
~ 
Gl .. 
CI. 
I 

M 

> 
2 
< .... 
CIO a» ... 
a: 
w 
a: 
CD 
w 

· U. 

cè 
w 
2 
w 

" CIO 
Q 
o. 
2 

lA TECrlDlDU~A 
-. 



o 
e:: 

"" ~ 
o 
e:: 
o 

ANYS DE 

LA PRIMERA 
' EN CATAl A 

UNA DÈCADA DESPRÉS 
Fa deu anys que vàrem començar 
la primera ràdio en català. 
Amb il-lusió. Amb ganes de fer les coses ben fetes. 
Ho hem aconseguit. 
Amb pluralisme i amenitat. Amb riguroso informació. 
Amb una gran varietat de programes. Uno ràdio 
per a tothom on vosaltres en sou els protagonistes. 

• 

Per això milers de persones escolten Ràdio 4 deu anys 
després. Es la primera vegada que uno RAo1o NACIONAL o·esPANYAA cATALUNYA 

emissora en català arriba als deu anys 
de vida. Celebrem-ho junts! 

Barcelona : 
Girona 
Manresa 
Andorra 

FM 1 OO.B 
FM 106.2 
FM 88.2 
FM 105.4 

LA PRIMERA EN CA TALA 

PER FI, L'EXCEPCIÓ 
E I passar dia I d e desembre de 1986 \'a tenir lloc t:n el 
ma rc d e les Segones Reflexions Úític¡11c.\· solm· ¡,, Cllllttrd 

Catalana. una conferència d'Antoni Mercader, produc
tor de videoarr, amb el suggestiu nom de " \ 1 íd('(). rmli11ct 
dori creativitat». Antoni Mercader \'<I fer un breu recor
regu t pe r la his tò ria d el videoarr, o conjunciò dc gl'<lllS 
tècniques (vídeo; pintura/ d ibuix i informürica l. rot t'cm
nos un per ir esbós d e la siruació acrLwl a Catalunya i <t la 
rest<l del món (expressió sinònima d'Estats Units l. 

Finalment, i ens en congrarulem. en un contL'XI ndrm.d 
im po rrant i p lu ral s'ha ringur en compre el q ue :lpPrrt:n i 
poden contin uar <lporr<tnt <I l'a rr. i per t<lllr. :t l.t ndrur.t L'll 
general. les nm·es tecnologies. 

E nda\'<lnt. doncs, i només dues j)Ltnrual i ti.:Kion~ n •ri
ques que no podien faltar: Que hem de ser wnscicm ' dd 
perill q ue rep resenta que per poder fer gr:ms ncxi<'n' 
en ,· ideoarr un (un que pugui. és clar l h;tg i dc m:ll"\.t r .d' 
Estats Units perquè <tqu í se li esgoten e ls mi rj:tn' tL·cni,·, 
q ue d'un<l <ll tra banlb són d ' un ele,·:lt cPst. 

Apuntar tam bé (i esperem que es corrcgcix i.¡wt'L'I'.cn 
unes Terceres Re tlexio nsl que. 11l<t lgr:lt Lt im¡wn:lllc i:t 
d el fer q ue comentem. continuem rroh:mr :t l:dur 1111 
im·esrigador pròpiament científico tècnic en rots :tquc'r' 
debats . conferènc ies o taules rodont:s on es prL·tcngut 
p <t rb r de cu l rum. 

PALOMARES, 1966-1986. 
EL PLUTONI QUE SURA 
T ambé en un acre públic. però <tquesr cop consistent en 
la p resentació d 'un estudi científic, es , ·a poder obset'\'<tr 
q ue, malgrat ro t , en alguns aspectes no con\'é perdre Lt 
memò ria . Sobretot si aquesta memòria ho és sobre uns 
fe rs la conseqüència dels quals, i ,·int anys després. es 
trad ueix en una presència de p lutoni radioactiu <11 pn1p i 

cos. 

F a vint anys, a P a lomares (Andalusia), \'Hn caure acci
dentalment ~ bombes carregades de Plutoni quan eren 
transportades per un avió de l'exèrcit nord-americii. Tor 
i que les bombes no \'an explorar, sí \'an pro\'oca r una 
dispersió del material radioactiu per rota la zon•t. Da,·;mt 
l'a larma i uns d ies després, un conegut polít ic. <tctu•tl 
menr defenestrar però lla\'ors min istre, es \'a banyar a Ics 
a igües pròx imes .als fets per demost ra r la inoqü irat del 
fer. Després .. . el silenci . 

E st ranyament, però, els 1.500 soldats que ,.,111 proced ir 
a «netejar» la zona amb els seus equips aïllants i mi1~ct rc~ 
d'oxigen eren ben lluny del ,·esrir de bany. Per qui.':. 

M olts són els efectes que. després dc ducs dèctdL"'. l.m 
que es parl i d'un dels més greus acc idenr~ <1l'lHTL'gur' 
mentre es transporta materia l rad ioactiu. I h:t L'~t.tt t< 11.ll 
ment silencia r. 

L ·esrudi, anomenar <cf./ c~ccidclllt' 1/ttd(·,¡r ,/(· P.t/'"'' ···' 
/9óó- /98ó» i realitzar conjunramenr pels CAPS ' ( ·, ., ,. 
I re d 'Anàlisi i Progrcll/1('.\' Sci!ÚI<iris) i ES ICO I ¡:tllhl.t, :¡, 
d'Estudi i Cooperació) a propost<l dc l'organitl.:lc i,·1 L.,., ,. 
científica internacional Greenpeace, amh el -;upPrt dv 
més d'una \'intena d'organitzacions i :tSS<1Ci<tC i<1tb ciL·nr · 
fiques i culrumls. ,·a començar només com un t:'rudi q 11v 
serviria de suport a Antonia Flores, ,dc:ddcs~.t , k P alo
mares, en l'inrenr d 'ac la rir la siruaci6 rcal:lnu.l l,kJ, 'l'' l' 
conciutadans. L'impacte dc l'estudi i l:t gr:t\'L'Ltt ,k- k 
dades que s 'hi rdlecteixt:n ha fer t.¡ u e ~e n'h:1gin d i, r ri ho 111 
10.000 exemp lars dc l'cdicicí Priginalc-;p:m~·pLt i qt ll ' ).1 

es prep;tn una primcr:t t:dic-i11 L'll cH.d.t dï mlnin,·nr 
<IP<Irició. 

R ealment. q uan es deix<l «h isrúricamcnr .t p:trcll·• .tl 
cervell assumptes com aq uest. no de ixa dc.prP\'Pc.tr un 
cert mo,·imenr a l'estómac I però sohrewr :d c tp 1 LjliL' L'f 
passegin pel da\'ant dels ulls Ics angoixes d iitriL"s de l ~ 

habitants de Palomares q ue continuen rroh.mr plurPni 
als seus orins, que tenen por de ten ir fills i que. nP s:thL'lll 
de què poden mori r tenen pim ic dïm<tgin;tr-st: un dèl' 
mori us. Hab it<lnts .ds q uals ningú no dcína c:tp L'xplic:Ki, 1 
n 1 resposta. 

T ambé cost<l d'empassar rranquil.lamenr s;ther q uL· 
aquesta població .mdalusa é~ l'únic lloc on es permet 
\'iure gent en un medi amb <tires dosis de plutoni radio:ll'
tru. 

N o serem ran ingenus per demanar-nos el perquè d'un 
silenci oficial, però quan ens indignem i diem q ue això és 
(i repeteixo per tercer cop, vint <lllys després ) un <<risc 
inacceptable» ens haurem de començar a p lantejar quin 
«risc» estem disposats a «accept<ll-» ja sigui en matèri:t 
bèl·lica, ja sigui en mètodes de producció energètica. i 
fins quan? 

Q UADERNS T ÈCNICS Ql' 
------------------------------------------------------~ 
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INSTITUT CATALÀ 
DE TECNOLOGIA 

El Co l. leg i i l'Assoc iació 
J'Enginycrs Industr ia ls dc Ca
ta lunya han creat la fundac ió 
Inst itut Català d' Inspecció i 
Contro l Tècnic. ascuda per 
ok rir a ks empreses catalanes 
tk toh els sec tors Ics prcsta
L·ion~ que necessiten en els 
~.·a111p.., t(·cnic i científic. l' ICT 
"L'r;·¡ una L'l1t itat sense fina litat 
tk lucre. que també es dedica
r.~ a la in-,¡)L·cció i el cont rol 
kLïl lc. din-, dc la seguretat del 
~.·a 111p indu-.trial. 

.-\ qut''>t c~.·ntrc com pta amb 
pro_!:!ralllL'" tk col.laboració 
d'alt r~.·~ indr~.· t s. com l' Inst it ut 
I (·L·nic Lk Sa int-Denis. a I' Es
t,lt hancès. amb qui mantin
dr;'¡ in tL'rc anvis d'informació. 
I n un altrL' sentit. I' ICT di
tll!Hir;'¡ coneixements dc tipus 
¡,·cnològ iL· pertot arre u. tot 
ut!lit1ant L'I St'U ba nc de dades 
propi. intnconncctat amb al
trL'" bancs dc dades del país i 
tk 1\·strangcr. 

SISTEMA BUROFAX 

La Direcció General de Cor
reus i Telègrafs ha posat en 
funcionament un nou servei 
que permet la transmissió, de 
ciut at a ciutat, d'imatges grà
fiques dc qualsevol tipus. ano
menat BUROFAX. 

Po t fer-se servir per enviar 
documents, manuscrits i meca
nografi ats, així com dibuixos, 
esquemes, plànol.s o fi ns i to t 
documents oficials. De mo
ment , el Burofax permet la 
transmiss ió entre les oficines 
de correus de les principals po
blacions. 

QUART FESTIVAL DE CINEMA CIENTlFIC 

Un prem i als millors valors cinematogràfics per al fil m 
"Aigua, naixement, planeta Terra: primera i segona pa rt"; 
un altre dedicat al mi llor plantejament d idàc tico-com un ica
tiu per a " La classificació dels éssers vi us" i un dedica t al 
fil m més origina l, per "Viatge a través dels temps", consti
tue ixen els guardons de l'última edic ió de l quart festiva l de 
cinema científic, celebrat al Museu de la Ciència, de l I O al 
14 dc novembre. Curiosament, el jurat, format per Vladi
mir de Semir (La Vanguardia), Manuel Hue rga (TV3), Jo rge 
dc Cominges (El Periódico), Mi lagros P. Oliva (El País) i Ma
ria Teresa Pérez de la Fuente (RTVE) va decla rar desert el 
prem i al mi llor vídeo, tot argumenta nt que aquestes produc
cions no disposaven de prou valors cultu rals. 

De to ta manera , la novetat és que hi van participar 22 
paï sos entre els quals hi havia el Japó i la República Popular 
Xi nesa . D'a ltra banda, aquest any s' ha conso lidat com a sec
ció regular l' apa rtat dels vídeos, que a l'anterior convocatò
ria, va n ser in troduï ts am b caràcter expe rimenta l. En tota l, 
hi van pa rticipar I I O films i 38 vídeos presenta ts per 68 or
ga ni tzacions esta tals i privades de les nacions concursants. 
E ls Estats Units van ser els que van tenir una major rep resen
tació, amb 47 títols, mentre que la Gran Bretanya només hi 
va envia r cinc firmes amb onze pel.l fcules i vídeos. 

Tot el material versava sobre una àmpli a gamma de temes, 
que comprenien una classificació en nou ep ígrafs: astrono
mia/astronàutica, ciències de la terra, salu t i medicina , tec
nologia, ecologia, física/química, matemàtiques i divulgació. 
Convé destacar que tots els films i vídeos triats han estat se
leccionats sobretot per la seva originalitat artíst ica i e l seu 
gra u d' idoneïtat comunicativa. 

Fotograma d'un dels films presentats. 

1 

ANIVERSARI DE QUADERNS TÈCNICS 

"QUADERNS TÈCNICS" - la tecnologia a 
l'abast- revis ta de divulgació tecnològica en llen
gua cata lana, ja ha fet el seu primer any. 

Am b aq uest motiu s'han organitzat durant el 
passat mes de novembre una sèric de cursets al 
voltant d'aquel les discipl ines tecnològiques no 
tan d ivulgades a nivell docent com són la Radio
afició, el Dxisme (radioescolta), i l'Àudio. En els 
tres casos l'èxit d'assistència i l'alt nivell dL' Ics 
exposicions fo u considerable. la qual cosa deixa 
entreveure les grans possibi li tats que gc ncrL'n 
aquests cam ps a nivell d'afició i professional. 

• 

Com a acte de cloenda d'aquest primer aniver
sari es va organitzar un debat públic sobre Tec
nologia i Societat que va comptar amb l'assist0n
cia del senyor Miquel de Moragas (comunicòleg). 
el senyor Josep Puig (ecotècnia) i Pere Caminal 
(Institut Cibernèt ic), actuant com a moderador 
el senyor Albert Bertrana, especialista en radio
comunicació. 

En aqüest debat es van plantejar els pr incipals 
prob lemes que presenten la ultratccnificació d'u
na part de la societat mentre que una altra part 
(la més importa nt numèricament i en extensió 
geogràfica ) no gaudeix ni dc les més mínimes ne
cessitats alimentàries. 

Si bé aq uest pun t fou compartit per la majoria 
de la tau la i dels assistents no ho foren tant Ics 
respostes a l'actual caos de les grans ciutats i les 
alternatives a donar als presents sistemes de ge
neració d'energia o, fins i to t, a la justificació o 
no de la supertecnificació de la medicina que ac
t ualment s'aplica i desenvolupa en el món occí
den tal. 

Per una banda es postulava la impossibilitat dc 
fer un canvi rad ical en el present sistema d'es
tructuració social, la qual cosa no deixava més 
que petites escletxes per introduir canvis o mo
dificacio ns que no trenquessin el sistema i que 
tendissin a millorar-lo. Tanmateix es parlava de 
la impossibilitat de generar una tecnologia alte r
nativa a l' existent i, si més no, es podia tendir a 
m illo rar-ne l'ús. 

L'altra postura expressada des de la taula i per 
part del públic assistent al debat va ser la possibi
lita t de recrear una tecnologia alternativa no no
més en els seus usos, sinó també en la seva con
cepció. Com a exemple es va posar, entre d 'altres 
existents, el dc l'energia solar, que permet gene
rar energia sense contaminació a partir d'uns me
canismes tecnològics fàcilment comprensibles 
per a la societat i que es contraposarien als de 
l'energia nuclea r que en ser tecnologia molt espe
cialitzada permet el seu control només per uns 
pocs a banda dc ser. segons es deia, demostrada
ment antieconòmica. 

Finalment es va tractar el tema de la funció 

dels mitjans dc comunicació en l'actual entrellat 
social i el paper que juguen (o que no juguen) en 
una conscienciació més crítica envers aspectes 
que afecten la societat dc manera incisiva i con
creta i que més aviat generen un tipus d'informa
ció molt generalitzat i que impedeix l' estudi . crí
tic o no, de qüestions d'influència. Va ser dema
nada. doncs. una superació del present debat i la 
possibilitat d'anar a buscar formes concretes 
d'actuació , on queda clar que no tot es pot dei
xar o delegar en els propis mitjans dc comunica
ció . 

Amb aquest debat, doncs, es cloïa l'aniversari 
de Quaderns Tècnics, publicació que prepara ja 
les següents etapes destinades a una més gran im
plantació en el públic especial itzat o general amb 
interès vers la tecnologia en tots e ls seus aspectes. 
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PRACTIQUES AMB 
ORDINADOR 

A ls diferents loca ls del Cen
tre Divulgador de la Informàti
ca a Girona, Lleida , Tarragona, 
Sabadell i Barce lona s'ha posat 
en marxa un programa d'entre
nam ent destin at als aprenents, 
per inicia r-l os en l'ús de l'ordi
nador i les seves aplicac ions 
pràctiques din s el sector em
presa rial. 

Aqu est programa, format 
conjuntame nt amb e l Depar
tament de Treba ll de la Gene
ral itat de Cata lunya, preveu 
act ivitats com les sortid es pro
fe ssionals i labora ls de la infor
mà ti ca, comptabilitat i control 
econòm ic, tra ctam ent de tex
tos, sis temes de gestió de les 
dades de bases pe rsonals i pla~ 
nifi cació i control de fu lls elec
trònics. Per als joves que tin
guin alguna preparació en di
bui x tècnic també s'ha creat 
especialment un curset de dis
se ny assistit per ordinador. 

FOTO/ARXIU 

TOT VEIENT LES MOLÈCULES 

A l'Insti tu to di Polarografia del Consigli o Nazionale de lle 
Ric herche de Padova (Itàli a) s'h a adoptat un procediment 
anomenat "descomposició activada de col.lisions" , que per
m e t la separació individual, és a dir, a nivell s molt petits, de 
substàncies barrejades en la p roporció d'una mil.lèsima de 
gram per cada 1.000 miligrams. 

La tècnica utilitzada t é en compte els fil tres m agnètics 
d'un espectòmetre de masses: es fa reac.cionar la molècula 
e n presè ncia d'un gas inert. Quan aquesta col.l isiona, allibera 
certs ions, que poden ser examinats individualment i recone
guts de nou amb altres filtres magnètics . Un exemple del seu 
ús, i del qual Ja premsa escrita ja se' n va fer ressò, consisteix 
a trobar la presència de morfina (en una mil.lèsima per 
gram) al cabell dels addictes, am b prou èx it. 

EL CAS DEL FORAT A LA CAPA D'OZÚ 

Després del descobrimen t per part d'un equip de cient í
fics nord-americans que hi havia un "forat" a la capa d'ozó 
que e nvolta l' Antàrt ida, ara ens arriba l' informe d 'una sego
na exped ició que, concretament , manifesta que el forat està 
disminuint , i que les causes d'aquest fenomen no són els 
aerosols i els desastres ecològics, tal com assenyalaven diver
sos grups d 'eco logistes. Pel professor Ka Kit Sun, de la Uni
versit at de Clarkson (Estats Units) i m embre de l'úl tim grup, 
la causa d'aquest fenomen cal explicar-la per raons de t ipus 
físic. 

