXista i ~ecull un pe tit 
vocabulari sobre el tema. 

MANUALS SOBRE ANTENES 

Tots ells donen consens generals sobre com mun
tar una antena: aïllamèn t, connexions, posició, 
etc. Juntamen t amb aquestes dades es facilit en 
les mesures per construir antenes de fil llarg, di
pols, antenes en forma de L o de T, que són les 
més aconsellables per a l'escola de l'ona curta, ... 

Els manuals sobre antenes més recomanables 
són : 

Short Wa ve receiving antennas. Editat per La 
Veu d'Alemanya.1 Té una extensió de vint pàgi
nes. Inclou, al final, bibliografia sobre el tema. 

Consejos para mejorar las condiciones de recep
ción. Editat per Radio Berlín Internacional. 7 És 
un tr íptic que recull la informació essencial dels 
principals tipus d'antena. També enumera les ca
rac terístiques tècniques que interessa que tingui 
un bon receptor. 

Give your antenna some air i De/e un poco de ai
re a su antena. Editats pel servei anglès4 i caste
llà5 de Ràdio Nederland, respectivament . El fu
llet, de catorze pàgines, inclou un sistema de 
protecció contra els Ham ps. 

INFORMACIÓ SOBRE RECEPTORS 

Sols un espai ofereix info rmació actualitzada so
bre receptors d'ona curta. Media Network, del 

"Give your antenna some air", de ràdio Nederland. 

PREDICCIÓ DE LA PROPAGACIÓ 

Dins del RBI DX -Bulletin, que publica Ràdio 
Berlín Internacional7 , t robem cada sis mesos la 
predicció de l'est at de la propagació durant el 
mig any següent . 

APLICACIONS DE L'ORDINADOR AL DXISME 

Cada vegada són més els DXistes que tenen un 
ordinador. L'aplicació d'un ordinador al camp 
de la radioescolta no és sols com a banc de dades 
(emmagatzemar freqüències i horaris), també 
permet, per ex em ple, descodificar senyals de 
morse i radioteletip - mitjançant un interfície 
adien t. De totes aquestes possibilitats en parlen 
dues pubUcacions: 

Shortwave Software. Editat pel servei anglès de 
Ràdio Nederland. 4 Conté t res programes en llen
guatge BASIC: un calcula la mínima i la màxima 
freq üència que podem emprar amb bones condi
cions de recepció. L'altre calcula l'hora de la sor
tida del sol a l'indret del receptor i de l'emissor. 
I el tercer serveix per emmagatzemar dades sobre 
les es col tes que hem pogut fer. 

The DX ers Cuide to Compu ting. Publicació de 
trenta-nou pàgines editada per Ràdio Suècia In
ternacionaP f:s, sens dubte, la publicació més 
completa sobre el tema. Repassa totes les possi
bili ta ts que ofereixen els ordinadors aplicats a la 

raclioescolta. Comenta diverses interfícies -ne
cessàries per fer treballar un ordinador connectat 
a la ràdio- i dóna unes quantes adreces on poder 
obtenir més informació. 

ELS SATÈL'LITS DE COMUNICACIONS 

Un altre tema ben actual són els satèl.lits de co
municacions. Per saber millor quins tipus hi ha, 
quines òrbites segueixen, quines freqüències em
pren i moltes altres dades tècniques podeu llegir: 

Satellites for the shortwave listener. Escrit per 
John Branegan i editat per l'espai en llengua an
glesa Media Network, de Ràdio Nederland.4 Són 
dotze pàgines que ens introdueixen a com escol
tar els satèl.lits i al tipus d'informació que faci
liten. 

Los satélites de radiotelecomunicaciones: pasa
do, presente y futuro. Escrit per Alfonso Monte
alegre. Editat per la secció castellana de Ràdio 
Nederland. 5 Són deu pàgines dedicades a la his
tòria i al f u tu r dels sa tèl.lits. Tam bé s'hi inclouen 
explicacions sobre les òrbites que segueixen i so
bre les .inicials que els identifiquen. 