Per Tung, l'atmosfera polar s'esca lfa cap a la prim avera, 
di latant-se cap a la part superior, i amb aquest movimen t es 
transporta aire pobre en ozó. Aquest com portament es tro
ba afavorit per l' intercanvi inferior entre el Pol Sud i altres 
zones de l planeta . Per contra, segons e l doctor Visconti, de 
la Unive rsitat de Laquila (Itàlia), aquesta fluctuació podria 
ser originada art ificialment, és a dir, per p roductes químics 
llança ts a l'a tm osfera, i que aq uesta m an ifestació es podria 
repetir en qualsevol indret del plane ta en un fu tur no gaire 
llunyà .. 

Fonts d e la NASA ratifiquen el cri teri del profesor Tung, 
tot aportant mitjançant la informació de satèl.l its, que la 
qua ntitat d'ozó existent augmenta entre els mesos de gener· 
i març (est iu a I'Antàrtida) i d isminueix cap a la primavera 
(entre els mesos de setembre i desembre), mentre que un 
cert tipus de factors, com la temperatura i el grau d'humitat, 
pateixen grans· alt eracions. EI q ue encara no s'ha desment it , 
però, só n els insi~tents rumors so bre la possible ex istència 
d 'un altre forat a Europa Central , extrem aquest que espera 
confirmació. 

TELEVISIO SENSE FRONTERES 

CAP AL 2000: UNA EXPOSICIÚ PER AL FUTUR 

Fins al dos de gener s'ha pogut comprovar els últims aven
ços en robòt ica i informàtica al Palau Robert a Barcelona 
mitjançant l' exposició "cap al 2000", promog~tda per la Ge~ 
neralitat a fi de posar a l'abast dels joves les innovacions i 
aplicacions de la tecnologia punta, a part de l'assimilació 
cultural dels canvis que impliquen la revolució tecnològica . 

En paraules del conseller d'Economia i Finances. Josep 
M. Cullell, l'objectiu de "cap al 2000" és "demostrar que el 
nostre desafiament és tirar endavant la modernització del 
país perquè no se'ns escapi el tren dc la tercera revolució in
dustrial" . Els assistents varen gaudir de les holografies per 
transparència el logotip "cap e l" , i sobretot . dels aspectes 
lúdics de la tecnologia com ara un robo t que ajuntava Ics pe
ces d'un trenca-closques i un altre que connectat a un siste
ma de tractament d'imatges, d igitalitzava i dibuixava la 
imatge de Ja persona que el mirava . 

En un altre apartat, també h i van haver diversos progra
mes d'ordinador a disposició del públic . que ta n aviat calcu
laven la dieta ideal per a cadascú com aconsellaven sobre la 
posta a punt del cotxe. I fins i tot, n'h i havia un que explica
va com seran les professions del futur. amb Ics carrcrL'S i lc~ 
seves sortides. 

EL SERVEI IBERCOM 

La Comissió Europea i els directors genera ls de les cinc 
cadenes europees de televisió q ue participen a Europa-Tv 
van firmar un acord el 14 d'octubre passat per a la prepa ra
ció d 'espais multilingües, equips multinacionals de redacció 
i co bertura comunitàries. El finançam ent és a càrreC de l'E
xecutiu Comunitari, que ha proporcionat un mil ió d'ECUS 
(138 milions de pessetes) per a l projecte. 

Pre.senta t a Cirona . L'll ~:1 

marc dc il's lks. Jornades Lk 
Telemàt ica . aquest nou servei 
telefònic . l' Ibercom . consis teix 
en un sistema integra l dc co
municació pensat en principi 
per a empreses. Pot habili tar 
fins un cert nombre de canals 
d igita ls que permeten un pas 
d'info rm ació de 64 Kb its/se
gon. amb l'opció d'accedir a la 
xarxa pública. 

La realit zació d' aquesta xarxa de telev isió multilingüe i 
comunitària capaç d'arribar a totes les nacions dependrà en 
bona part d'aquesta experiència, que es porta a terme a les 
estacions de Hilversum (Nederland) amb l'ajut de personal i 
mitjans tècnics de la RAI (Itàlia), RTE (Irlanda), RTP (Por
tugal), ARD (RFA) i NOS (Nederland) . 

Altres assumptes que també es van tractar a la mateixa 
reunió van ser els d esafiaments japonès i nord-americà quant 
a la fabricació de material àudio-visual i programació, res
pectivament; les noves reglamentacions, els drets d'autor, la 
publicitat i les noves tecnologies. 

La éapacitat dc t ransm issió 
permet integrar en una sola es
tructura diferents serveis, com 
ara la comunicació oral i el ví
deo len t per a conferències (un 
seguit d'imatges que a cada 4 
segons ca nvia) . Tot i que de 
moment només funcionarà per 
a les em preses que ho sol.lici
tin, aviat es con nectarà a la 
xarxa pública . 
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CENTRAL TELEFÒNICA 
A L'ESPAI 

Cie ntífi cs de l Centro di Stu
d i e Labo ra to ri di Te lec omuni
caz ioni (CSELT), de Torí (Ità
lia) han anunc iat qu e estan 
construint un nou tipus de sa
tèl.li t de te lecomunicacio ns, 
únic al món , q Lie funcio narà 
com si fos u na ccn tral telefò
nica . pe rò o rbitan t sobre la 
T erra. 

Com assenyala el director 
del CSEL T , Basili o Catalana, 
" la societat 'cab lejada' p o t es
tablir-sc definitiva me nt en no
més qua tre anys ... o bé en 
trenta, si no s'ac tive n un altre 
cop els progra mes de ll ança
me nt de sa tèl.lits, a cau sa de la 
inllac ió i el cost dels mate
rials". El seu p ro tot ipus resu
me ix e n síntesi les tasqu es 
d' un sa tèl.li t amb les d' una 
cen tra l, és a d ir, podrà recollir 
missatges, transme tre informa
c ió i memoritzar-la, aix í com 
e nviar-la a qualsevol usuari 
fent servir proced iments lasè
rics . Si s'aconsegueix posar-ho 
e n ò rbita, j a es calcula qu e no
més a Itàlia hi ha urà 2 00.000 
abona ts potencials. 

L'l.Q.S. COMPLEIX 
SETANTA ANYS 

El reco negut Institut Quí
mic dc Sa rrià (IQS) va complir 
e l p roppassa t mes d'octubre 
setan ta anys de docèn cia inin
terrompuda . Aquest esdeveni
mcn t es va celebrar amb un so
par presidit pel patronat d'a
quest institu t, que compta 
amb una junta de govern cons
tituïda per J o rd i Pujo l (presi
dent ho nora ri) , Anto ni Dal
m au , de la Dip utació de Bar
ce lo na, i José Camp Puigdo
mène nch, e nt re d 'a ltres. 
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PLANETARI PORTÀTIL I INFLABLE 

Fins ara, només els habitants de viles i ciuta ts podien gau
d ir de les visites al planetari , però a mb la inicia t iva del Mu
seu de la C iència, de m untar un planetari transportable p er 
via tj ar arreu on calgui , especialment pen sa t per al món in
fantil , això canviarà . 

E l conjunt d'elements aplega, en primer lloc, un a cúpula 
de materials plàstics in flables per so brepressió am b un vent i
lador. A l' in te rio r , hi ha un aparell de projecció que, amb les 
ma te ixes possibilitats dels u tilitzats en u qa insta l.lació per
manent , perm etrà les sessions q ue p odran ser comentades 
per una cin ta o bé un mon itor. 

La cú pula, en forma d' iglú, tindrà tres metres d'a lçària, 
que farà possibles sessions en grups de 20 a 2 5 infants. Cal 
d ir que aquest tipus de plan etari es pot col.locar en qualse
vol indret , i a ple dia , perquè la fosco r interior és tot al. Per 
accedir al seu inte rior, s'ha provist u n tú nel d 'entrad a. 

Croquis d'aquest nou planetari. 

LA "RESURRECCIÓ" DEL MONORAIL GIRONÍ 

Pere Solà, an t ic cap d 'estació d'O lot ( la Garrotxa) i ena
mo rat vivament dels trens, s'ha sortit am b la seva, to t pre
senta nt un ve ll project e als aju n taments de les principals 
comarques gironines : un monorail qu e e nllaci Sant F eliu de 
Guíxols am b Ripoll i Blanes amb Port-Bou . 

H avent sabut de l'ex istència d 'un eurotren monorail, va 
posar-se en contact e amb l'enginyer Julio Pinto i més tard 
va elab9 rar un dossier per als alcaldes d'alguns municip is. 
U n prototi pus d' aquest eurotren s'està construin t a Sevilla, 
amb un cost de cinc-cen ts m ilions de pessetes, que ara està 
fe nt provès de resistència i seguretat. E l senyor Solà-consi
dera que el m on orail no té cap inconven ie nt però sí mo lts 
ava ntatges, com són la total supressió de ls passos a nivell i 
la impossibilitat de descarrilar. 

La majoria dels alcaldes de les p o blacions afect ades veuen 
mo lt bé el recorregut prop osat , perquè· solucionaria p ro ble
m es derivats de la in frastructura turística o bé les comunica
cions interiors. Però a l'Alt Empordà la p reocupació és pels 
aiguam olls, j a que el m onorail travessaria tota aquesta zona , 
considerada com parc de p rotec.ció natura l. 

FOTO/ARXIU 

SINTETITZADOR D'ONES 
ARBITRÀRIES 

La multinacional Hewle tt & 
Packa rd ha tret un sintetitza
dor d' ones arb itràries el 
HP8770S, que basat e~ un 
convert idor digital-analògic rà
pid, una alta resolució d'ampli
tud i un nou sotfware, permet 
la generació d'ones amb una 
gran rapidesa. 

De moment, es preveu el 
seu ús en els ord inadors 
HP9000 , 2 16,236i8770S. La 
seva arquitectura, 16 bits, li 
permet un rang dinàmic de 72 
Db, amb una distorsió harmò
nica dc m enys de 50 Db. El 
sintetitzador incorporat li per
metrà una gran varietat d'apli
cacions, com són proves de 
d iskettes i simulació de fun
cions d'ona en e ls caps de lec
tura. 

MERCAT EUROPEU 
D'ENERGIA SOLAR 

A la V II Confe rència d ' E
nergia Solar, celebrada a Sevi
lla el novembre, s'ha arriba t a 
la co nclusió que l'Estat espa
nyol tindrà un paper d'avan t
guarda en el desenvolupament 
d'aq uesta modalitat energèti
ca . Co rrobora aq uest fet els 
més de I 0 .000 habitatges ali
mentats per pa nells fotovol 
taics i que només allà es cons
trueixen cèl.lules bifac ials per 
a la seva comercialització. 

Altres aspectes destacats 
d'aquesta con fe rència van ser 
l'eficiència dc l'e lectrificació 
rural amb energia fo tovolta ica, 
les noves cèl. lulcs so lars dc sili
ci (de gran poder estal viador) 
i debats sob re la tecnologia ne
cessària per articular a gran es
cala l'aprofitament del ;ol com 
a font d'energia. 

UN CONVERTIDOR 
DE V(DEO 

Dissen yat i proposat per 
Ana log So lut ions, ha sort it al 
mercat el conve rt idor ZAD 
I 025, que ofe reix una veloci
tat de conve rsió dc 25 MHz va
riable, consumint només 13 
wats i amb una capacitat de 
digitalitzar senya ls d'en trada a 
fons d'escala a raó de 12 5 
MHz. Aqu est convert idor taJ~1 -
bé és compatible en de tenni
na ts nivells amb e l MOD I 020. 

A l ZAD I 025 s'hi poden 
afegir d ispositius bipola rs 
ECL, per la qual cosa pot pre
sentar una relació senyal-soroll 
superior als 56 Db. Pel que fa 
als seus circu its interns cal 
destacar un codificador d~ da
des de precisió de 4 i 7 bits. 
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• En acabar l'a ny p assat es van t robar a Sitges (el Garraf) 3 6 investigadors p rocedents d e di
versos ind rets per tractar l'aplicació de l'Enginyeria Genèt ica en els sistemes vegetals. Un a 
de Ics estim acio ns fe tes va ser q ue ca p a l'any 2000, e l 40% ·del mercat m un dial de produc
tes de la b io tecno logia correspo ndrà a acti vita ts agrícoles . 

• La CEE va de nunciar davan t e l GATT l'acord , segon s el qu al el J apó i e ls Estats Units es 
repa rte ixen el me rcat de x ips. Així ho van manifestar dos comissaris d'aquesta organitza
ció. També van afi rmar que l'esmentat acord conté clàu sules secretes i q ue no és just q ue 
so ls aquests paï sos fix in arbitràriament el preu dels xips. 

• Una predicció feta pe r un grup d'experts de l'Agència E uropea d'Informacions sosté q ue 
els sis grans grups de com un icació de masses del sector p rivat (Berluscon i, Havas, Bertels
mann. C L T. Murdoch i Thorn-Emi ) es man t indran en l' anomenat "mercat comú de la te
kvisió sense f ronteres" . La resta, s'hau rà de confo rmar am b comercialitzar estacio ns lo
cals i/ o regio nals. 

• La ¡:l·dc ració dc Soc ieta ts Anò nimes Laborals de Catalunya (FESALC) ha presen tat al 
Fon~ Soc ia l Eu rope u un projec te pe r a la co nstrucció a C ornellà (Baix Llobregat) d' u n 
l'l'lltrl· dc Form ac ió Profession al dc Noves Tecno logies, amb un pressup ost de 583 milions 
Lk 11l'~Sl' I l'S. 

• "Cap l' I 1989 hi haurà un mercat dc 13 bilio ns de dò lars pels sistem es mult iusu aris" va 
manil"cstar a Mon trc ux (Suïssa) l'execut iu e n cap de la Mul t inaciona l no rd-am erican a 
AL T US. Dave Zaca rias . durant una conferència ded icada a aquest t ipu s de sistemes. 

• S'ha confirmar la pa r ticipació de l'Estat espanyol e n e l p rojecte bèl.l ic europeu EUREKA, 
a través dl' l'e m presa Sofemasa . El p rimer pas per a la in tegració del projecte serà l'elabo
ració dc Ics bascs per pe rmet re la industria li tzació inten siva de la producció de software . 

• U na g.ul'tTa nuclear globa l equivald ria a I 0.000 T xern o byls i mataria més de dos mil mi
lio ns de pe rso nes, va declara r e l c ien tífic soviètic L. Ily in , durant la inauguració de l'últim 
sim posi de l'Assoc iació de Metges per a la Prevenció de Ja Guerra Nu clear , celebrat a Ma
drid . 

• La C IRIT (Comiss ió l nte rdep artam ental de R ecerca i Investigació Tecnològica) conced irà 
al ll arg del cu rs escolar 1986-87 80 premis de 25 .000 p essetes cadascun per a estudiants 
dc COU, FP i BUP, per a to ta me na de treballs experim en tals o teòrics relacionats amb les 
ma tèries q ue ells estudien actualment. 

• El dèfici t que pateix la zona pirin enca ha fet q ue e ls Ajuntaments de R ipoll (el R ipollès) i 
la Seu d'Urgell (A lt U rgell ) analitzin la possibi lit a t de crear centres per a la p romoció dels 
mitja ns de comunicació a la zona de l'Alt P irineu , segons va informar l'alcalde de Ripoll, 
Pere J ord i Biella . 

• S'ha t robat e n e l pan tà de Windover, a F lo rid a (Estats Units) restes humanes d 'una anti
gui ta_t de 7 .500 anys, am b fragm ents de te ix it cerebral de caràcter neuronal. A qüest des
cobrrme n t demostra que, am b cert es co ndicio ns, l'ADN humà es pot conservar sense gai
res co m pli cacio ns . Ara, ja es pe nsa fe r clo nar aqu est m at erial "in vitro" per o btenir m ate
ria l ge nè tic d ' ho mes p re històrics. 
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TECNOLOGIA MILITAR: 
EL NEGOCI DE LA MORT 

Rajos làser, bombes de neutrons, p istoles de plàstic, mlssils ''intel.ligents· ·. robots 
de vigilància, sensors acústics. calorífics i radàrics ... tot un seguit de paraules que ben 
bé pertanyen a la ciència-ficció que no pas a la realitat, però que gràcies a la tecnolo
gia actual s 'han posat de moda, sobretot , entre els estrategues militars. Si abans les 
armes servien "només" per matar, ara, amb els actuals nivells d'in JJestigació. s 'han 
convertit en perfectes eines polítiques i, ¿per què no?, de dissuasió en poder d ·uns 
pocs. I cada cop hi ha més armes sofisticades, però menys propietaris. (: Això pol for
mar part d 'una estratègia de domini? Hi ha limits a aquesta mena de processo!l. ' 
Intentarem contestar-vos aquestes i altres qüestions. 

Fa aproximadament un an y , l' abril dc 1985. 
30 bombarders no rd-ameri cans FB-I I I s' en lai ra
ve n de la seva base sit uada a l Regn e Unit amb 
dest inació a Líbia . Amb el supo rt d' un pdrcll 
d 'apare ll s de gue rra el ect rò n ica i una esq uadri lla 
d'av io ns c iste rn a, travessen l'A t là n t ic. so bre vo
lant la costa de Portugal. El s seus sistemes dc na
vegació, con t rolats per ordinadors altam ent so
fistica ts, segueixen les pautes ind icadc pe r un 
sa tè l.li t de reconeixcmen t. q ue " vigila to t s e ls 
movim ents dc les forces militars d' aq ues t pa b 
à rab" . 

Me ntrestant, el president Ro nald Rcagan es 
comunica amb els seus a liats e uropeus pe r avisa r
los de la imparab le operació que s'acosta . Tam bé 
fa e l mate ix amb els sovièti cs. De l con t ingut dc 
dc les converses només uns qua n ts fun cionaris en 
saben res. En e l moment que Reaga n parla am b 
el president del govern espa nyo l, e ls apa rells so
brevolen l' est re t de Gibra lta r a baixa altu ra. Só n. 
en aquests momen ts, les dotze dc la n it . 

J ust e n aquest instant , una vin tena d' apa re lls dc 
combat de la Mar ina nord-am e ricana s' enl ai re n 
dels porta-avions anco rats al go lf dc Sirte. dava nt 
de les costes líb ies. La seva missió és fer un atac 
de d iversió que confongui e ls àrabs so bre l'au tèn
tic objecctiu: la ciutat dc Trípol i, en parti cul ar 
e l pa lau on a ra dorm el Coro ne l Gaddafi . l íder 
carismàtic de Líbia. A la una dc la ma t inada. Ics 
dues fo rmacions bombardege n les p rincipals ba
ses de míssils i certs indre ts estrat ègics dc Trípo
li. E ls sensors busquen amb de le r el palau pres i
dencial, on cau un diluvi de bombes guiades pe r 
làser i m íssils " in tel.ligents" . Tota l'operació d u
ra vin t minuts, i per part nord-america na "no més" 
cal lam entar la pèrdua de dos aparells i la seva 
trip ulació. Però, e l pitjor de tot, ho ha su po rta t 
e l po ble lib i : centenars de m orts, fe r its i dcsa pa-

reguts. Barris sencers destrossats en pocs mo
ments. Fins i tot una filla de Gaddafi mor l'en
demà. Paradoxalment, el mandatari libi no era a 
dins de l'edifici , com suposava la C. I.A. sinó a 
uns cent metres de distància, dormin t a la seva 
tenda de beduí. 

Això només representa una sola operació mili
tar aconseguida gràcies als avenços de la tecnolo
gia, tot i que no constitueix un exemple defini
tiu. Uns anys abans, concretament el 4 de maig 

Cadena de nwnlutge dd \ rt'II IC !t , " '·' "'"/>"' ¡· 
gaso BM R. L 'f:'swt es¡1an r·o t lw l't'liti/ cm n, , , 

Països com /'Aràbiu Saud( Xile i Jordània. 

de l 1982 . h i va haver un ~ ucc(·~ q lll' va can \·iar ra
d ical mcn r k s t l'O r i~.:s ~o brl' l'Sl ra t (·~ia m i I i ta r : l' n
mig del co n llic ll' dl' Ics l lit·~ M a l vitll'~. a l' At l ~t n 

tic Sud. un m íssil " í:xocl' t" dispa ra t Lk ~ d ' un 
reactor tocava i. posl l'r iornll'lll. L'llfo nsav a c i Lk~

tructor anglès (HL·r Maycst ic Ship "Slwd fiL' id" l. 
Aq uest fe t no va se r im po rta nt per al s m il i tar~ 

argentins. en L'I sen t it tàct ic. corn ram poc e l k t 
q ue l'es mentat m íssil sobrevo lés to r so l més dc 
ISO qu ilòme tres arran de lmar. gu iat per u n ord i
nador p rop i. fins a rribar a l'obj ec t iu . El q ue im-
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porta és que va xocar contra el costat del " Shed
fie ld" , Ja seva càrrega explosiva no va esclatar. .. 
però , només amb Ja flamarada va cremar tot un 
compartiment i, tot seguit, e l foc es va estendre 
per tota Ja nau amb Ja qual cosa va provoca r la 
mo rt de 28 mariners i la pèrdua d'aquesta unitat 
una setmana després. 

Dit d' una altra forma: un míssil que no va es
clatar va enfonsar una nau p lena fins dalt de ma
terial electrònic i bèl.lic, només amb l'ajut d'una 
flama. S' havia demostrat el que preconitzaven 
els "teòlegs" de Ja guerra del futur, que les "ar~ 
mes intel.ligents" ja eren tota lment operatives 1 
aportaven un nou concepte a la geopolítica. Des 
d'aquest moment, noms com els míssils de creuer 
o e ls llançadors de partícules van assumir l'esta
tus d'a rmament · de primer ordre, i van esdevenir 
ginys tan reals com pot ser un fusell o un canó. 

No s'ha esmen tat aquest episodi com una anèc
do ta intranscendent. Penseu quin deu ser el po
tencial bè l.lic dels Estats Units i del Regne Unit 
comparat amb els de països com Líbia i l' Argen
tina. Si en el p rimer cas els àrabs gairebé no va
ren ni poder moure un dit sense que els nord
americans ho sabessin, amb els argentins, típic 
encontre entre David i Goliat, la seva derrota 
fina l va ser possible precisament amb els ajuts i 
suggeriments donats pels xiquets de Reagan als 
noiets de Ja Thatcher... i el nou armament 
"deixat" per Reagan (bombes "intel.ligents", 
míssils tot temos. etc). 

... . . . ......... ... ~ -: ....... , .. ... ~- - -:-.... 
Les n;odaliÍacs de- comb.at só10"Órça va · es: es· 
del guerriller sense gaire equip _fi!1S al sol~~t_alta
menr tecnificat. Fo to: Un hellcopter sovtet1c es
tavellat per la guerrilla afgana. 

¿Veieu. do ncs, com la supe rio ritat tecnològica 
implica un c lar dom ini so bre l'altre? En aquest 
cas des dc l'òptica militar que perm et l'e limina
ció de qualsevo l sense ga irebé ca p resposta per 
pa rt contrà1:ia. I a ixò només represe nta tan so ls 
una de les pet ites accepc ions dc l'empresa mili
tar. .. 

UN MÚN MILITARITZAT? 

Per comprendre mil lor tots e ls aspec tes de la 
tecno logia militar. p rimer ca l ent~ndre c~m _es 
troba divid it el món, així com les Circumstancies 
polít iques ex istents des de l'aca bament de la II 
Guerra Mu ndial, el 1945 . . 

L'agost d'aquest any es van llança r els pn
mers artefactes nuclears, altera nt l'esquema tàc
t ic de la concepció de la guerra . A més, la fo rma
ció de dos grans b locs. encapça lats pe r la Un ió 
Soviè ti ca i els Estats Uni ts, clarament hostils, ha 
p rovocat una im para ble csca!ada d 'a rmaments 
pe r ·'sa lvagua rdar la pau". Cadascuna de les s~
perpotències compta amb el seu model ec~n~
mic. que define ix perfectament la seva pro p1a 
ideologia. 

Així. la Unió Soviètica basa els recursos en 
l'economia plan ifi cada i la d istribució del treball , 
amb el suport d'una doctrina indust rial-mil itar 
que funciona al seu favor, és a di r, l' increme n_ta
lisme , que consiste ix en la mil lo ra acumulativa 
de l seu producte bè l.lic, en tots e ls asp~c tes . _En 
canvi. els Estats Units segueixen les tests ca pita
listes, fon amen tades en el lliure merca t i la ll iure 
competència ... però a la pràctica imposant cstra
tè~ies de domini mitj ançant la intervenció de 
gr~tps de pressió (Lobbycs) i Ics multinacio nal:. 

t s ben cert que l'armame nt nuclea r no s ha 
to rnat a emprar. però, pa radoxalment , les for
mes "clàssiques" de fer la gue rra han evolucionat 
no tab lement. o es pot pa rlar d'un conflicte glo
baL encara que ma i no hi ha hagu t des dc ll avo rs 
ni un so l dia sense que, en algu n indret del p lane
ta es llu ités. Com a m íni m, des de l 1945 h i ha 
hagut un centena r i mig de gue rres, revolucions i 
confli ctes me no rs.-Per als experts en geopolít ica, 
aquest assump tes reben el nom dc "zones de 
fricció" en e l si de les qua ls se so lucionen les 
peti tes cti ferències en tre els blocs . 

Les mod al itats de llu ita resu lte n increïbl ement 
variades : des del guerriller amagat a la se lva, am b 
una arma robada i l'esperança que les municions li 
arribin per a tot el dia , fi ns a l pilot-enginyer-cie n
tífi c qu e tr ipula un sofisticat reacto r i contro la 
un instrumental electrònic que pot llançar un in
fern on calgui . 

I és aquí on apareixen Ics ducs paradoxes de 
la guerra. D'una banda, hi ha un arsena l nu clear 
que no s'util itza (és Ja "dissuassió") pe rò q ue 
cada dia es mil lora , men tre que Ics guerres con
vencio na ls cada cop augmente n la seva virulèn
cia; d' un a alt ra, e l poder destruc tiu de l'arma
ment modern , que gai rebé és tan pott:n t com els 

de ls artefactes atòmics: núvols d'aerosols, explo
sius de propergol, (Napalm), etc . En conse
qüència, els estrategues mantenen seriosos dub
tes so bre quin material han d'utilitzar. 

Un exemple d'aquest dilema va ser al conflicte 
de Corea (1950-53) quai1 el president Trumman 
va plantejar l'ús de bombes nuclears per atu rar 
els xinesos o la decisió dels nord-americans de no 
envair Vie tnam del Nord als anys 60, també 
amb l'ajut de l'àtom. Generals i caps de zona es 
queixaven perquè no podien enca rar-sc a les for
ces comunistes amb armament convencional, 
mentre es trobaven limitats pels tipus dc conflic
tes on s' havien ficat. Els mateixos problemes pa
tien també els soviètics i els seus al itas quan van 
inte rvenir a Hongria i Txecoslovàquia ( 1968 ), so
bre Ja necessi tat de crear un conflicte global. Per 
ta nt , calia un desenvolupamen t sobre noves tàc
tiques i, és clar, una àmplia investigació en aquest 
camp. 

Conclusió: de tots els sectors tecnològics, 
l'apar ta t de defensa ocupa un dels màxims 
interessos per als dos blocs. Qua lsevol avenç 
científic es troba enfocat cap a la destru cció i la 
guerra. I els percentatges dels respectius Produc
tes Nacionals Bru ts cada vegada més es decanten 

r 
Així va quedar el destructor HMS "Sheffield" 
després de l'impacte d'un míssil "Exocet" a la 
guerra de les Malvines. Una setmana després es 
va enfonsar. 

per aquest vessan t. Només els Estats Uni ts van 
assignar el 1980 el 73% de l pressupost d'investi
gac ions científiques al Pentàgon. 

De fet, si ara gaudim d'invents com la fibra 
òp tica, les telecomunicacions via satèl.lit i els 
software per a l'esbarjo, és perquè en primer lloc 
es van dissenyar com eines d'ús militar, que ta n 
aviat servien per controlar míssils com per 
loca litzar objectius enmig de Ja nit . Com a 
curiositat científi ca, el primer ús del làser va ser 
dirigir bombes teleguiades cap els ponts del 
Vie tna m l'any 1967, i més tard, un cop els 
astronau tes de I' Apolo XI havien calcu lat la 
distància que hi ha entre Ja Terra i la Lluna amb 
aquest giny , es va· adaptar per incorporar-lo als 
vehicles de combat. 

¿I que es pot dir sobre l'ús dels satèl.lits de te
lecomunicacions? Gairebé el 80% del parc mun
dial està destinat a usos militars, com la percep
ció remota (espionatge) o l'observació di recta 
(medicions de radiacions, detecció de forces ene
migues, etc .). La resta del percentatge (20% ) es 
reserva per a la comu nicació te levisiva i/ o telefò
nica o a la investigació cient ífica (Meteosat. Geo
sat, etc). 

L 'últim crit en metralletes: l'Ameli. Ieta a I F .\ t { /1 

espanyol. 

Fixeu-vos quina 0s la importüncia d"aquc-.,h 
aparells. que al primer avís d'un \.·nfrontJllll.' ll t ~ ~ 
escala planetària. es passaria L'n prinlL'r lloc .1 !.1 
destrucció dels satèl.lit~ d'ob~L·n·ac i ó. ..T11h l'' " 
satèl.lits. sigui quina ~i~ui )¡.1 ~e\a naL· i on ~ll i t at. 
són militars" comenten L'b ~enL·rab lk l PL·nt~·~ 
gon i l'Estat Majo r dc l'OTA:'\ . I ~i qual~c\o l dia 
comença la II I Guerra Mund ial. ja "l ta pr\.·\ i-., t 
que tots els mitjans d.L' comunicació qu'-'ll in -., upL·· 
ditats a Ics xarxes integradc~ mili tar-.,. pl·r Lil Lk 
donar avisos sobre la situació ... ~i l; ~ quL· L' llGJra 
hi ha temps. 

Des d'u n altre pun t dc vista. tamb(· l•1 ll'lcmj
tica ha sorgi t per la in ic iativa bL·l. li c<~. Amb la in 
tenció d'establir un sistema dL· comunic<Jció rú
pida entre els centres dc comandamL·nt. es v<~ rL' 
adaptar tant el hardware com l'I software de ls 
ordinadors per obtenir informació dc forma 
ga irebé instantània. o és cap casua li tat que e ls 
primers - i principals- client dc Ics mu ltinacio
nals dc la informàtica com la IBM i la Thomp
son. sigu in militars. I ara que parlem dels ordina
dors, convé recordar que el primer computador 
realment operatiu, l'ENIAC (Electronic Numeri
cal And Integra tor Calculator). creat el 1944, va 
ser pensat directament per calcu lar taules dc t ir 
per a l'art illeria naval nord-americana, i no pas 
per enregistra r dades sobre persona l i existències, 
com inic ialment fou concebut. 

Però no només la tecnologia ocupa un ll oc 
capdavanter en el marc de la investigació militar. 
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També mou gra ns quantitats de diners la fabr ica
ció d'equipament i vest its "ad hac" , com els uni
formes. En molts països aquest tipus de negoci 
ha augmentat d' importància , mentre que d'a l
tres més orie ntats a la vida "civil", han anat em
pitj~rant pau latiname nt des de Ja crisi econòmi
ca del 1973. Si aquest sector, doncs; ocupa una 
impor tància ta n gran pel seu tràfic de div ises ... 
¿Com es pot parlar d'un món no mi litaritzat? 

L'ESTRATÈGIA DEL TERROR 
I L'ESCALADA ARMAMENTISTA 

Un altre aspecte per entendre el desenvolu
pamen t dc Ja tecnologia mil itar. és analitzar e l 
r~.·nomcn dc 1\:quilibri del te rror, completament 
Jl ioat a l'anomenada dissuasió. Aqu est co ncepte 

e 

¿JA SAPS-QUE. .. 
(alguns fets que cal considerar sobre les armes) 

... Ja Unió Soviè tica és el primer exportador 
mundial d'armes, i no pas e ls països occidentals? 

... a cada quart d'hora, la Humanitat es gasta 
130.000 mi lions d e pessetes en armes? 

... equ ita ti vament , hi ha una arma per a cada un 
de ls habitants de ta Terra? 

... paisos com Suïssa i Israel disposen de refugis 
antinuclears per al 106 i 98% de la seva pob lació 
respectivament, mentre que a l'Estat espanyol 
aquesta xifra no arriba al 5% ? 

... els arse nals nuclears de les principals potències 
poden devastar el nostre planeta 2 1 vega des se
gui des? 

... e l conegu t projecte nord-am ericà SDI (" la 
guerra dels estels") només està concebut per de
fe nsar e l seu territori i no pas Europa? 

... l'Esta t espanyol és un de ls I O principals fabri
cants d'armes d'arreu del món? 

va ser inventat per l'ambaixador nord-americà a 
Moscú durant els anys cinquanta, George Ken
nan. 

La dissuasió, en termes simplificats, vol dir 
que si els dos blocs disposessin d'igu al capacitat 
destru ctora, perdrie n qualsevol conflicte global 
per dest rucció mútua , és a d ir, no hi hau ria cap 
guanyador. En principi es parte ix del supòsit que 
una guerra nuclear no es pot guanyar. Però resul
ta que del p rimer moment, hi ha hagut mil itars 
convençuts que aquest tipus de guerra Sí es pot 
guanyar. 

Aleshores, l'estratègia nord-americana, sota la 
presidència d'Eisenhower ( 195 6-62) va consistir 
en el desplegament d'un gran nombre de míssils 
nuclears en indrets clau per a la seguretat nacio
nal en detriment de l'armam ent convenciona l. 
Aq~esta doctrina, la "represà lia massiva" , també 
es va conèixer a Europa com l'equilibri del ter-

. .. amb el preu d'un F-18 (gairebé 4.000 milions 
de pessetes) com els que el Govern espanyol ha 
adquirit -en nombre de 72- es poden finançar 
com a mínim 1.000 llocs de treball? 

... superpotències com els Estats Units invertei
xen fins a 15.000$ per segon en ràdars, xarxes 
d'alerta cont rols i artefactes similars? 

' 

... bona part del p ressupost armamentístic de la 
Gran Bretanya està destinat a mantenir al preu 
q ue sigui colòn ies co n les Illes Malvines, per 
exemple? 

.. . h i ha problemes als principals exèrcits de 
l'OTAN perquè falta persona l qua lificat que pu
gui manipu lar els armaments més sofisticats? 

... els Estats Units van llençar més bombes a 
Vietnam que a tot arreu durant la II Guerra 
Mundial? 

... mo lts polítics i científics d'arreu de l món es
tan convençuts que un·a guerra nuclear es. pot 
guanyar? 

... s'han inverti t més de ce nt m ilio ns de dòlars en 
projectes d 'investigació del làser només per crear 
la fusió nuclear controlada? ~ 

rar" , perquè els soviètics tam bé van inici ar la 
mateixa tàctica, situant a la Rússia europea un 
cert nombre de bases de míssils. 

D'aquesta forma, l' equilibri es mantenia fin s 
que un bàndo l o l'alt re dissenyava un altre giny 
encara més po derós, com la bom ba d' hidrogen . 
Aix í , davan t de qualsevol atac, la resposta seria 
més con tundent. L 'ú nic inconvenient d'aqu esta 
doctrina e ra que la guerra nu clear pod ria esclatar 
per cu lpa del més petit incident. Ca lia doncs, 
trobar una altra solu ció per mantenir la suprema
cia i, a la vegada, una pa ritat de forces . 

Al 1962 , e l concepte de "represàlia massiva" 
va ser substituït pel de "resposta flexib le": a ca
da atac de terminat , només una co ntesta determi
nada. L'armament atòmic quedava un tant des
p laçat mentre que el convencional adquiria de 
cop una importància vital. Només ca lia investigar 
i provar les noves armes, dedicant el màxim es
forç mo netari, social i industrial en aquesta tas
ca . La "resposta flex ible" ideada per J. F. Ken
nedy i els seu s assessors, exigia dòlars i re cursos, 
així com la dedicació cien tífica. El p itjor de tot, 
és que també els aliats vas se r arrossegats per 
aquesta cursa d'armaments, amb les conseqüèn
cies corresponents. 