Radio Nederland 

LOS SATELITES DE RADIOTELEconJNICACIONES: 

PASAOO, PRJ:SENTE Y FUTURQ. 

• INJAODUCCIÓN 

• SATtLJTES: AYER, HOY Y MA.ÑANA 

• LA ÓR81TA GEO-ESTAC I O~AR IA 

• HOLANDA Y LO$ SATtLITES 

• S ATlLITES Y SUS INICIAlES 

"Los satélites de radiotelecomunicaciones: pasado, pre
sente y fu turo", de Ràdio Nederland. 

Communications in space. Editat per Ràdio Suè
cia Internacional. 2 Les seves vuit pàgines expli
quen generalitats sobre els satèl.lits de comunica
cions (televisió, radioaficionats meteorologia 
etc.). Finalment, facilita bibliog;afia sobre el te~ 
ma. 

BIBLIOGRAFIA 
SOBRE RADIOESCOLTA I DXISME 

L'única publicació que recull una bibliografia ex-

I 
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tensa sobre les diverses vessants DXistes és The 
book/ist, editat pel s.ervei anglès de ·Ràdio Neder
land. 4 Són vint-i-tres pàgines plenes d'informa
ció sobre revistes, llibres i cassettes dedicats al 
tema. Després de cada títol hi ha un breu co
mentari del contingut, el preu i l'adreça on acon
seguir-lo. 

LLISTES D'EMISSORES INTERNACIONALS 

.Per al radioescolta és d'un gran ajut tenir, junta
ment al seu receptor, llistes amb els horaris i les 
freqüències d'emissió de les diferents radiodifu
sores mundials. Hi ha un parell de llistes que són 
de gran utilitat: 

Kurzwellenrundfunk Sendungen für Europa. 
Editat pel servei tècnic de Ràdio Àustria. 8 Són 
trenta pàgines, on es recullen els horaris en què 
les diverses radiodifusores, pertanyents a la 
IFRB-THFB, fan servir les freqüènCies compre
ses entre els 5.955 KHz i els 25 .880 KHz. La llis
ta està ordenada per freqüències. A més a més, 
s'hi inclou la potència de l'emissió, el guany de 
l'antena i la seva direcció en graus. Al final s'hi 
inclou una relació de tres pàgines, amb les coor
denades geogràfiques de les emissores esmenta
des. 

Lis ta Mundial de Emisoras Internacionales en Es
pañol. Compilada per J airri.e Baguena .i editada 
pel servei castellà de Ràdio Nederland. s La llista, 
de catorze pàgines, conté totes les emissions que 
es realitzen en castellà, ordenades per hores. Jun
tament amb el nom de l'emissora trobem les fre
qüències que utilitza i la direcció cap on s'adreça 
el programa (Europa, Àsia, Àfrica, etc.) 

INFORMACIÓ PERIÒDICA 
SOBRE EMISSORES INTERNACIONALS 

Per estar infonilat de les novetats de la radiodi
fusió mundial de les noves freqüències, dels nous 
horaris, etc. tenim dues publicacions: 

Sweden Calling DX-ers. Editat pel servei anglès 
de Ràdio Suècia InternacionaP Són quatre pla
nes mensuals que recullen les informacions prin
cipals donades a l'espai setmanal sobre DXisme 
de Ràdio Suècia Internacional. 

RBSWC DX News. Editat trimestralm.ent pel 
"Radio Budapest Short Wave Club" . La publica
ció, de dotze planes, és escrita en castellà i in-

42 

clou, després d 'algun comentari tècnic, les infor
macions sobre emissores internacionals facilita
des pels socis del club. 

!A.:I~!~~~Ei17 

"Sweden Calling DX-ers" de Ràdio Suècia Internacional. 
Aquesta publicació s'envia a tots els membres 
del " Radio Budapest Shortware Club". Per per
tànyer al club de Ràd.io Budapest9 només cal 
demanar-ho a l'emissora i trametre cada mes 
quatre informes de reèepció. 