Arribat aquest punt, convé reco rdar els mo
dels econòmics dels dos blocs : economia planifi
cada versus economia capitalista , i, e n especial, 
la situació del mercat : en el b loc comunista, 
dèiem, l'incrementalisme fa que l'últim mod el 
d'av ió, fusell o vehicle de combat no sigui sinó la 
millora de models anteriors. Tot i que aquesta 
modalitat també es fa a Occident, e n Estats com 
França i el Regne Unit , la seva im portància és 

tan pet ita que, comparada a la de la Un ió Soviè
tica, amb prou feines representa una com petèn
cia seriosa. En canvi, el b loc occidental fa espe
cial esment en les especificacions qu e proporcio
na cada Estat. 

Això què vol dir? Si s'especifica un concurs 
per assignar un nou model d'avió , carro de com
bat o altres tipus de màquines, les companyies 
interessades mouen e ls seus recursos per obtenir 
el contracte. 

Normalment, qualsevol proced imen t és vàl id, 
en e l supòsit que les irreguraritats de l procés mai 
no arribin als mitjans dc comun icació. Llavors. 
les pressions dels " Lobbyes", l'actuació del. 
polítics i altres factors atorguen la confiança a 
:ma empresa determi nada, la qua l s' assegura un 
treball valorat en mile rs de milio ns de ll iure s. 
francs, pessetes, etc. 

Al contracte obtingut, ca l afegir-h i els p roces
sos inflacionaris i les dificulta ts per servir les co
mandes, si aquestes són superi ors a les capac i
tats de producció de Ja firma const ructora. Pn 
tant, cal co ntrac tar els serveis d 'a ltres indúst ril'~ 
subsidiàries perquè facin certs componl'nts. i so
vint passa que arribat el lliurament del product~.·. 
aquestes han de tancar. Penseu que si el I 946 un 
carro M-4 "Sherman" costava m ig milió dc p~.·~
setes (de l'època, atenció). ara el preu de qual
sevol blindat ja oscil.la sob re els dos-cen ts mi
lio ns de pessetes de mitjana . 

De moment, us hem parlat de l' emp resa gua-

Centre de Defensa aèria als Estats Units. Des d 'a
quí es planifiquen i dirigeixen les - possibles
guerres nuclears. 
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LA GUERRA "ELECTRÒNICA" 

Com a sector a la puja. l'e lec tròni ca ha tro ba t 
unes conside ra bles aplicacio ns d ins de l terreny 
bèl.lic. De fet , és un dels sec to rs més p o tenciats 
pels militars, i per això , to ts els d iners destina ts 
ma i no se ran pocs pe r vènce r. To t i que resul ta 
d ifícil es tablir Ics autèntiques d imensio ns que 
abasta, s'ha establert q ue l'e lec t rò nica mil itar es 
d ivide ix e n tres gra ns fronts: l'observació, la 
tra nsmissió i la gui a de míssil s. 

o ca l o fe rir-vos no mbroses e xpli cac ions so
bre el fe t de rivat dc l'o bse rvació dc l'ene mi c. Si 
cone ixem on és. què fil i per o n e ns ataca rà, po-
de m obtenir un qu antiós avantatge. Deixant a 
ba nda els pe riscop is. telèm etres i goniòme t res, 
tenim q ue l'exè rcit també ha de vigilar dura nt la 
nit. És aq uí quan in te rvé l'e le ct rò nica : prime r, 
dispose m de l radar. que emet un ra ig elec trom ag
nè ti c fins un o bjec tiu. i després recu ll el seu 

perto rbadors, etc. E ls aparells de tran smissió 
compone n a ixí m ateix una àmplia gamma d'e
qu ips. D isposem de satèl.lit s de comunicació , els 
" Walkie-Talk ie", emisso res de po tència var iable, 
rad iotelèfons, enllaços hertzians, ¿co ntinu em? 
I am b tot cal inventar claus secretes, barreges 
de freqü èn,cies, d isciplin es especials so bre utilit
zació dels aparells, etc. En aqu est sentit , l'espio
na tge electrònic p el que sem b la és un joc molt 
part icu lar . 

I f inalment tenim la guia de m íssils . Aquí, 
els 'esforços d;invest igació són t itàn ics, p erquè 
ens hi j uguem el t ipus. L'electrò nica ajud a co~~i
dcrablement en incorporar servoco ntrv ls, gamo-
metres i sistemes de gu ia, als m íssils pe r buscar i 
tocar l'objectiu. Per això, es cont ro la la totalitat 
de ls moviments, i ten im dues tècniques qu e do
nen no m a alt res tipus de míssils: e ls teledirigits 

rL· Ikx. Te n int L' n compte la ve locita t dc la llum , i els autodi rigits . 
L' n ~ poc.km fn una idea apro ximada d'on és l'e- Respone n al nom de teledirigits tots aquells 
l1L'Illl c . míssils qu e són co ntrolats a distànc ia, és a dir, 

,\ m(·~. pn d istingi r l'l s a mics dels qu i no ho que un operar i " hum à" els dirige ix cap al seu 
-.ó 11. ~.:x i ~ ll'i xc n L' ls ·ident ifi cad o rs OFF), vita ls en b la nc am b la in te rvenció d' un c ircu it tan cat d e 
L'b a p a rL· II ~ c.k com ba t. Emete n un senya l a dc- te levisió , u n ra ig electromagnèti c o un altre de 
lL' rmi nada f rl'l¡úènc ia que en ca ptar-sc class ifica lasèric. J:.s cla r que, am b aq uest a opció (un m íssil 
imlll L'diata me nt l'ob jec te qUL' teniu al voltan t . d'aquestes caracter ístiques costa d' un m ilió a 
l) i~..,o nad amc nt. l\:1.1emi c po t ap lica r Ics seves cinquanta milions de pessetes), pot interferir-se 
con tra nl L'~llrL'~, i L' n conseqüè ncia haurem d' apl i- el ra ig a mb con tramesures i sobretot, tro ba r l' o
car a lt rL'~ L' ng in ys pe r ve ure què fa. Per a ixò, te- pcrador. 
nim L'I tell'md re làse r. qu e no li afec ta cap cic- En ca nvi, e ls a utodirigits poden anar-se'n tot 
l11L'nt at mosfè ric ni e lect rònic. O pera dc fo rm a sols ca p a l'o bjectiu . Du rant les fases inicials del 
mol t ~em b lan t a l rada r. amb la ca racteríst ica qu e llançament , es fa de fo rm a visual, mentre que 
Ilo UL'tec ta to t : ho mes, màq uines, dc. Afegiu a després un rada r assum eix el relleu i enfoca e l 
aq u c~ t fl'l que és ca paç dc seguir l'e fec te Do p- blanc . N'hi ha alguns de molt especiali tzats, com 
pkr ... l' únic que passa és que es veu pe rfec ta- els ant ica rros, que porten un cable de f ib ra òp t i
lllL' nt dL' nit. i per lògica, e l se u pro pie tari. ca . L'únic inconvenie nt és que l'abast del cable 

Una terce ra a lte rna tiva la tenim amb els se n- resu lta m olt limitat. En altres modalita ts, ten im 
~o r~ d ' in fra rojos. Ningú no po t veure la rad iació els anomenats " passius", que busq uen la seva 
ge ne rada . i resulta idea l quan l'ús de l radar és dest inació per l'energia qu e aquest desprèn . Na
massa ev ide nt. Afeg iu a aquest receptor u n con- tura lmen t , e l seu abas t tam bé és fo rça reduït. 
ve nido r dc freq üències i us trobareu qu e heu ob- Una a ltra variació la tro bem en e ls "sem iactius" : 
tingut u na imatge mo lt bo na de l co nt rari. e l rad ar o rie n ta el míssil cap al bla nc, a causa del 

Però ... ¿q uè passa quan l'ene mi c ens fa e l m a- rebo t que fan les o nes sobre aq uest. I , finalmen t , 
!L' ix? La co ntramesura semb la ev ident : li po de m tenim e ls " act ius", do tats amb un o rdinador 
envia r se nya ls fa lsos o bé tro bar el seu amaga ta ll , que , in tegrat a l'es tru ctura, el p orte n a llà on cal
havent loca litza t els seus impulsos elec tro magnè- gui. Són els m íssils inte rcontinentals (ICBM) que 
tics. ¿Oi que no cal ex plica r el que fa rem a. ~on- segueixen una trajectòria parabòlica m olt calcu
tinuació? Ara, la ve rita t , aquesta o bservac10 no !ada . També, en aq uest a classificació , t robem e ls 
po t se rvir dc res s i el nost re exèrcit és inca paç de míssils de "creuer" d ota ts am b una guia per 
tran sme tre la in fo rm ació rebuda. Arri bem així al co incidència de map~s (TERCOM) . 
sego n punt, la transmissió de dades, on es tracta Na turalm ent, la sOfist icació dels esmentats sis
dc se nti r i esco ltar. .. se nse que ens vegin a nosa!- tem es e nca ra es pot m illo rar. ts possible contra
tres . Des d 'aq ues t punt de vista, la panò plia és lar els m íssils am b la comb inació de diversos sis
més àmp li a : codis d igi tals, Ics bandes S i E (su- tem es q ue d ificu lt in la seva intercepció .. . la qu al 
per i ex t ra a ltes fre qüències), pertorbadors i an t i- cosa cada cop serà m és completa. · -~Ui 

QUAN LA ROBOTICA 
SE'N VA A LA GUERRA 

En nom és uns p ocs anys, tam bé la robòtica ha 
aportat el seu gra de sorra a l'esforç bèl.lic. Les 
activitats dels robots i els sistemes cibernèt ics 
- de mom ent- es limiten tan sols a tasq ues de vi
gilància i alarm a remotes. Però cal recordar que 
certs experimen ts resulten ja fo rça esgarrifadors. 
Un ex emple el t enim am b el sistema defensiu 
" Prowler" ("ron dador"). 

H em tre t algu ns exemples de d iverses publica
cio ns periòdiques perqu è us fe u una idea de la 
importància que h a adqu iri t. Repet im q ue, de 
moment , només s'han usat per a finalitats com 
l' espio natge i la vigilà ncia .. . però no descarteu 
que, el dia men ys pensat, potser el soldat del fu
tur sigui una màquina cibernètica . 

Al Regne Unit s'ha desenvo lupat el Ro bot de 
Pat rulla Su bm arina Scico (SPU R). Navega de 
forma autònoma i es com unica d irectament arn b 
una nau de la superf ície. Pot t ransm etre i rebre 
dades, m issatges i ordres . Entre les seves · mis
sions, hi ha les de desactivar mines, col.locar ex
plosius i enfonsar su bmarins. Està do tat d 'un sis
tema de vídeo, micròfons, eines per t reballa r so
ta l'aigua i to rpedes. 

Als Estats Units s' ha desenvolupat una arma 
autom àtica ant i-carro, dotada amb un làser que 
de tecta vehicles a una distància màxima de 137 
m etres. Si qualsevol màquina travessa la t rajec
tòria del làser , es d ispara un míssil AT-4 " Dra
gon", dotat amb u na càrrega buida. 

L'Estat d'Israel d isposa d 'esquadrilles de ro
bo ts volants , que fu ncionen amb cont ro l rem ot 
(RPV). Bàsicam en t , els RPV fan tasques d'espio
natge i locali tzació d'objectiu s mi li tars , com em
p laçame nts de m íssils, casernes, e tc . Varen tenir 
la seva 'importància duran t la gu erra del Líban 
(1 982 ), en in fo rmar de les posicions síries i de 
les milícies xiïtes . w 

Làser "anti-aeri", previst per complementar la 
"guerra dels estels". L 'espai exterior serà el 
camp de batalla del demà. 

nyadora, però .. . i les altres? S'han de conformar 
am b les deixalles, buscant desesperadament al
tres m ercats on puguin situar els esforços d'in
vestigació i tecnologia apl icada , sense que s'esti
guin mo rts de fàstic als gabinets de disseny . Ara, 
entrarem en un mercat on no existeix el concep
te de moralitat i on tot és bo per vendre . Ens 
referim al tràfic d'armament, q ue després del de 
drogues ha adqu irit una importància gairebé vital 
per a moltíssimes nacions. 

EL COMERÇ D'ARMES 

T al com assenyala l'escriptor anglès Frederick 
F orsyth, el fet de posseir una indústria d'armes 
pròpies ha arribat a ser una qüestió de prestigi 
nacional. Manufactu rar armament no vol d ir que 
aquestes s'hagin de "consu mir", excepte en cas 
de guerra, és clar. Per tant, si abans us parlàvem 
de vendre en altres mercats, les reaccions més lò
giq ues són exportar aquest exceuen t o provocar 
guerres a l'exterior , o tanmateix les dues coses. 

Són pocs e ls governs que no practiquen aquest 
negoci. També els països de !~àrea socialis ta com 
la R. P. de Xina , Txecoslovàquia i la Unió SoviL'
t ica el practiquen, però per mot ius ideològics. en
cara que ·e] guany obtingut sigui considerable. 
N ingú no es vol liançar obertament.a. la guerra. i 
menys reduir el seu volum dc producció . amb la 
qual cosa -i sobretot les grans potències- el~ 
p rincipals encausats envien equips dc venedors 1 
"assessors" que recorren e l món tractant dc p<:r
suadi r tots els potenta ts que necessite n armes. 
que aquestes són antiquades o, simplement. qul' 
cal reemplaçar-les. 

Als "assessors" tant els fa l' ús del produc tl' . i 
que més del 90% de les coman des no s'apliquen 
per a la defensa del país, sinó per ma n tenir el seu 
ordre intern. Com tot, el tràfic d'armes va co
m ençar amb la clàssica rivalitat Est-OL'st. per fi
nalment desembocar en la prolongació del poder 
geo-estratègic. 

Per veure com funciona aquest procés . us po
sarem un exemple: una superpotència vol vendre 
armes a l'Estat A, però no al B. Una altra super
potència, en observar e l fenomen, opta per ven
dre armament a l'Estat B, però no a l' A . De mo
ment, s'ha establert una paritat de poder. i con
seqüentment la "pau". Només s'ha de vigilar qui
nes armes volen o deixen de vo ler els dos Estats. 

No és difícil fundar una indúst ria d'armes, en 
el supòsit q ue es mantingu i en un nivell elemen
tal. Fabricar pisto les i metralladores resu lta sin
gularment senz ill. No cal un a lt nivell tesnològic 
ni moltes matèries primeres. Ara bé , aquests fa-
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bricants ja sa ben que mai no podran competir en 
e l merca t intern acio nal , i per tant, limiten la seva 
producció. 

El que ja resulta una mica més complicat és 
fabri ca r armament més pesant: vehicles de com
bat, canons, equips de comunicació ... material 
més ad ient per a potències de tipus mitjà. Les d i
ficultats comencen quan l'armament es torna 
més complex. I, paral.lelament, són cada cop 
menys e l ~ p aïsos que tenen accés a aquest aspec
te. Dissenyar i construir una indústria naval que 
faci moderns barcos de guerra, i fi ns i tot av io ns 
a reacció . míssils intercon tinentals i sistemes de 
detecció, són assumptes que només uns pocs es 
t roben en situació de fabricar. Només ca l d ir que 
hi ha economistes que calculen e l grau de dese n
volu pamen t tècnic i científic de cada Es tat per 
l'evolució de les seves empreses d 'armaments i el 
se u nive ll dc vendes a l' exterior. 

Entre e ls principals fabricants d'armes trobem 
és c lar !- e ls Estats Unit s, Reg ne Unit i França. 

Altres països imprtants en aqu esta act ivitat són 
Suècia i Suïssa (encara que s'hagin deélarat neu
trals) . La Unió Soviè tica també hi part icipa, des 
d 'u na altra pcrspect iva . aix í com l'Estat espa
nyo l, que en l'exerc ici econò mic de l'an y passat 
va moure 86.000 milio ns de pessetes per la ve n
da d 'a rm ament (és un dels deu primers exporta
clo rs del món). To tes les nac ions esmentades pe r
tanye n a dete rminades associacio ns mili tars 
(OTA , Pac te de Varsòvia, e tc .), i, pe r tant, ll i
gades a un a polít ica comuna de defensa, en la 
q ual cada venda està subjecta a tot t ipus de 
pactes i com promisos. 

Expressa t d ' una altra manera : el tràfi c d' arma
ment va en funció de moltes dades i molts trac
tes entre els ministeris de defensa, els ministeris 
d'assumptes exteriors, les oficines de les empre
ses d'a rm ament i els tractats i convenis in terna
cio nals sobre aquesta matèria. I totes les opera
cio ns en aqu est sentit solen fe r-se finalment, a 
nivell gove rnam ental , àmb e l consentiment de ls 
màx ims representan ts polítics. 

Entre e ls exemples dels pactes, tractes i com
pro misos adquirits, hi ha e l de firmar un escrit (o 
clàusula de contracte) on s'ex pressa la no utilit
zac ió de l'armament contra una potènc ia amiga, 
i especia lment no revendre ni llogar aquestes e i
nes a tercers països sense el permís escrit del ve
nedor. Aquesta qü estió va ser especia lm en t esgar
rifo sa per l'exèrcit espanyol dura nt la guerra del 
Sidi-Ifni ( 1956) perq uè les esmentades clàusules 
van prohibir usar ers moderns reactors adqu irits 
contra e ls grups guerrillers del Marroc (que ja en 
aques ts moments era un important al iat dels Es
tats Uni ts). 
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Però, a vegades, moltes vegades, no s'ha d'evi
denciar l'actuació d'un govern de forma tan pale
sa . Per " raons d'Esta t", la venda s'ha d'ocultar. 
:f:s així, doncs, que baixem un pèl l'escala i ens 
trobem una nova figura: el traficant particular 
d'armes. 1ntimament re lacionat amb el respectiu 
min ist eri de defensa , fa d'intermediari entre 
compradors i l'Estat productor. La majoria dels 
traficants són companyies molt poderoses, que 
compten amb nombrosos estocs de venda. 

.. ......... 

.... ::• 

L'últim crit del "prêt-a-porter" militar: equips 
NBC (N uclear. Biològic, Químic) per lluitar en 
qualsevol ambient. 

Aquesta mena de " professionals" no represen
ta més que l'èlite de la venda privada d 'armes : po
den vendre qualsevol tipus d' armament, fins i tot 
el més so fisticat. Amb el vist-i~plau governamen
tal gestionen la venda en no m del client - mai de 
l'Estat- i s'emporten una comissió per la transac
ció . Les feines realitzades estan sempre en funció 
dels interessos nacionals i les directrius marcades 
pel mateix govern. 

En aquest estra t social, es tro ben els traficants 
d'armes del mercat negre. Actuen pel seu comp
t e i sense cap ll icència . :f:s a dir , no mantenen 
tractes amb el pa ís o n treballen. Es mantenen en 
actiu perquè els necessita gent i organitzacions 
considerades com il.legals, i qu e ò bviament no 
poden recórrer als circuits normals de venda (és 
e l cas d'ET A, el F ront Po lisario, l' IRA,·eJs inde
pendentistes d'Ucraïna, els "contras" nicara
güencs, e tc .). Hem dit que aquests traficants no 
poden acudir a les fàbriques, per la qual cosa 
s'haurien de tro bar amb dificultats per obtenir 
armament... i què fan doncs? 

:f:s mo lt senzill : reben partides dels països so
cialistes. La Unió Soviè tica per exemple, "regala" 
contingents de material a qualsevol moviment 
marxista , comunista o revolucionari occidental, 
o simplement s'apoderen d'armament utilitzat 
en anteriors cont1ictes, o es roba directament als 
arsenals (sobret ot en els països del t ercer món). 

En aquest cas no es pot parlar d'artefactes últim 
model, però també tenen el seu rendiment. Un 
cas d' aquest procediment el tenim e l 196 1 quan 
l' afer de Bahía Cochinos, a Cuba. Les a rm es pro
venien dels fons secrets de la C.I.A. (Estats 
Units) i només estaven informats de l'operació 
els alts funcionaris de la Casa Blanca. 

Vist des d'un altre punt de vista , aq uests cir
cuits de venda serveixen tanmateix per a l'assaig 
de noves armes. Durant !"'eterna" guerra entre 
Iran i Iraq, algú va subministrar ma teri al per co
mençar la guerra química. Mitjans com la televi
sió van mostrar en el seu moment com certs 
agents patògens afectaven els soldats d'un i altre 
bàndol , amb greus cremades i múltiples infec
cions. Al 1982 , durant la guerra del Líban , els is
raelians no van dubtar d'utilitzar les temibles 
bombes de "buit" contra la pob lació civil, to t i 
que el seu constructor original eren els Estats 
Units. 

I DEL POBLE, QUÈ? 

Deliberadament, hem deixat al final l'escalada 
de l'armament nuclear i les seves repercussions a 
Europa. Només en el nostre continent hi ha la 
més alta concentració d'armes de tot el planeta, 
malgrat el desequilibri quantitatiu: per cada una 
del bloc occiden tal , n'hi ha quatre o cinc del 
Pacte de Varsòvia ; per cada avió de combat de 
l'OTAN, n'existeixen deu de la part contrària. I 
així successivamen t... 

Per escurçar la diferència, s' excusa l'acumula
ció d'aquest tipus d'armament , necessària 
-diuen- per afrontar el grapat de for"ces suposa
dament invasores. 

La panòplia sembla molt àmp lia: míssils de 
creuer, míssils d'abast mitjà , míssils sota coves 
de formigó (és el cas francès), míssils disparats 
des de submarins (com els "Pollaris" del Regne 
Unit) .. . i això, deixant a banda les armes conven
cionals. Ningú no dubta que arribat el cas, 
aquest petit armament nuclear es descarregarà 
sobre els països socialistes (a mode de represà
lia) més propers a la RFA i Aus tria. 

D'aquesta forma es pensa a·turar un conflicte a 
Europa, si suposem que no sigui l'OTAN qui ini
cii un atac en regla. "Llàstima" que tam bé els so
viètks disposin dels seus caps nuclears (els SS-20), 
en un bon nombre i que aleshores dispararan so
bre els principals nuclis europeus. I això , si no es 
decideix recórrer a la guerra química i/ o bacte
riològica, és clar. 

Arribats aquí, cal preguntar-se, ¿qui pot ga
rantir els límits d'un conflicte nuclear generalit
zat? Militars ai xoplugats en els seus refugis deci
diran quines seran les repressàlies i com exercir
les, mentre que a l'exterior, la gent mor a milers. 
L'autèntic perdedor de la tercera guerra mundial 
no podria ser la humanitat sencera ... simplement 
un vell continent que, econòmicament , molesta 
massa als Estats Units i, militarment, • enutja 
l'URSS. 

Si al confli cte del Vietnam ja es van practicar 
proves amb defoliants (el 245T, conegut com 
"l'agent taronja") i pesti cides, que al 1968 van 
arruïnar més del 40% de la collita d'aquest pa ís, 
¿què es pot fer ara, amb e ls terribles avanços 
desenvolupats en aquest àmbit? Penseu en la 
quantitat de malalties infeccioses, hereditàries i 
incurables que es poden provocar només trans
mutan t el nucli d' una cèl.lula. Virus com el de la 
malaltia coneguda per Progèria - (una malaltia 
molt rara que provoca l'envelliment acce lerat 
dels infants)- escampats al vent poden desen ca
denar conseqüències totalment imprevistes. 

Davant de tota aquesta àmp lia mostra d'arte
factes, màquines i procediments ideats per a la 
destrucció ... què s'hi pot fer? En primer lloc. 
conscienciar-nos del que representen les armes. 
Però no només això. Cal demanar a la comunitat 
científica internacional que no continuï la cada 
cop més expansiva investigació sobre Ja· guerra ... 
o , com a mínim, fer-la minvar, perquè també la 
pau pot donar herois. 

Àlex Muniente i Mailé 
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QUADERNS TÈCNICS A LA RÀDIO 

QUADERNS TÈCNICS A LA RÀDIO 

QT QUADERNS TÈCNICS també està pre
sent a diverses emissores nacionals i internacio
nals, a través de programes propis de divulgació 
tècnica i científi ca . 

Ràdio 4 

Barce lo na: I 00.8 MHz 
Giro na: I 06.2 MHz 
Manresa : 88 .5 MHz 
Andorra: 105.4MHz 

L'Altra Ràdio: Segon i quart diumenge dc 
cada mes. a Ics 12 del vespre din s l'apartat de 
comunicació . 
Ciència: Primer i tercer diumenge dc cada 
mes, a 1/4 dc 1 ~ tk l vcsprl' . " Tecnologia a 
l'abast". 

Ràdio France lnternationale 945 i 5.995 KHz 

- Programa DXista: dilluns. 2 1.00-22.00 UTC. 
"Catalò n ia DX" . mensual. 

Agrairia a algun lector que em facilit és l'es
quema del te levisor KOLSTER color de 14'' . 
Apartat 34038, ref. TVC. 08080 Barcelona 
(Barce lo nès). 

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

Venc antena multibanda UHF en molt bon es
¡at. Interessats escriviu a QT. Apartat 34038, 
re f. ANT. 08080 Barcelona (Barcelo nès). 

- Compraria un Walkman senzill , encara que fos 
dc sego na mà, que tingui micròfon incorporat. 
No fa fa lta que tingui ràdio . Contacte: Apar-
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Ràdio Rubí -ona Vallès- 97 ,7 MHz 

- Antena DX: Dimarts i dij o us d' 1/ 4 de 12 a 
12 del vespre. 
"Tecnologia a l' abast", cada mes. 

KBS -Ràdio Corea-

01.15-02 .00 UTC 
09.45-10.30 UTC 
9.45-20.30 UTC 
I. I 5-22.00 UTC 

11.8 10 i 15.575 KHz 
9 .5 70 i 11.725 KHz 
9.870 i 15.575 KHz 
6.480, 7 .550 i I 5.575 KHz 

- "Antena de la am istad", e l dissa bte d'acord 
amb I ' horari i nd ica t. 
"Catalònia DX", el tercer divendres de cada 
mes. 

tat 34038, ref. W ALK. 08080 Barcelona (Bar
celonès). 

- Desitjo aconseguir el llibre " Comunicación 
con Inteligencias extra terrestres" d e Cari Sa
gan, publicat per Editorial Planeta. A l'edito
rial està exhaurit. Qui pugui facilitar-me infor
mació d'on es pot trobar, que escrigui a: Enri
que Moreno Leiva, e/ Juañ Guisaso la, 1 O, 7è . 
20600 Eibar (Gipuzkoa). 

- Fa poc que sóc DXista i voldria conèixer el 
màx im de freqüències d'emissores internacio
nals per sintonitzar-les. També necessito infor
mació sobre propagac ió en o na curta . Comu
niqueu amb: JGDX. Apartat 34038. 08080 
Barcelona (Barcelonès). 

L'AMPLIFICACIÓ DE POTÈNCIA ~! 0 .-.. 

Els amplificadors o etapes de potència són els encarregats d'augmentar, amplificar, 
el nivell de senyal proporcionat pels anteriors elements de la cadena (filtres actius, 
equalitzadors, previs). Cal que el nivell creixi uns quants centenars de vegades si vo
lem excitar adequadament els altaveus. A més, hi ha d'haver sempre una reserva de 
potència per poder reproduir l'anomenat "fortíssim musical" sense problemes. 

Pel que fa al so professional i, donada la magnitud de potències amb què es treba
lla, l'amplificador de potència esdevé un dels elements més crítics pel que fa al risc 
de problemes. El fabricant haurà de dissenyar amplificadors durs, fiables i protegits 
davant de qualsevol tipus d 'irregularitat de funcionament que pot afectar més coses a 
part de l'amplificador: podria fins i tot malmetre els altaveus que hi té connectats. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Als anys 60 va aparèixer el primer amplifica
dor de transistors que substituïa els de vàlvules. 
Però encara hi ha nostàlgi cs fab ri cants que els 
conserven en les seves gammes. De tota manera 
els transistors han · guanyat avui el que en e l seu 
dia es va poder qualificar com una bata lla , les se
ves armes van ser preu, potènc ia, distorsió i du
resa. 

Els amplificadors de potència es poden classi
ficar segons el tipus de funcionament electrònic 
en A, B, AB o bé els que fan servir tècniques de 
mostreig digital. El tipus B, que fa se rvi r el que 
se'n d iu transistors complementaris , és el més 
utilitzat actualment. En els amplificadors del ti
pus B, que fa servir el que se'n diu t ra nsisto rs 
complementaris, és el més uti litzat actualment. 
En els amplificadors del tipus B cada transistor 
o grup de transistors amplifica una part del se
nyal. Uns, la meitat positiva , i els altres, Ja nega
t iva. La suma de tots dos semicicles constituei x 
la sortida. Com que els elements treballen sola
ment la meitat del temps i l'altra meitat estan e n 
repòs, l'escalfor generada, gran enem ic de l'am
plificador, és inferior als de classe A. 

En sistemes d'amplificació professio nal, o n els 
règims són considerablement importants -de 60 
a 500 W canal sobre 8 ohms en un amplificador 
estereofònic-, l'escalfor dels components és un 
dels principals enemics, a causa del gran watatge 
amb què treballa. 

D'un temps ençà, els fabricants han començat 
a fer servir e ls anomenats transistors d'efecte de 
camp, "FETS", a causa de les seves bones carac
terrstiques de sensibilitat i baix soroll de fons. 

Veiem tot segui t quines són Ics ca racterísti
ques principals a l'hora d'ava luar el com porta
ment d'un amplificador de potència: 
- Potència contínua o RMS 
- Potència musica l 
- Potència DIN 
- Potència de pic, cresta . punta. instantàn ia ... 

Amb massa freqüència el "ball' ' dc watts pot 
despistar increïblement obre la reali tat de l' am
plifícado r. Els fabricants moguts per criteris co
mercials es veuen gairebé obligats a especi fi car 
les potències més sugge rcnts per a l'usuari . és a 
dir, les musicals. Veiem si tot seguit aclarim 1.'1 
concepte de cadascuna dc . Ics potències enume
rades. 

Potència contínua o RMS 
f:s la més se riosa i precisa a l'hora de determi

nar la potència que l'amplificador pot lliu rar . En 
la mesura d ' aquesta potència s'ha de complir: 

- Els dos canals de l' amplificado r, excitats. Si 
es fes sola ment sobre un canal, la potència seria 
més gran, pe rquè tota l'ene rgia dc la fon t d'a li
mentació de l'amplificador estaria ap licada a un 
sol ca nal. En amplificadors que no tinguin una 
font d'alimentació per canal això ja no succeeix. 

- Impedància de sort ida 4 o 8 ohms. 
-Comprovar q ue la potència obtinguda abans 

d'arribar al retall del senya l d'ent rada, es man té 
en tot el marge de freq üències, és a dir, de 20 a 
20.000 Hz. 

- Constata r la THD (distorsió harmòn ica to
tal) en aquestes circumstàncies . 
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Potència musical 
Indica la potència que l'amplificador pot lliu

rar en impulsos quasi instantanis, és a dir, molt 
curts. Aquesta potència ens donarà informació 
so bre la reserva de potència que té l'amplificador 
per respondre aquests "fortissimos". 

f:s massa normal que molts fabricants només 
donin aquesta potència, sobretot en aparells de 
consum massiu . 

Potència DIN 
Es l'obtinguda seguin t les normes següents: 
- Càrrega de 4 ohms. 
- Tots dos canals de l'amplificador excitats a 

una freqüència de 1000Hz. 
- Indicació de la THD obtinguda. 
Aquest valor de potència és també considera

blement superior al de la RMS. 

Potència de pic, cresta ... 
Són te rm es que molt sovint i aïlladament , sen

se cap més indicació, ens donen una potència de 
la qual no coneixem les circumstàncies de mesu
ra a què corresponen, per aqu~sta raó és millor 
no tenir-los en compte. 

Resposta en freqüència 
Representa el marge de freqüències en què 

l'amplitud del senyal de sortida es manté cons
tant. EI fabricant haurà d'especificar quan varia 
e l senyal respecte al seu valor mitjà. La resposta 
en freqüència varia segons sigui el nivell de sorti
da de l' amplificador, per tant serà més interes
sant observar les dades de l'anomenada banda de 
potència, que ens indicarà el marge de freqüèn
cies en què a màxima potència la sortida es man
té constant. 

Relació senyal / soroll 
Pondera la relació existent entre el senyal de

sitjat i els sorolls no desitjats produïts per l'am
plificador amb el volum al màxim. S'indica en 
dB. Com més gran sigui aquesta xifra en dB, més 
petit serà el soroll. De tota manera en amplifica
dors professionals aquesta xifra no ens ha d'obs
sessionar perquè sempre serà considerablement 
superior a la introduïda per altres elements com 
per exemple els previs de micròfon. 

"THD" Distorsió harmònica 
f:s la que ens determina en quina mesura un 

senyal sinusoïdal pur és amplificat juntament 

amb altres freqüències, no desitjades, múltiples 
del senyal original. Aquesta presència s'expressa 
en %. Valors de " THD" per sota del O, 1% a la 
potència nominal de sortida poden considerar-se 
ja com acceptables. 

Factor d'esmortiment ("Damping") 
f:s important que aquest valor sigui el més alt 

possible. Es calcula dividint la impedància de 
l'altaveu per la impedància interna de l'amplifi
cador. Com més alt sigui el " damping", l'amplifi
cador controlarà amb més facilitat els desplaça
ments no desitjats del con de l'altaveu. Del 
"damping" depèn doncs la contundència i seque
dat entre successius cops de greus. 

Temps de pujada ("Slew Rate") 
Aquesta dada expressada en volts/microsegon, 

ens dóna una indicació del temps de reacció que 
l'amplificador necessita per reproduir un senyal 
transitori pràcticament instantani. Com més 
volts per microsegon sigui capaç l'amplificador 
de lliurar més acurada serà la reproducció dels 
anomenats transitoris, atacs bruscos. 

Diafonia 
Mesura el nivell de senyal que hi ha en un ca

nal quan entrem senyal per l'altre. f:s a dir, que 
ens donarà una indicació de la interacció que 
existeix entre canals . Millor com més alt sigui. 
Aquí passa com en el cas de la THD (distorsió 
harmònica), esglaons anteriors de la cadena in
trodueixen en el sistema una diafonia superior a 
la que pot introduir l'amplificador de potència. 

LES PROTECCIONS 

f:s conegut per totes les persones relacionades 
amb el món del so, la fragilitat dels transistors de 
potència d'un amplificador. Poden destruir-se. 
Circumstàncies com un curtcircuit en la línia 
dels altaveus , sobretensió de l'alimentació, cor
rent continu a la sortida, excés d'escalfor, etc. , 
poden destruir aquests valuosos components. Per 
evitar-ho, els fabricants han dissenyat una sèrie 
de circuits de protecció. El correcte disseny d'a
quests circuits de protecció impedeix no tan sols 
l'avaria de l'amplificador, sinó també la de les 
pantalles acústiques. 

En amplificadors de potència professionals 
l'assumpte de les proteccions esdevé com un dels 
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principals. Resulta fonamental que una etapa 
porti proteccions contra curtcircuit , sortida de 
senyal continu (destrueix els altaveus) i protec
cions tèrmiques (protegeixen els components 
d'elevacions excessives de la temperatura) a base 
de parar automàticament l'amplificador i de ven
tiladors interns. 

En amplificadors no professionals algunes d'a
questes proteccions se substitueixen per fusibles 
ràpids que obren el circuit de sortida quan es 
produeix algun tipus d' anomalia que fa augmen
tar la intensitat per sobre del límit que poden su
portar els transistors finals. 

ín 1 

m2 

cejat. Mitjançant aquest tipus de circuit d'entra
da es disminueixen notablement els sorolls intro
duïts per les llargues connexions. També es fan 
servir connectors del tipus jack telefònic i en al
guns casos RCA. 

Tipus de sortides: Aquí també hi ha varietat 
de criteris, podem trobar per un igual borns ros
cables que perm eten pinçar directament el cable 
pelat i entrar una banana com connectors del ti
pus "Canon". 

Commutadors: Molts fabricants col.loquen en 
el panell posterior interruptors de sistema d'ope
ració com el " GND LINK" que serveix per aïllar 

Diagrama de blocs d 'un amplificador de potència pro
fessional amb doble font d 'alimentació. Observeu la re
presentació de tots els circuits de protecció i el seu con
trol sobre el senyal. 

COMANDES 

Al marge de totes les proteccions ja ci tades, 
un amplificador de potència professional ha d'es
tar dotat de les comandes i els indicadors se
güents: 

Panell posterior 
Tipus d'entrada: Aquí n'hi ha per a tots els 

gustos. Comunament el tipus "XLR 3", tamqé 
anomenat "Canon" és el més difós, perquè per
met el que se' n diu entrar simètricament o balan-

la massa mecànica de l'elèctrica i així evitar els 
comuns " bucles de massa" que produeixen brun
zits. Un altre interrupto r po t ser el de posta en 
marxa de l'amplificador en modus de treball mo
nofònic. 