:~~· \ RBSWC DX HEWS - ·" 

·----·"·~---·----~ .. -_., _____ .... --·--·-···-
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"RBSWC DX News" de Ràdio Budapest. 
f:s just de felicitar totes les emissores esmenta
des, i molt especialment els espais "Media Net
work" 1 "Sweden Calling DXers" de Ràdio Ne
derland i Ràdio Suècia Internacional respectiva
ment, per la seva tasca en la divulgació del DXis
me i en la formació dels DXistes. Cal que aques
ta iniciativa la segueixin altres radiodifusores 
mundials. 

Cinto Niqui i Espinosa 

1 La Veu d'Alemanya, Apartat 100.444, 5 Colònia I, 
Repúblièa Federal d'Alemanya. 

2 Ràdio Suècia Internacional, S·I05 lO Estocolm, Suè· 
cia. 

J Ràdio Exterior d'Espanya, Apartat 150.039, Madrid 
28080, Espanya. 

4 Ràdio Nederland, Media Nerwork. Apartat 222, 1200 
JG Hilver.>urn, Holanda. 

s Ràdio Nederland, Radioenlace, Apartat 222, 1200 JG 
Hilversum, Holanda. 

6 Ràdio 4, L'Altra Ràdio, Passeig de Gràcia núm. I , 6è. 
08007 Barcelona, Catalunya. 

1 Ràdio Berlín lntemacioñal, DDR·II60 Berlín, Repú
blica Democràtica Alemanya. 

s Ràdio Àustria, Onda Carta, A·ll36 Viena, Àustria. 
9 Ràdio Budapest, RBSWC, H-1800 Budape.st, Hongria. 
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D'acord amb l'opciÓ marcada al dors, vull fer el pagament de la forma seguent : 

o 
o 

Con trareembossament, més les despeses del corre u. en rebre el pr1mer número . 

Ingressant l'import d1rectr.~ment al compté corrent 3223-93, ofiCina 856 , de 
la Ca 1xa de Pens10ns per-" la Vellesa i d'Est<~lv is "la Caixa" , des de qualse
vol of 1c 1na de la xarxa, adjuntant el comp rovant d '1ngrés amb aquesta but l l eta . 

f:t >•ag<tnferP d(· l'Import de subscr1pc1ó (1.800,-Pts.) més la quota anual (100 ,-Pts.) em 
dona rlrPt a rebre el tito l com a membre Soc i/a Coope rativista de PRODUCCIONS TtCNIQUES 
, . ·r¡r¡p. CATAI.ANA L TD;,. . a més a mi' s del s números acordats. 

. . . . . . . . . . .. . de S i gnatura· 

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

D 
D 

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

Ingressant 1' 1mport d1rect.<~ment al compte corrent 3223-93 , ofiCina 856, de 
l a Ca ixa de Pensions per a la Vellesa i d'Est<~lvis "l a Caixa", des de qualse
vol of1c 1na de la xarxa, adjuntant e l comprovant d ' Ingrés amb aquesta butlleta. 

1::1 pagament de l'Import de subscripciÓ (1.800,-Pts.) més la quota anua l (100, - Pt s . ) em 
dona dret a rébre el títol com a membre Soc i /a Cooperat1v1sta de PRODUCCIONS TtCNIQUES 
s .cnoP . CATAI.ANA LTDA., a més a més dels números acordats. 

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

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

D 
D 

Contrareembossament, més les despeses del correu , en rebre el pr1mer número. 

Ingressant l'import directament al compte corrent 3223-93 , ofic1na 856 , de 
la Ca1xa de Pensions pern l a Vellesa 1 d 'Est<~lv is " la Caixa" , des de qualse
vol of1c1na de la xarxa, adjuntant el comprovant d'ingrés amb aquesta butlleta . 