Altres elements que es poden trobar en els pa
nells posteriors són els borns de massa, els fusi
bles de protecció i en alguns models fins i tot in
dicadors a led que adverte ixen que algun fusible 
s'ha obert. També resulta normal trobar a la sor
tida o en trada d'aire dels amplificadors que fun
cionen amb un túnel de ventilació forçada. Un 
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ventilador silenciós, al qual normalmen t se li ha 
posat un fi ltre, pren l'aire fred de l'exterior i 
l'entra en e l t únel pe r refredar els tra nsistors de 
potència. En altres casos aquest túnel va de ban
da a banda de l'amplificado r en lloc de davant a 
darrera. 

Amplificador de potència de 325 W canal sobre 8 ohms. 
Disposa de presa d'aire per túnel de ventilació forçada, 
VU METER a leds, atenuadors del senyal d'entrada i tot 
tipus d 'indicadors de protecció i de mode d'operació. 

Xass ís i laterals 
En un amplificador de potència professiona l 

i juntament amb el tema de proteccio ns, la qües
tió dc l'aparença mecànica i duresa és fo namen
tal. No oblidem que l'estructura mecà nica ha de 
supo rtar pesats components: transformadors, 
dissipadors per ve ntilar els transistors .. . Aquests 
clements poden fer augmentar el pes de l' ampli
fi cado r fins a 30 o 40 kg que hauran d'estar sot
mesos a les vibracions del transpo rt, cops i canvis 
constants de tempera tura. 

Panell davanter 
Dintre de la diversitat existent, resulta normal 

trobar-hi: 
- Atenu adors de guany d'entrada. Fan dismi

nuir el valor de l se nyal.IJiurat a l'amp lificador se
gons calgui. 

- Interruptor de posta en marxa amb el seu 
indicad·or lluminós associat , aquesta posta en 
marxa acostu ma a ser retardada mitjançant relés. 

- Indicadors de "CLIP". E ns adverteixen que 
e l senyal de sortida està reta llat , és a dir, que l'e
tapa de sortida està saturada per un excés de se
nyal, am b el perill que això comporta pels alta
veus. Aquests indicadors solen ser de color ver
mell. 

- Indicado rs d'entrada en funcionamen t d'al
gun tipus de protecció. És im portant poder con
trolar si alguna de les proteccions entra en fun
cionam ent per eliminar Ja causa q ue la fa actuar. 
Són diverses les solucio ns adoptades pels fabri
cants en aquest se ntit. N'hi ha que amb el nom 
genèric de " PROTECT" i un llum ens advertei
xen que una pro tecció ha estat activada. D'al
tres, els més sofisticats, tenen una llumeta dife
ren t per advertir de cada cosa. 

- Indicado rs de potència de sortida. Del tipus 
led o amb "VU METER" am b agulla ens indi
quen òpticament el nivell que lli ura l' amplifica
dor. 

Daniel G. Gonzàlez i Verdú 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

Organitza cursets o xerrades per a grups de: 
• Informàtica • DXisme 
• Àudio • Radioafició 
• Vídeo • Robòtica 

Preus especials per a grups grans. 

CONSULTEU-NOS! 
Apartat de correus 3403 8 - 08 08 O BAR CE LONA 

A Ja coJ.Jecció "Informes" 
que edita la CIRIT, hi acaba d'aparèixer 
el volum "Estudi d 'un model per al des· 
envolupament de la biotecnologia a Ca· 
talunya a partir de la situació actual a 
l'ensenyament, la recerca i la indústria ", 
de Ramon Parés i Joan Jofre. 

Aquest treball va ser realitzat amb un 
ajut de la CIRrT dins l'àrea de subvenció 
preferent de biotecnologia, durant l'any 
1983, i ara ha estat publicat íntegra· 
ment. 

Continguts i objectius de la biotecno· 
logia, estat actual de la indústria biotec· 
nològica, la recerca, expectatives de cara 
al futur, estratègies per al seu desenvolu· 
pament, i situació de la biotecnologia a 
Catalunya són alguns punts tractats en 
aquest estudi. 

Finalment els autors proposen un mo· 
del concret d'actuació per al desenvolu· 
pament de la biotecnologia a Catalunya. 
Aquest model, entre d'altres, podríem dir 
que ha servit de base per a la creació del 
que és l'Agència de Biotecnologia de Ca· 
talunya, ABC. 

Agència catalana per a l'estudi 
de la corrosió, AGECOR 

L a majoria de 
construccions i béns produïts per la 
societat industrial romanen exposats, 
durant tota la seva existència o part 
d'ella, a l'acció del medi ambient. La 
corrosió és el desgast que els factors 
meteorològics, potenciats pels 
contaminants gasosos o sòlids, 
produeixen en els diferents materials: 
metall, ciment, fusta, plàstic, etc. 

Edificis, mitjans de transport, 
carreteres, equipaments industrials ... 
sofreixen els efectes d'una de les plagues 
més costoses de tots els temps. Es 
calcula que la xifra de despeses directes 
anuals que provoca la corrosió és de 
l'ordre del 2,5 al 5% del Producte 
Industrial Brut mundial. A Catalunya, les 
despeses per substituir els materials i 
equipaments inutilitzats per la corrosió 
sumen uns 20.000 milions de pessetes 
l'any. A tota Espanya l'import anual és 
de 150.000 milions de pessetes. La 
magnitud de les xifres dóna fe de 
l'enorme importància dels problemes 
ocasionats per la corrosió. 

Totes aquestes dades porten a la 
necessitat de crear a Catalunya algun 
centre dedicat a la corrosió que 
possibiliti de prevenir-la. D'aquf deriva la 
idea de crear conjuntament amb la 
Universitat de Barcelona, l'Agència de la 
Corrosió de Catalunya. 

Els objectius generals de I'AGECOR 
seran: 

- Fomentar i coordinar la recerca 
fonamental i el desenvolupament 
tecnològic, per tal de dirigir-los cap a les 
necessitats reals de Catalunya en el camp 
de la corrosió. 

- Promoure la col-laboració entre els 
diferents grups que treballen en l'estudi 
de la corrosió i també protegir-los. Donar 
suport de gestió als petits grups quan no 
puguin assolir-la satisfactòriament per ells 
mateixos. 

- Propiciar la transferència de la nova 
tecnologia a la indústria i afavorir la 
comunicació necessària entre les entitats 
interessades en la corrosió i els centres de 
recerca. 

Les principals activitats que portarà a 
terme seran: 

- Promocionar, gestionar o executar 
programes de recerca entre equips de 
treball. 

- Encoratjar la col-laboració entre els 
diferents grups interessats en la corrosió. 

- Impulsar la cooperació en programes 
internacionals. 

- Crear infrastructura i serveis comuns de 
suport. 

- Promoure la transferència de les 
innovacions, derivades de la recerca, a les 
entitats adients, públiques o privades. 

- Prestar serveis de suport tècnic i 
d'assessorament a organismes i empreses 
del sector. 

- Organitzar programes de formació 
cientffica i tècnica, mitjançant cursets, 
col·loquis, etc. 

- Donar informació a diferents nivells, 
sobre la problemàtica de la corrosió, per 
tal de conscienciar el públic. 

- Gestionar fons de finançament.• 
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Influència de Ja concentració de NaOH so
bre el grau de blanc (WB) i sobre Ja variació 
del ('15 K/S)f de cada colorant. 

Estampació per 
corrosió - reserva 
alcalina 

D es del Departament d'In
vestigació Aplicada a la Indústria Tèxtil, de 
l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa (UPC), el doctor en
ginyer Josep Maria Canal -responsable de 
la secció de blanqueig, tintura, estampació, 
aprests i acabats de l'esmentat Departa
ment- ha realitzat una investigació sobre 
"Estampació per corrosió-reserva alcalina de 
teixits de poliester 100%", que comptà amb 
un ajut a la recerca l'any 83. 

Durant un procés d'estampació en gene
ral i d'estampació per corrosió, o per corro
sió-reserva, s'interaccionen simultàniament 
un conjunt de factors per donar un resultat 
global que és el teixit estampat. Per a conèi
xer la influència d'un determinat factor (co
lorant, producte químic, etc.), cal valorar el 
resultat final del procés en què han intervin
gut tots els factors. 

Aquest treball desenvolupa una metodo
logia que, en part, pot permetre d'optimitzar 
la següent seqüència del procés d 'estampa
ció per corrosió-reserva alcalina: sobre la 
base d'un teixit poliester al 100%, preparat 
per estampar, les fases successives serien el 
fulardatge (colorants per al fons), l'assecat
ge sobre estampació, altre cop l'assecatge, 
la termofixació, el rentatge, el rentatge re
ductor i, finalment, un altre assecatge. 

El resultat de cada prova es valora colori
mètricament. Tant dels fons tenyits com dels 
blancs aconseguits per corrosió-reserva alca
lina, se n'obtenen les corbes de remissió, les 
diferències de color respecte a una mostra 
patró, les coordenades cromàtiques, el grau 
de blanc, etc. 

Diccionari històric 
d'instruments 
i tècniques mèdiques 

E l doctor Felip Cid, metge i 
poeta, director del Museu d'Història de la 
Medicina de Catalunya i catedràtic d'Histò
ria de la Medicina de la Universitat Autòno
ma de Barcelona, autor de diversos llibres 
biogràfics i històrics sobre aquestes matè
ries, inicià, amb un ajut a la recerca que la 
CIRIT li concedí l'any 1983, un projecte hu
manfstico-cientffic de gran envergadura: un 
Diccionari Històric d'Instruments i Tècni
ques Mèdiques, una obra magna, sense pre
cedents en la bibliografia mundial, que 
constarà d'un total de 24 volums i que, 
en la primera sèrie de les quatre projecta
des, té un total de quatre mil entrades i pre
senta mil veus distribuïdes en sis volums. La 
seva missió essencial és la consulta. 

Per elaborar-lo l'autor ha hagut de recór
rer a les més diverses fonts documentals, 
entre les quals, la més important, la del 
Fons de Reserva de la Facultat de Medicina 
de París, amb un milió cent mil exemplars 
de la Història de la Medicina. 

Aquest Diccionari és una recerca encarni· 
nada a ordenar, estudiar i dirimir la relació 
entre els instruments mèdics, les seves apli· 
cacions en la pràctica clínica o experimen· 
tal, i la Història de la Medicina. 

De les conclusions de la part experimen· 
tal cal destacar el següent: 

1) S'ha estudiat un conjunt de variables 
que influeixen sobre el procés d'estam· 
pació per corrosió-reserva alcalina, amb 
fixació per termofixatge. 

2) L'avaluació dels resultats del procés d'es· 
tampació s'ha basat en determinacions 
colorimètriques utilitzant l'il·luminat 
D-65, observador 2n. 

3) A partir dels valors (K/S) de cadascun 
dels colorants integrants de la tricromia 
del fons, s'ha posat en evidència la sensi
bilitat de cada colorant respecte a la 
temperatura de termofixació, fet que 
constitueix un dels criteris de selecció. 

4) S'ha presentat la dependència entre els 
valors (K/S) i els temps de termofixació, 
tot aportant criteris de selecció basats en 
aquest paràmetre. 

5) La influència dels transportadors de tin· 
tura per alta temperatura sobre el grau 
de blanc, pot resumir-se així: en una con· 
centració de transport determinada, el 

D'acord amb una exhaustiva verificació 
de la bibliografia existent, els instruments 
s'han considerat com un patrimoni museo
lògic, i per la seva banda, la Història de la 
Medicina en general s'ha recolzat únicament 
en els testimonis escrits, àdhuc oblidant 
que en les conclusions dels documents, es· 
pecialment a partir del segle XVIII, hi ha el 
resum d'uns fets comprovats amb instru
ments i complicades tècniques d'experièn
cia. 

En el Diccionari s'especifit:a l'estructura 
de cada aparell i les seves diverses apli
cacions; però, primordialment, el que s'hi 
detalla és la concepció i l'evolució heurísti· 
ca, ja que, a través de les múltiples modifi· 
cacions, per mínimes que siguin, és quan 
resulta factible comprovar els fets mèdics en 
el decurs del temps. L'objecte museològic, 
doncs, deixa d'ésser una presència estètica 
per a esdevenir un punt d'investigació. 

Metodològicament, els instruments i les 
tècniques són presentats per ordre alfabètic. 
Cada entrada, segons la seva vida o impor· 
tància, ocupa de dues a quinze pàgines 
d'extensió i, seguint la normativa internacio
nal, es divideix en quatre parts: orígens, 
consolidació, persistència o desaparició i bi· 
bliografia especffica. Cronològicament l'es
tudi arriba fins a la primera meitat del segle 
actual; en aquests casos l'art.icle es completa 
amb una cita breu d'un autor conptempora· 
ni, que avala la seva utilització o el fet pel 
qual ha quedat obsolet. 

En l'elaboració del Diccionari, el doctor 
Cid ha comptat amb la col·laboració de 
l'equip tècnic del Museu d'Història de la 
Medicina de Catalunya integrat per Núria 
Gorina, Margarida Moragas i Teresa Pous· 
Mas.• 

grau de blanc tendeix a disminuir en 
augmentar el temps de termofixació; 
mentre que en augmentar la concentra· 
ció de transportador, tendeix a disminuir 
el grau de blanc. 

6) S'ha estudiat la influència de la concen· 
!ració d'hidròxid sòdic a la pasta d'es· 
tampació sobre el grau de blanc, amb la 
qual cosa s'ha obtingut una corba que 
presenta un valor màxim a 220 g/kg. 

7) Comparant les corbes de remissió cor· 
responents al fons tenyit i a les zones de 
corrosió-reserva, es determina· la relació 
percentual (% (K/S)f) del valor (K/S)f 
fraccionat, respecte al valor (K/S)t del 
teixit tenyit. 

8) El valor percentual (K/ S)f fraccionat és 
una indicació de la diferent sensibilitat 
de cadascun dels colorants, quan actuen 
en tricromia, en les condicions del pro· 
cés d'estampació. 

9) El valor percentual (K/S)f fraccionat 
aporta un nou criteri per a la selecció de 
colorants per a fons d'estampació en 
processos de corrosió-reserva.• 

(\ 

Processos fotoelectroquímics de materials semiconductors 

Recentment s'ha donat un gran 
impuls a l'estudi de processos fotoquf· 
mies en la interfície semiconductor-electròlit a 
fi de convertir l'energia solar en energia elèctri· 
ca o bé química. Dins d'aquest camp cal des ta· 
car l'ús de semiconductors en pols els quals, 
en suspensió dins d'una dissolució i sota il·lu
minació, poden donar lloc a processos fotoca· 
talftics. L'origen d'aquests fotoefectes resideix 
en l'activació del semiconductor. En absorbir 
la radiació, electrons de la banda de valència 
són excitats a la banda de conducció, on mi· 
gren lliurement. 

Les vacants originades a la banda de valèn· 
cia, per l'excitació de l'electró, poden conside· 
rar-se càrregues positives que també es des· 
placen lliurement. Si les circumstancies són fa
vorables, aquests pof!adors de càrregues, que 
segons el "gap" del semiconductor poden ser 
molt reactius, migren vers la superfície de la 
partícula el semiconductor, on reaccionen 
amb les espècies en dissolució, mitjan· 
çant processos de transferència electrònica, 

per a donar reaccions d'oxidació-reducció. 
D'aquesta manera, els electrons de la banda 
de conducció donen lloc a reaccions de reduc
ció, mentre que els forats a la banda de valèn· 
cia provoquen, simultàniament, reaccions 
d'oxidació. 

Un dels objectius prioritaris dins la fotoelec· 
troquímica de semiconductors, és tractar 
d'aconseguir la fotoelectròlisi de l'aigua. ts 
coneguda l'elevada sobretensió que es reque· 
reix per tal d'obtenir hidrogen per reducció de 
l'aigua. Hom aconsegueix reduir aquesta so· 
bretensió dipositant platí en la superfície del 
semiconductor. D'aquesta manera la reducció 
de l'ió H+ es produeix preferentment en els 
"spots" metàl·lics. .. 

En aquest sentit, i corresponent a l'estada 
efectuada a l'Ecole Centrale de Lyon, Xavier 
Domènech, del Departament de Química Físi· 
ca de l'Autònoma, estudià la fotodeposició del 
Pt sobre diòxid de titani. 

Una altra aplicació inmediata consisteix en 
la recuperació de metalls preciosos en dissolu
ció. Els mètodes convencionals que s'utilitzen 
per a recuperar els metalls solen ser costosos 
i a més no són efectius quan el metall està pre· 
sent en dissolució a baixa concentració. 

Es coneguda l'estabilitat de l'ió Pt (IV) en 
dissolució aquosa. No obstant això, si a la dis· 
solució s'afegeix un semiconductor com el 
Ti02 i s'hi it-lumina la suspensió amb llum UV, 
s'hi pot observar com apareixen dipòsits ne
gres al damunt de les partícules de Ti02. 

Aquests dipòsits corresponen a Pt metàt-lic 
produït per la fotoreducció dels ions Pt (IV). 
Aquest procés és força efectiu i el seu rendí· 
ment augmenta en disminuir la concentració 
inicial de Pt (IV) i la intensitat de la radiació. 
Així, per a una dissolució 5 1Q-4M, pràctica
ment tot el Pt inicial es diposita en il ·luminar 
durant 5 minuts la mostra. L'estudi es realitzà 
variant paràmetres experimentals com pH, 
força iònica , temperatura, etc. i es comprovà 
finalment com, a partir de la radiació solar, 
s'obtenien també dipòsits dePt. • 

Mecanismes de conducció en els aillants prims utilitzats a la 
microelectrònica 

L'evolució de la microelectrò· 
nica permet assolir funcions cada cop més 
complexes. Per aconseguir-les és indispen· 
sable integrar més i més transistors en un 
mateix xip. Per dur a terme això, cal reduir 
progressivament les dimensions dels transis
tors. Un de llurs components bàsics és l'aï
llant de porta que separa el metall o polisili· 
ci (ambdós conductors) del silici semicon· 
ductor de substrat. Per al funcionament cor· 
recte del transistor cal que l'amant serveixi 
per impedir el pas del corrent d'electron. 
Afortunadament, el Si02, compost estreta· 
ment lligat a la tecnologia de silici, té la pro· 
pietat de ser un excet-lent amant i, per tant, 
és el més utilitzat en microelectronica. Mal
grat això, si anem reduint les dimensions 
dels transistors, el gruix d'òxid ha de dismi· 
nuir i, llavors, encara que sigui de molt alta 
qualitat, el corrent d'electrons comença a 
fluir-hi a través. Aleshores, ens trobem una 
sèrie d'efectes, els més importants dels quals 
són l'aparició de corrents de pèrdues inde
sitjables i les limitacions en el temps d'em· 
magatzament de la càrrega en memòries. ts 
per això que l'estudi dels mecanismes de 
conducció d'un amant esdevé un exemple 
molt interessant dels nous avenços de la mi· 
croelectrònica. 

En el treball realitzat per Xavier Ayme· 

rich, des del departament de Física de la 
UAB, s'ha estudiat la conducció per efecte· 
túnel a través de l'òxid de silici , tant quan la 
conducció és de tipus directa com quan és 
assistida pels estats localitzats exitents dins 
l'òxid (provocats per les impureses i imper· 
feccions existents en el volum de l'òxid). 
S'han utilitzat estructures del tipus Al-Si02• 

Si amb gruixos d'òxid inferiors als 100A, la 
qual cosa fa que els electrons puguin traves· 
sar l'òxid per mitjà de l'efecte-túnel. Asse· 
nyalem que la probabilitat túnel decreix 
molt ràpidament amb el gruix. De fet, per al 
Si02, per cada sA més de gruix, el cor· 
rent túnel d'electrons decreix aproximada· 
ment en un factor 10. ts per aquesta forta 
depèndencia del gruix que la conducció 
túnel tan sols és important per a òxids molt 
prims i els seus efectes en els dispositius 
electrònics no s'han fet sentir fins recent· 
ment. 

El nostre estudi s'ha dut a terme analit· 
zant les corbes corrent-voltatge mesurades 
en les estructures anteriors per a un marge 
de temperatures al voltant de la temperatu
ra de funcionament normal. S'ha demostrat 
que en determinades condicions apareix un 
fenomen de saturació en polarització directa 
(quan l'òxid condueix més) associat a la mà· 
xima captura de càrrega dins de l'òxid. 
Aquest efecte està directament relacionat 

amb la densitat i el nivell energètic dels es· 
tats localitzats; és, doncs, un camí precís per 
obtenir ambdós paràmetres. A més a més, 
s'ha proposat un nou métode per a determi· 
nar l'alçada de la barrera-túnel, que presen· 
ta l'avantatge de ser independent del gruix 
d'òxid. Això implica l'obtenció d'uns resul· 
tats relativament molt més estables que els 
obtinguts pels mètodes clàssics basats en 
l'ajustament del valor del corrent-túnel. 

A continuació aquest treball s'estén en 
l'estudi dels efectes que apareixen en òxids 
prims sotmesos a camps elèctrics elevats. 
Els més interessants són la ruptura dielèctri
ca i la ressonància que sorgeix quan interfe
reixen les ones associades als electrons inci
dents i reflectits per l'òxid (ressonància túnel 
per reflexió, a diferència de la ressonància 
per transmissió). Tots dos efectes estan es· 
tretament lligats al grau de rugositat de les 
interfícies d'òxid i a la possible càrrega que 
té atrapada a dins. Un dels aspectes que 
sembla més interessant d 'aquests efectes és 
que relacionen els principis bàsics de la me· 
cànica quàntica amb comportaments fís ics 
totalment aplicats. L'explicació d'aquest fet 
és ben simple: les dimensions que van ad
quirint avui en dia els dispositius electrònics 
són tan petites que els efectes quàntics 
associats a la grandària esdevenen fona
mentals. • 



Beques, ajuts i convocatòries.. , 

Investigació 
O Beques predoctorals de reincorporació a 

Espanya. 
• Fer possible que els investigadors que es 

troben a l'estranger puguin incorporar-se 
a centres d'investigació espanyols. 

• El termini de presentació de sol·licituds 
.és el 30.04.87. 

O Beques postdoctorals a l'estranger. 
• L'objecte d 'aquestes beques és realitzar 

projectes d'investigació que no són pos· 
sibles a Espanya, formar científics en 
àrees de gran interès per al nostre pafs, 
fomentar el contacte amb equips presti· 
giosos d'investigació estrangers, etc. 

• El termini de presentació de les sol·lici· 
tuds és el 31.12.86. 

O Mobilitat de personal investigador. 
• Estades temporals en equips espanyols 

de científics espanyols i estrangers, en si· 
tuació postdoctoral recent o en excedèn· 
cia o any sabàtic. Ajudes per a l'intercanvi 
de personal investigador entre indústries 
i organismes públics d'investigació i per a 
la investigació a l'estrangerde professors 
universitaris. 

• El termini de la presentació de sol·licituds 
és el 30.04.87. 

O Programes especials. 
• Microelectrònica. 
• Programa coordinat amb el "Centro Na· 

clonal de I+D en Microelectrónica". 
• Aquest programa consta de beques i aju· 

des per a espanyols amb tftol universitari 
superior o amb grau de doctor. 

• El termini de presentació de sol·licituds 
ser~ el 31.12.86. 

Les convoca la Secretaria de Estada de 
Universidades e lnvestigación. 

Economia 
O "Premi BEI 1987" 

(Banc Europeu d'Inversions). 
• S'atorgarà a una tesi sobre el tema "In· 

versió i Finançament". 
• Les tesis s'han d'haver presentat i haver 

· estat acceptades com a tesi doctoral per 
una universitat, o institució acadèmica 
equivalent, d'un Estat membre de la Co· 
munitat Europea. 

• Hi pot participar qualsevol persona de la 
nacionalitat d'un dels Estats de la Com u· 
nitat Europea, sempre que tingui menys 
de quaranta anys en la data de presenta· 
ció de la tesi al BEI. 

• S'hi po.den presentar tesis que hagin ser· 
vit per a doctorar-se durant els quatre 
anys naturals anteriors a l'any en què 
s'hagi d'atorgar el Premi i també les tesis 
que hagin servit per doctorar-se durant 
l'any d'adjudicació. · 

• Poden presentar-se redactades en qual· 
sevol de les llengües oficials de la Com u· 
nitat Europea. 

• Les tesis es trametran per correu i per du· 
plica! a: Banco Europea de lnversiones. 
100, boulevard Konrad Adenauer. 
L-2950 Louxemburgo. 

• El termini de presentació és 1'1 de febrer 
de 1987. 

• La quantitat del premi serà de 1.370.000 
de pessetes. 

Comunitats Europees 
O Programa-marc de les accions comunità· 

ries de recerca i desenvolupament tecno· 
lògic per el període 1987·1991. 
Aquest programa preveu la realització de 
vuit directrius. 
• Qualitat de vida: salut pública, medi 

ambient. 
• Cap a una societat de la informació: 

tecnologies de la informació. 
• Sistema circulatori del gran mercat: les 

telecomunicacions, integració de les 
tecnologies de les telecomunicacions 
amb les de la informació i àudio-visuals 
en serveis nous d'interès comú, trans· 
ports. 

• Aplicació de les noves tecnologies a la 
modernització dels sectors industrials: 
tecnologies de les indústries manufac· 
tureres; ciències i tecnologies dels ma· 
terials i de les primeres matèries; nor· 
mes tècniques, mètodes de mesura· 
ment i materials de referència. 

• Prossecució i actualització de l'acció en 
matèria d'energia: fisió, fusió, energies 
no nuclears i utilització racional de 
l'energia. 

• Biotecnologies i nova plataforma tec· 
nològica: biotecnologies, gestió de re· 
cursos agrfcoles, tecnologies agroindus· 
trials, ciència i tècnica al servei del de· 
senvolupament. 

• Explotació del fons marí i valorització 
dels seus recursos: ciències i tecnolo· 
gies marines. 

• L'Europa dels investigadors. 

El pressupost global per a totes aques· 
tes accions és de 7.735 milions d'ECU. 

Aquest programa-marc ha estat publi· 
cat al Diari Oficial de la CEE del 31 
d'octubre proppassat. 

Per a més informació i documentació adre
ceu-vos al servei d'informació de la Secre
taria de la CIRIT al carrer del Comte d'Ur
gell, 240, 7è - 08036 Barcelona, telèfon 
(93) 321 21 46 de 9 a 1 del matí. 

1111 Generalitat de Catalunya 
WW Departament de la Presidència 

Secretaria de la Comissió lnterdepartamental 
de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT 
Comte d'Urgell, 240, 7è. Telèfon 321 21 46 08Ó36 Barcelona 

DIRECCIÓ: Xavier Garcia 
DLB. 29.787·85. Jomal, S.A. Mallorca, 544. Tel. 245 91 51 

-
Agenda ~ 

-
Desembre de 1986 

Mètodes numèrics en 
enginyeria 
Cursos d'"Activitats sobre mè· 
todes numèrics en enginyeria". 
Del 9 al 12 de desembre 
"Curs bàsic d 'introducció al 
mètode d'elements finits". 
Del 15 al 18 del mateix mes 
"Curs avançat d'aplicació del 
mètode d'elements finits en 
problemes no lineals". 
Aquests cursos estan organit· 
zats per l'Escola Tècnica Supe· 
rior d'Enginyers de Camins 
Canals i Ports de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, amb 
la coHaboració de la CIRIT. 
Per a més informació: E.T.S. 
Enginyers de Camins, Canals 
i Ports (Jordi Girona Saiga· 
do, 31, 08034 Barcelona, telè· 
fon: (93) 204 82 52. 

Agricultura i Ramaderia 
L'Institució Catalana d'Estudis 
Agraris (filial de l'JEC) ha orga· 
nitzat per a aquest mes de de· . ·· 
sembre les "Jornades sobre 
Ramaderia Pirenaica-Medite- F< 
rrània", amb professors de 
Toulouse, Montpeller, Múrcia, 
Jaca i de la Diputació General 1 
d'Aragó. Per a més informació: 
JEC telèfon (93) 318 55 16. 
Amb el suport de la ClRIT. 

Arquitectura 
El Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya, mitjançant la co· 
missió de Defensa del Patrimo· 
ni Arquitectònic de la Demar· 
cació de Barcelona, organitza 
un "Curset sobre intervenció a 
en el Patrimoni Arquitectò
nic", per els dies 11, 12, 13 i 
14 de desembre a la seu del 
COAC (Plaça Nova, 5, 08001 
Barcelona). 

Nous materials 
De gener fins a maig l'Escola 
Tècnica Superior d'Enginyers 
Industrials de Terrassa, orga· 

[ 

nitza un "Curso de composi-
tes materiales de alta tecnolo
gfa", amb el patrocini de la 
Universitat Politècnica de Ca· 
talunya, CSIC, Conselleria 
d'Ensenyament de la General!· 
tat de Catalunya, CAICYf i 
Ajuntament de Terrassa, entre 
altres i amb la col·aboració 
d'entitats com l'"lnstituto de In· 
vestigaciones Metalúrgicas", 
"Instituta de Técnica Química 
Textil" (CSIC), "Instituta de [w. 
Técnica Aeron~utica" (INTA) i 
altres. 
Tambè hi col·laboren diferents 
indústries. 

VLADIMIR DE SEMIR 
/ 

I EL FESTIVAL DE CINEMA CIENTÍFIC 
Com des de fa quatre anys s 'ha tornat a celebrar al Museu de la Ciència el Festival 

Internacional de Cinema Científic. En 'aquesta ocasió, una sorpresa la va constituir el 
fet que el jurat declarés desert el premi dedicat i:z la millor realització en vídeo. Vladi
mir de ~emir, membre del jurat i cap de la secció de Ciència i Tecnologia de "La 
Vanguard[a" ens comenta aquest aspecte i molts d'altres. 

QUADERNS .TÈCNICS: Senyor de Semir, ¿qui
na ha estat la qualitat dels films i vídeos repre
sentats en aquesta edició del festival ? 
VLADIMIR DE SEMIR: En aquesta ocasió, els 
jurats vam considerar que e l nivell era bastant in
ferior que en altres ocasions, i a més tampoc no 
hi havia tanta varietat com en al tres ocasions. 
Per això han quedat deserts un parell de premis, 
perquè no hi havia gaire varie tat i gairebé tot 
tractava d'assumptes molt semblants dedicats a 
la biologia , la descripció del planeta Terra, pel
lícules de divulgació d'aquesta mena , diguem-ne 
clàssiques ... però, realment, no hi havia gaire va
rietat pel que fa a altres aspectes del m ón de la 
ciència. Gairebé la majoria de pel.lícules que 
s'han presentat tractaven "d'animalets", per dir
ho així entre cometes, i sense que sigu i pejora
tiu, perquè ells també són importants, però no 
hi havia aquest ventall que pot ser la ciè ncia. Re
alment, havia baixat una mica, però bé ... de tota 
manera, hi havia força qualitat entre e l qu e es va 
presentar. 

Q.T.: ¿Quins criteris va tenir en compte el jurat 
per premiar els films guanyadors d'aquest f esti
val? 
V. de S.: Els criteris són variats perquè el jurat és 
bastant heterogeni. Hi ha especialistes cinemato
gràfics, de divulgació científica , etc. O sigui, que 
hi h a criteris molt diversos, uns poden ser la qua
litat intrínseca de les pel.lícules, un altre l'origi
nalitat dels temes tractats , però creiem que n' hi 
poden haver més. Sobretot, l'originalitat dc l'en
focament i la qualitat del muntatge de la pel.lí
cula . Això serien els criteris principals. 

Q.T.: En alguns cercles periodístics s'ha plante
jat que entre els membres del jurat no hi havia 
cap membre de la comunitat cientzfica, com te
nfem, per exemple, l'any passat, el biòleg David 
Bellamy. ¿Això ha pogut influir sobre els premis 
que s 'han atorgat en aquesta edició ? 
V. de S.: Evidentment, la composició del jurat és 
fonam en tal per declarar e ls prem is perquè cada 
jurat té una visió subjectiva del tema. Llavors, és 
possible, clar, és una pregunta qu e aniria adreça
da potser més aviat als organitzadors i als qui 
convoquen al jurat, que cada any és diferent, 

que és el Museu de la Ciència . La pregunta, pot
ser, s'hauria d'adreçar a e ll s. Evidentment, hi ha
via un crític de cinema, un rea litzador important 
de vídeo de TV3, Manuel Huerga. del programa 
"Arsenal". Independen tment del contingut cien
tífic de les pel.lícules, tenien un criteri cinema
togràfic. Nosa ltres érem, bàsicament. gent dedi
cada a la d ivulgació cie nt ífica. com Teresa dc la 
Fuente, que és dc RTVE, jo mateix o Milagros 
Pérez Oliva , del "País", i no crec qu e me'n deixi 
cap. Llavors, clar, n'hi havia tres dedicats a la di
vulgac ió i dos del mó n, diguem. dc la producció 
cinematogràfica o dc la cr ítica. co m Pcdro dc 
Comingcs. Segurament això provoca una tendè n
cia, però Ics raon s d'això s' han dc tkmanar als 
organ itzado rs i no pas a nosa ltres. 

Q.T.: A la primera edició del festiJ!al hi Jlan par
ticipar sis països; en aquesta última n 'han Pinguc 
vint-i-dos, com eJ Japó o la República Popular de 
Xina. ¿Això vol dir que aquest j'esti11al gaudirà 
d'un estatus d'importància mundial d'aqu( pocs 
anys? 
V. de S.: Un estatus mundial. .. bé. certament és 
difícil. La I ínia ascendent. perquè en quatre edi
cions hem passat a 148 pcl. lículcs se leccionades 
aquest any, posem-nc més, pe rò una pa rt ja les 
selecciona el jurat. Jo cre c que és important. 
Ara , potser s' hauria dc donar a conèixer més, a 
nivell internacional, perquè altres productores 
que no sigui n Ics que he dit a l principi , més o 
menys c làssiques en aquest sent it , s'atreveix in 
tam bé a e nviar Ics seves produccions. 
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Q.T.: Ja que ha parlat, doncs, de la producció ci
nematogràfica, ¿es pot considerar la televisió, o 
millor dit, els documentals per a televisió com 
el mitjà ideal per divulgar la tecnologia ? 
Y. de S.: La te levisió té un paper molt important 
des del punt dc vista cultural. Llavors, la divulga
ció científica, com la divulgació històrica, és fo
namental que estigui en una programació dc tele-
visió. · 
La nostra televisió dedica pocs espais (quan dic 
la nostra cm refere ixo tam bé a TV3. Malgrat que 
hi ha un programa de ciènc ia i un altre dc med i
cina, de la mateixa manera q ue a televisió espa
nyola n'hi ha un dc medicina , i un de ciència. Pe
rò, segu rament , són espais que pod rien ser am
pliats i es podrien dedicar més espais a la divulga
ció, com caldria dedicar-ne més a la d ivulgació 
histò rjca. I, en aquest sentit , és notable la falta 
de documentals a la nostra televisió. Potser hi ha 
una inflació massa gran de telefilms es trangers i 
ca ldri a fe r més producCió pròpia tant pe l que fa 
a la c iència com a la històri a, perquè és una base 
pn al desenvolupament cultural d'una nació. 

Q.T.: Deixant a banda la televisió, ¿es pot dir 
que els "mas media" a Catalunya, com la Ràdio i 
la Premsa, cobreixen aquesta funció ? 
V. de S.: Crec que hi ha hagut un a eclosió quant 
a la informació científi ca en el món de la prem
sa, de la ràdio i com he dit, potser menys a la te
levisió; perquè precisament és el mitjà que té 
més possib ilitats d'oferir informació d'aquesta 
mena perquè la imatge és molt important . Però 
tant la ràdio com la premsa, i possiblement més 
la premsa qu e no pas la ràd io , dediquen espais 
molt importants al món de la ciència i la t ecno
logia. 1 a ixò pot ser perqu è el punt de mira de la 
gent va canviant també paulatinament. Potser hi 
ha una inflació de notícies polítiques, i la gent 
comença a estar cansada del que ens expliquen 
els polítics i és possible que t inguin ganes de co
mençar a conèixer altres coses qu e potser siguin 
més t ranscendents com és la investigació científi
ca i mèdica perquè, a llarg termini tots estem im
plicats en una millora de la qu ali tat de vida i de 
la salut pública i individual de la gent. Llavors és 
ev ident que la premsa no és pas per casuali tat 
que ha començat a ocupar-se' n i, pràcticament a 
tots e ls mitjans, hi ha especiali stes científics i su
plements dedicats especialment a la informació 
cien tífica . Això correspon a una necesitat social, 
a una demanda soc ial. 