El pagament dc l'Import de subscr1pc1ó (1.800 ,-Pts.) més la quota anual (100 , -Pts . ) em 
dona dret a rebre el titol com a membre Soci/a Coopera tivista de PRODUCCIONS TtCNIQUES 
~ . COOP . CATALANA LTDA . . a més a més dels números acordats. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 191:! .. S1gnatura : 

SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES 

Actualment, atenent al seu funcionament electrònic, els ordinadors quasi exclusiva
ment utilitzats són els digitals. Els sistemes informàtics analògics o hibrids han que
dat en el passat o en sistemes molt especialitzats. 

A part de la tipologia electrònic¡:~ emprada en els En aquest article compararem molt breument els 
ordinadors podem prendre d'altres criteris per sistemes actuals d'enregistrament massiu de da
poder fer comparacions entre uns i altres, com des i posteriorment descriurem més acuradament 
per exemple: la capacitat de memòria real, la ca- un nou tipus de suport de la informació, un sis
pacitat de memòria virtual, la longitud de la pa- tema excel.lent actualment i revolucionari d'a
raula, l'amplada del bus de dades, del de control quí ben poc. Es tracta de l'enregistrament de da
i del d 'adreces, si el temps d'execuc.ió es mesura des damunt d'un sistema COMPACT DISC ROM, 
per cicle de rellotge o per la velocitat d'execució que d'aquí pocs anys serà un sistema COMPACT 
d'una instrucció, les velocitats de transferència DISC RAM, equivalent als actuals discos Win
entre diversos dispositius de l'ordinador amb pe- che~ters o discos durs, però amb una capacitat 
rifèrics externs o memòria interna (discos virtu- de 0,5 giges, o sigui 500 meges, que equivalen a 
als, memòria de vídeo, memòria de programa, .. . ), 500.000 Kbyts en un sol i únic disc. 
la quantitat en el joc d'instruccions i la seva po-
tència, el preu i, finalment, i quasi més impor-
tant que totes les altres, la potència i la quantitat 
de software de base i d'aplicacions existents per 
a aquell sistema en concret. 

A partir de diverses característiques esmentades 
anteriorment, s'ha intentat establir algun tipJ.IS 
de classificació per fer més fàcil la catalogació 
dels ordinadors. N'ha resultat, per exemple, la 
classificació següent: nanoordinadors, microordi
nadors, miniordinadors, tipus mitjà o personals, 
grans ordinadors, sistemes complets d'ordina
dors. 

El creixement incessant tant en el hardware com 
en el software dels ordinadors petits i mitjans fa 
que molts dels microordinadors que apareixeu 
actualment al mercat siguin iguals o superiors als 
ordinadors considerats com a mitjans o grans ac
tua.lment. Una de ·les grans barreres que s'estan 
salvant actualment entre els "petits" i els "grans" 
és la de la capacitat d'emmagatzemament de da
des, la memòria de massa o la salvaguarda massi
va de la informació en un únic tipus de sistema. 

ELS SISTEMES ACTUALS 
D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES 

Actualment els límits que separen les diferents 
famílies o categories d'ordinadors són els se
güents: 

petits 

mitjans 

grans 

Memòria 
virtual 

8, I6,48,64 
ftns a 640 K 

I I a 4 M 

I >4M 

Memòria 
de massa 

2x360 K 
(disquets) 

IGa I M 

>IG 

Longitud 
paraula 

> = 8 bits 

I 6 a 32 bits 

> = 32 bits 

A part d'aquestes característiques cal remarcar, 
i molt, la importància del software de què dispo
sa el s~stema informàtic: 
- la potència dels sistemes operatius 
- la possibilitat de multitasca i multilloc 
- la possibilitat de microprogramació 
- la capacitat de memòria virtual (paganida o 

DMA) 
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- la possibilitat de sistemes de bases de dades re
lacionals 

- la quantitat, la qualitat, la facilitat d'adquisi
ció i el preu dels programes d'aplicacions de 
què disposa aquella família d'ordinadors en 
concret. 

La potència que van adquirin t actualment els or
dinadors classificats actualment com a MITJANS 
o PERSONALS (tipus IBM PC o compatibles), 
és molt gran i cada cop arriben a un sostre més 
alt, fins avui reservat als sistemes grans i molt 
costosos. 

La tendència observada en les configuracions 
d'arquitectura dels sistemes informàtics imple-

-mentats en empreses fa pensar que el futur pròs
per serà per als sistemes descentralitzats comu
nicats per xarxa (LANs), enfront dels sistemes 
descentrali tzats però amb procés centralitzàt o 
enfront dels sistemes totalment centralitzats. 

BREUS DESCRIPCIONS DELS DC ROM 
(DISC COMPACTE ROM) 

El preu d'un aparell lector de disc òptic làser, 
molt semblant al sistema ja ·conegut per tothom 
del Disc Compacte Làser d'Àudio, pot ser d 'unes 
170.000 pessetes, amb una capacitat de 500 me
ge. El cost del disc làser ROM pot ser d'unes 
35.000 pessetes, on el disc ROM pot contenir 
des de l'Enciclopèdia Britànica, fins a 500 pro
grames de mercat lliure. 

QUADERNS 
TÈCNICS 

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

El disc làser, anomenat comunament CD ROM 
(de Compact Disk Read-Only-Memory), que pot 
contenir fins a 500 meges d'informació llegible 
per a lectores, estàndard làser. 

La tecnologia làser s'ha fet popular arn b els dis
cos compactes per a la reproducció de música 
d'altíssima qualitat, i que van des de sistemes de 
sobretaula fins als walkmans portàtils. 

La tecnologia per crear i reproduir els discos là
sers és del tot similar a la dels sistemes d'àudi~ 
i de vídeo digitalitzats. El format del disc de 
plàstic que conté la infom1ació és la d'un disc de 
120 mm de diàmetre (4,75 polzades), amb la su
perfície on s'enregistren les dades d'alumini la 
velocitat de rotació és de 45'rpm, i els servosi~te
mes i sistemes òptics i de miralls són equivalents 
l'un a l'altre, però amb una excepció, l'error 
àcceptat en els sistemes làser d'àudio és superior 
al dels sistemes làser CD ROM, perquè la impor
tància d 'un bit o d'un byt d'àudio és inferior a 1 
la d'un bit o byt d'informació de programa. 

En un pròxim article es descriurà més detallada
ment la constitució d 'un disc compacte ROM i 
la tecnologia làser que l'acompanya, a més de di
verses aplicacions que ja s'han donat a aq uests 
sistemes d'enregistrament de la informació. 

Frederic Monràs i Vidiella 

NECESSITEM: 

1.000 SUBSCRIPCIONS + 

500 BONS D_'A JUT + 

50 ANUNCIANTS 
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CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA TORTUGA 

Aquest ja és l'últim número en què parlarem d 'aquest petit projecte que és aquesta 
tortuga. Avui s'explicaran els paràmetres que la controlen, o sigui, com programar-la. 

Avui emprenem ja la recta fin al d'aquesta trilo
gia d 'articles sobre la construcció d 'aquesta to r
tuga. En els dos primers, s'hi va expli<?ar com 
construir el circuit electrònic i la part mecànica 
de la tort uga. I en aquest últim es donaran a co
nèixer els paràmetres que controlen la tortuga, 
o sigui com hem de retocar el contingut de les 
posicions de memòria perquè la to-rtuga faci el 
que nosaltres vulguem. 

Pas a pas s'anirà explicant per a què serveix cada 
un dels paràmetres, i com el podem fer servir. 

EL REGISTRE DE DIRECCIÓ DE DADES 

Està situat a la posició 56579($DD03). Cada una 
de les vuit línies del port de l'usuari t é un BIT en 
el registre de vuit bits REGISTRE DE DIREC
CIO DE DADES (RDD), que controla les línies 
que serveixen per a entrades i les que serveixen 
per a sortides. Si un· bit de RDD està a 1, la cor
responent línia al port serà. de sortida. Si el bit 
de l'RDD està a O, la corresponent al port serà 
d 'entrada. Per exemple, si el bit 3 de l' RDD està 
a 1, la línia 3 (PB3) serà de sortida. Un exemple 
addicional: 

Si l'RDD està ajustat de la manera següent: 

BIT: 7 6 5 4 3 2 1 O 
VALOR : O O 1 1 1 O O O 

es pot veure que les línies 5, 4 i 3 són de sortida, 
ja que els seus bits associats estan a 1 . . La resta 
de les línies, com que tenen els seus bits a O se
ran d'entrada. 

Per a PEEK i POKE al port de l'usuari, és neces
sari utilitzar l'RDD a més del PORT pròpiament 
dit. 

S'ha de recordar que a· les instruccions del BA
SIC, PEEK i POKE necessiten un número entre 
O i 255. Els números donats a l'exemple d'ús de 
l'RDD han de ser traduïts a un nombre decim al 
abans de poder-se utilitzar i el seu valor resultant 
és : 

VALOR: O O 1 1 1 O O O 
BIT: 7 6 5 4 3 2 1 O 

Adoneu-vos que el BIT per a l'RDD és el mateix 
número que 2 elevat a la potència del lloc d' or
dre del bit. 

A la taula 1 podem veure com ens queda distri
buït l'RDD en el nostre cas. Com es pot veure, 
les línies PBO, PBl , PB2 i PB3 són utilitzades 
com a sortida, i, per tant , els correspon un 1 ert 
el RDD. Passant-ho a decimal, dóna: 

O sigui que. en qualsevol programa en què utili t
zem aquesta tortuga, el nombre decimal en el 
RDD hàurà de ser 15. Per tant, ens quedarà així: 

POKE 56579,15 

48 1 
~---------------------------------------------------------------

IS 

POKE 56579,15 

PB¡;! PB I PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB? 

q¡ I! I! ljt 

= I. + 2 + 4 + !S 16 32 64 128 

sonída sonída sortida sonída entrada entrada entrada entrada 

EL CONTROL DELS SENY ALS · D'ENTRADA 
I SORTIDA 

Les en tractes i sortides es controlen a partir de 
l'adreça del PORT, que està situada en la posi
ció 56577 (DD01 ). Naturalment , PEEK per lle
gir les entrades i POKE per ajustar les sortides. 

Sortides 

Com a sortides s'utilitzen les línies PBO i PB 1 
(pei motor A) i PB2 i PB3 (pel motor B). A la 
taula 2 es poden veure totes les combinacions 
que es poden fer arn b els motors. Si a algú se li 
acut fer-ne una que no estigui dins de la taula, 
hi haurà el perill que es donin els dos senyals, el 
d'anar endavan t i el d'anar endarrera d 'un ma
teix motor, cosa que provocaria un curt circuit. 
A la taula també se'ns mostren els valors deci
mals que corresponen a cada moviment del mo
tor. Per exemple, si volguéssim fer córrer la tor
tuga endavant, el nom bre decimal que li pertoca 

SORTI DES 

El PBO 1 t1 PBI o tl PB ~ r tl PBJ no poden anar eb do' alhora 

PBe @> 1 _I <lJ 0 

~ ~ ~-- ~ I-~ 
P81 E G ] /..0~ ] 

P&z ® ~ e 
f'---- § I- . f-

~ 
P83 jl l'J 

és el 5, per tan t hauríem d'escriure al programa: 

POKE 56577,5 

El programa cte controlar les sortides, com es pot 
veure, és molt senzill. Bàsicament l'única cosa 
que es fa és assignar a una colla de tecles de l' or
dinador un moviment. O sigui que quan toquem 
una determinada tecla, el programa dóna un de
terminat valor al port, de manera que la tortuga 
fa el moviment que hem assignat a aquella tecl a. 
Les t ecles utilitzades són les següents, i estan re
lacionades amb el número del moviment en la 
taula'2 : 

W(l) 
S(6) 
X(2) 

E(7) 

C(8) 

R(3) 
F(5) 
V(4) 

Tocant cada una d'aquestes tecles fa el movi
ment que porta inscrit entre parèntesi. Aquest 
programa és només una proposta força senzilla 
. ' . ' Ja que sen podnen fer molt íssimes més: contro-

_lar-ho per joy stick fer que mentre nosaltres el 
movem ens vagi dibuixant a la pantalla de l'ordi-
nador el seu recorregut, etc ... 

Un advertiment: a la línia 25 posem la variable 
A a O. Això es fa perquè si es toqués una tecla 
que no té definida cap direcció, la tortuga es pa
raria: A més perquè el motor funcioni tota l'es
tona haurem de tocar constantment la tecla cor
responent, així ens estalviem de · posar una t ecla 
per a l'STOP. 
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I \ 
motor motor 

® 

r 
Entrades 

Per a les entrades nosaltres utilitzarem les línies 
PB4 i PB5 (per al para-xocs), i PB6 i PB1' (per a 

- la realimentació). A la taula 3, podem veure to
tes les possibilitats que tenim per cada cant ó. 
Eviden tment se'n poden donar moltes més, ja 
que podem agafar la primera dels para-xocs (pa
ra-xocs no activats), amb qualsevol de la reali- · 
men tació, ja que és possible que el vehicle no xo
qui però, al mateix temps, estigui girant. 

Per llegir les entrades, utilitzem la instrucció: 

PEEK (56577) 

Això ens dóna una variable que ens determina 
l'estat en què es troben les entrades. Per exem
ple, si el robot estigués xocant frontalment (mi
reu taula), aquesta variable ens donaria un valor 
de 192. Això és així perquè quan les ent rades es
tan totes a zero, la variable no és zero, sinó que 
és el valor màxim que pot prendre: 
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Per tant, el valor màxim que sempre se'ns mos
t rarà serà aquest 240 i a partir d'aquí, el que farà 
la variable serà restar el valor del senyal que rebi. 
Per exemple, en el cas u tilitzat abans, en què es 
xocava per davant, el valor del xoc per davant és 
de 48. Per 'tant, la variable ens donarà un valor 
de: 

240- 48 = 192 

Que és el que ja havíem vist que ens donava . . 

Fer qualsevol programa que s'assabenti de quines 
de les entrades són les que han estat activé).des 
pot ser complex, perquè ens podem trobar que 
la variable ens doni, per exemple, 144, que és 
quan la tortuga xoca per l'esquerra; i la roda B 
ha fet una volta. Nosaltres el que hem de fer és 
un programa que sàpiga àixò, i que ens doni la 
informació a nosaltres. 

UNMODELDEPROGRAMA 

Per acabar, adjunto un programa força senzill 
per poder controlar la tortuga. Evidentment, el 

, programa es podria fer molt més sofisticat, però 
jo el que intento és que es vegi de quina manera 
es poden fer aquests programes i que després ca
dascú se'l faci a la seva mida. 

Aquí s'acaba aquesta trilogia d'articles sobre la 
construcció d'aquesta petita tortuga. En pròxims 
números aniran sortint, com a petits articles, al
tres coses per ampliar-la: seguidors de línies, pro
grames més depurats que ens permetin treure el 
màxim de suc de la tortuga, circuits per connec
tar-la a altres ordinadors, etc .. . 

Espero que a algú li hagin servit aquests art icles 
per introduir-se en el món de la robòtica, encara 
que sigui d'una manera modesta. Per aquí es co
mença. 
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realimentació 

50 I quan obtindrem X- (48 + 192) = X- 240 ts quan totes les entrades estaran activades. 
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