Q.T.: ¿Una secció d'informació tecnològica hau-

ria de motivar o conscienciar el lector sob re 

Ó, 
és 

aquests assumptes ? 
V. de S.: Qualsevol divulgació, qualsevol secci 

un 
sensibilitza el públic en aquest sentit. Ara, no 
obligatori per a una secció de divulgació d' 
diari o revista no especialitzada. Crec que la f 
na és donar a conèixer quines són les novetats 

ei-
en 

No el món de la ciència i la medicina, en general. 
necessàriament ha de ser una secció que sensibi
litzi la gent. Com tot, té també unes conseqüèn-
cies culturals, per exemple pel que fa a la salut, 
té influència en la forma de viure de la gent, 
quan comencem a parlar de dietes, de nutrició, 
si és adient o no , i quins són els avantatges de fer 
esport o no fer-ne. La divulgació, és clar , té un 
component didàctic per a la gent , sobretot en el 
món de la medicina. 

Q.T.: I, ja per acabar, el català ha anat adquirint 
una importància també com idioma que pot 
transm etre informació tecnològica ... ¿quins creu 
que són els principals inconvenients per transme
tre coneixements tècnics en català? 
Y. de S.: No crec que el problema de la llengua 
sigu i diferent perquè sigui ciència o .una altra me
na de divulgació. 'Pot ser és el problema que ha de 
passar una generació perquè la gent , en general , 
s'acostumi als mitjans ésc'ri ts en ·éatalà, a la ràdio 
en català i a la televisió en català. En aquest sen
tit s'està fent una tasca que no es veuen resultats 
d'un dia per l'alt re, sinó que possiblement ha
guem d'esperar uns quants anys perquè la gent 
s'acostumi també a llegir més en català que no 
pas ara fa. No és el problema que sigui" ciència o 
no el que llegeix , sinó que el problema és que 
no es llegeix prou en cat alà o no s'escolten 
prous programes en llengua catalana. De tota 
manera , hi ha hagut evidentment en els últims 
anys un gran augment dels mitjans àudio-visuals 
en català, com TV3 i les ràdios en llengua ca tala
na, i tam bé en premsa escrita i revistes especialit
zades. Però segurament en el món de la premsa i 
de les revistes és més difícil. L'acte d' escoltar és 
més senzill per a la gent que l'acte de posar-se a 
llegir una revista o un d iari , i més si és en un llen
guatge una mica desconegut com és el llenguatge 
t ècnic i científic. Per tant, crec que és un proble
ma d'anar-hi insistint i, amb el t emps s'arribarà, 
però no crec que hi hagi cap diferència qualitati
va entre el que és la divulgació en llengua catala
na i la que és en llengua castellana. És un proble
ma d'acostumar la gent a llegir i escoltar en 
llengua catalana, i això és el problem a d' una ge-

neració. 
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ÚS DEL CATALÀ EN LA TÈCNICA 

Si diem que el tècnic no es pot desentendr d l no es pot desentendre de la ll , e e a cultura, hem de dir que tampoc 
de la cultura humanística co~n~~ai:er1ue la /~en~~ és~/ v~hicle de la cultura. Tant 
pecte tècnic el que ara ens interes ~u t~ra ctentlfico-te.~mca. I és precisament l'as
L 'ús normal del català, la correcció ~~~g· :: t~m f!larlar d~ I us ~el ~at~là en la tècnica. 

, . s tea 1 a termmologw tecmca. 

L us _normal del català. Ve't aquí el retret que 
els escnpt_ors (els literats) ens fan als tècnics amb 
t?ta la rao. _Que ells són mal vistos quan per mo
tms professi_onals (com el periodisme) escriuen 
en castellà, I en canvi nosaltres, els tècnics, fem 
moltes ~oses en castellà dintre de la nostra feina 

Efec!Ivament, és cert que hi ha tècnics que ~i 
bé habitualment s'expressen en català (que par
l~n en català a casa i fins i tot al treball) en can
VI a ~'~ora d'escriure ho fan en castellà. ' 
, N hi ha que després d'assistir en una reunió on 

s ha expressat en català amb tota la naturalitat es 
pose? a redactar en castellà l'acta de la mateixa 
reumó. 

Això ~ucceeix a voltes per una certa comodi
tat. O,_ SI voleu, donen com a excusa motius de 
c?moditat: que la mecanògrafa no ho sabrà co
pia~, que se n'hauran de repartir còpies i potser 
alg~ no ho entendria, que el text s'haurà de tra
duir en el cas d'haver-se de trametre a l'exterior 
perquè la correspondència amb les altres empre
ses es fa en castellà. 

Altres_ vega?es el text no es redactarà en català 
per. motius diguem-ne oficials, legals o adminis
tratms. I no perquè ens ho impedeixin. És a dir 
n? so ~ament en el cas d'un escrit dirigit a un mi~ 
mst en o un altre organisme oficial, sinó també 
com a resultat d'aplicar a l'interior de l'empresa 
qualsevol norm ativa rebuda de l'exterior. És més 
còmode fe r còpies d'un decret, d'una norma la
boral, d'una disposició sobre seguretat d'una 
norm~ tèc?ica, que no pas traduir-los; j si s'hi 
han d afegir alguns comentaris, aquests es faran 
en castellà. 

I succeirà que amb l'excusa de la comoditat 
reda~tarem en castellà les instruccions d'ús o de 
funcwn~ment del producte que nosaltres fabri
qu~m, ,I per la mateixa comoditat l'usuari les 
a~hcara, les comentarà , les difondrà ·"tam bé en 
castellà i així ens tornaran a nosaltres de retop 
enllaçats tots plegats en una mateixa cadena e~ 
un cercle viciós. ' 

h_an nascut t renta anys més tard) han pogut assis
tir a cursos de català. Però hi ha alguns com
panys que no han tingut aquesta possibilitat. I 
Bquests se se?ten més segurs escrivint en castellà. 

s_ una por mfundada, perquè generalment no
mes vetllant l'ortografia llurs textos són aprofi
tables. 

D'altres, en fi, tenen dificultats en l'ús del ca
t~là per desconeixement de la terminologia tèc
mca. Pel fet d'haver rebut tota la formació en 
castellà, només dominen la terminologia castella
na. Han c~rsat els estudis en castellà, i en castellà 
eren els lhbres de text, les explicacions dels pro
fessors, els apunts, els exercicis, tot el que veie
ren durant els seus estudis. 

I després dels estudis han continuat consul
tant textos, normes tècniques (les Normes UNE 
les !'l?rm~s DIN), i tota mena d'instruccions, dis~ 
posicions I reglaments en castellà 

~'h~n t~obat que només conelxen la termino
logia tecmca en castellà. 

~erò en realitat, no és ben bé així. Qui m¿s 
qm menys, tothom ha hagut de recórrer també a 
te~t~s . en_ altres llengües, alemany, francès, an
gles I Itahà, principalment. El qui s'hagi trobat 
en -~quest c~s de seguida s'haurà adonat de la re
laciO que h1 ha entre els diversos idiomes quant 
al llenguatg~ tècnic i com és possible d; fe r-nc 
una ~dapt_ació al català. Encara més : si ha inten
tat d es~nure en català i ha consultat el Fabra 
h~u.rà VISt que la terminologia tècnica catalan~ 
basica està ben resolta i ben fixada des de fa 
temps. Ací ve a tomb de recordar allò que ja sa
bem: que Fabra era enginyer i que va fer del ca
talà una llengua apta per al conreu de la e·, . . 
d I t

, . Ienc¡a 1 

e a ecmca. 
És clar que la tecnologia no és la mateixa avui 

que en temp~ de Fabra. Que els avenços tècnics 
~r~en cada dia noves necessitats i que cal adaptar 
I f¡~ar n~us termes. Certament aquesta tasca ja 
no es a 1 abast de tothom i s'ha de deixar a les 
:nans de ·per~ones i d'institucions especialitzades 
I amb autontat suficient. Però un estud i apro
fundit d~ l' ~structura del català i de les seves cor
responde~cies an: b els altres idiomes farà possi
ble de posar al d¡a els diccionaris i d'adaptar-los 
als avenços tècnics. · 

. , . Comissió Lexicogràfica del 
Col.legt d Engmyers Industrials de Catalunya 

N'hi ha d'alt res, encara, que escriuen en cas
tellà perquè creuen que no ho sabrien fer en ca
t:là, qu~ ~o el domi?en. Efectivament per raó de 
1 edat n hi ha que hi tenen dificultat. Els nascuts 
abans de 1926 encara varen poder assistir a esco
le~ cat~la?es ~així ho comenta Francesc Vallver
du a L escnptor català i els problemes de la 
llengua"). Potser també els més joves (els qui ___________ _j[ Ql' 29 
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BANC DE PROVES: VÍDEO-S 

Davant la ràpida introducció del nou format Video-8 en el mercat de consum de 
video domèstic, oferim en aquest número una sintesi dels resultats obtinguts pels la
boratoris de la multinacional CBS, de l'estudi realitzat entre diferents tipus i mar
ques de cinta verge d 'aquest estàndard de video. 

Do nada la im portància creixent qu e està ad
qu irint e l V ídeo-8, entre els sistemes actualment 
existents en l' àm bit del vídeo domèstic, hem cre
gu t in te ressant pu blica r un resum de l'estudi des
envolupat pels laboratoris del Centre de Tecno
logia de la CBS. Amb aquestes dades es posen de 
manifest les di ferències, des de l punt de vista 
tècnic, de set t ipus de cin ta verge del fo rmat Ví
deo-8, de característi ques similars. 

Les cin tes de vídeo en general, i de fo rma més 
concreta, e ls fo rmats domèstics més extesos ac
tual ment (Beta, VHS i Vídeo-8), consiste ixe n en 
una base dc materia l plàstic, revestida d' una capa 
molt p rim a dc partícu les magnètiques, amb un 
ad herent qu ímic que uneix aquests dos compo
nents . 

Les c intes de Vídeo dels formats Beta i VHS 
uti litzen ge nera lment un t ipus d'òx id que pot ser 
òx id dc ferro o bé di òx id de crom , com a princi
pa l component dc l'emulsió magnètica. En canvi , 
en el Vídco-8, aq uesta capa magnèti ca està for
mada pe r partícules de metall pur. 

Aq uestes partícu les de meta ll (MP) es magne
ti tzen mo lt més q ue no pas les pa rt ícu les d'òxid 
dc meta ll. El fe t esmentat és par t icu larment im
portant en les cin tes del Vídeo-8, perquè les se
ves dimensio ns, així com la velocitat dc la cinta, 
són més reduï des i, per tant, ha d' emmagatzem ar 
majo r de nsita t de se nyal magnèti c que qualsevol 

dels altres fo rmats de vídeo domèstic de mrtja 
polzada. És per ai xò que, en aquests moments, 
la producció de bones cintes de vídeo de partí
cules de metall presenta un cost més elevat en el 
seu procés, que la fa bricació de les cintes estàn
dard d'òxid de metall . Aquesta és una de les ra
ons que justifiquen un preu més car respecte als 
fo rm ats Beta i VHS. Una altra raó és la seva pro
ducció limitada a petites quantitats, fins que el 
Vídeo-8 guanyi en popularitat, amb la qual cosa 
baixarà el p reu. 

Per a l'exam en que ens ocupa en aquesta oca
sió, s' ha fet servir com a patró de prova la càme
ra SONY CCD-V8, de la qual ja es coneixien les 
seves característ iques tècniques. Com a durada 
estàndard de les cintes a estudiar s'ha pres la de 
90 minuts . A con tinuació, doncs, us oferim la 
taula de resu ltats, i les consideracions correspo
nents a cada un dels diferents tipus de cinta estu
d iats. 

CANON P6-90 
De les tres mostres sotmeses a prova d'aquest 

tipus de cinta, les respostes en freqüència, rela
ció senyal/soroll i les característiques d'àudio es 
van trobar pràcticament iguals. 

Malgrat que una de les t res mostres va presen
tar un nivell de drops m és alt que les al tres dues, 

CINTA 
Pèrdua de senyal Relació Senyal/Soroll 
(dB, després de Resposta en freqüència de vídeo 

10 passades) Luminància AM Croma PM Croma (dB a 0,5/1,2S/2 MHz) 

Canon P6-90 0,1 42,4 43 4 1,1 0 /0,4/-2,2 
Kodak P6-90 o 42,5 43,5 41,5 0/0,2/-2,3 
Konica P6-905 o 42,4 42,7 40,9 0/0,2/-2,3 
Maxell P6-90 0,2 42,9 43,7 41 ,7 0/0,3/- 2,2 
Scotch MP-P6-90 0 ,1 42,8 44,0 41,8 0 /0 ,4/-2,1 
Polaroid P6-90 0,2 42,8 43,3 41 ,7 0/0 ,3/-2,3 
Sony P6-90 0,1 42,9 43,9 41 ,8 0/0,3/- 2,2 
TDRP6-90MP o 42,1 43,4 41,4 0/0,4/- 2,4 
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e_s p~t c?nsi_derar força acceptable per a la majo
na d aphcacrons de vídeo domèstic. 

can on 

KODAK P6-90 
Kodak va proporcionar mostres p rocedents de 

tres grups de cintes. Una de les t res mostres tenia 
un grau considerablement més alt de drops, de 
forma que la mitjana general va baixar una mica. 
Si les tres mostres haguessin tingut el mateix ni
vell de drops, KODAK s'hauria posat al davant . 

Les altres característiques d'àudio i de vídeo 
varien molt poc entre les mostres i són pràctica
ment iguals a les mesurades en altres cintes de ví
deo,8. Malgrat tot, KODAK va ser una de les 
dues marques de cinta que no presenten cap ti
pus de pèrdua de senyal, fins i tot després de fer 
deu passade~ del programa gravat. (L'altra cinta 
que té aquesta particularitat és la TDK P6-90MP.) 

KONIKA P6-90S 
Dues de les tres mostres facilitades per KONI

KA presentaven un nivell de drops molt gran i 

I 
Drops 

Al principi Al fmal Distorsió harmònica 

molt pronunciats. Aquest nivell de drops es man
tenia tant a la part central com als ex trems de Ja 
cinta . Pel que fa a la resta d'aspectes, les cintes 
KONIKA van donar resultats semblants a les al
tres marques; a més, dues de les tres mostres es
~udiades no van oferir cap pèrdua de senyal, fins 
1 tot després d'haver fet les deu passades de pro
va. 

MAXELL P6-90 
En la prova de drops la cinta MAXELL de Ví

deo-8 va donar bons resultats. Curiosament es va 
constatar que una de les tres cintes que es van 
co~provar, donava un índex de drops molt més 
barx q~e les altres dues . . Aquest fet va sorprendre 
una ~1rca, perquè les tres mostres procedien de Ja 
mate1xa partida. La resta de les mesures realitza
des, tant en àudio com en vídeo, es trobaren din
tre dels marges acceptables. 

Relació senyal/soroll Ample de banda d'àudio Al mig 
de la ointa de la cinta de la cinta OdB (%) total d'àudio (dB) d'àudio (Hz - MHz, - 3dB) 

31/20 20/10 33/ 16 0,21 64 31 / 18,4 
75/33 37/9 52/ 18 0,23 63,3 31/ 18,4 

126/55 143/ 51 147/60 0,23 63,2 31 / 18,4 
32/16 39/25 45/23 0,22 63,8 31/ 18,3 
17/7 2/0 22/16 0,23 64,1 31 / 18,4 

48/30 36/ 16 17/9 0,22 63,1 31 / 18,5 
12/9 2/1 10/6 0,23 64 31/ 18,3 

31/11 23/10 23/5 0,22 62,8 31 /18,2 

Q1' 31 
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POLAROID P6-90 
Aquesta cinta, des del punt de vista del grau 

de drops, la podem classificar en el grup mitjà 
d'entre els vuit tipus mesurats. En aquest sentit, 
i tenint en compte que la resta de paràmetres 
són similars a les altres cintes, podem dir que la 
cinta POLAROID és el terme mitjà. Juntament 
amb les cintes MAXELL, en les mostres de cinta 
POLAROID, es va detectar una pèrdua de senyal 
bastant preocupant després de deu passades, de 
l'ordre de 0,2 dB de pèrdua. 

polaroid 
' r " 

SCOTCH MP-P6-90 
Aquesta cinta es destaca de la resta, pels resul-

tats obtinguts. A part del fet que al mig de la 
cinta la quantitat de drops era pràcticament nul
la, la mitjana de la relació senyal/ soroll per a la 
modulació en amplitud del senyal de croma va 
ser millor que el mesurat en altres cintes, mentre 
que la resta de característiques de funcionament 
van ser igual de bones. 

Les tres mostres de cinta SCOTCH estudiades 
presentaven un nivell extremament baix de 
drops, fins i tot en les zones del principi i final 
de cinta (on normalment és pitjor) , la qual cosa 
suma punts al seu favor. 

Fe d'errades del número 7 de QT 

• Plana 14, 1 a. columna, 2a .. lfnia: 
- on diu ~ , ha de dir E ; on diu et , ha de dir a . 

Sa. línia: 
- on diu r¡ , ha de dir 11. . 

9a. línia: 
- on diu r¡ , ha de dir ¡t 
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SONY P6-90 
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No ens hem de sorprendre que aquesta cinta 

sigui una de les millors , pel que fa a l'índex de 
drops, si tenim en compte el currículum de la 
SONY en· el Vídeo-8. S'ha de destacar també la 
notable consistència de la cinta en la resta de 
factors; per exemple, la relació senyal/ soroll del 
senyal de color tant en AM com en PM, així com 
la resposta en freqüència, van resultar ser iguals 
en les tres mostres examinades, la qual cosa ens 
diu molt a favor d'un control de qualitat molt 
precís en e~ procés de fabricació . 

TDK P6-9$ MP 
La resposta mitjana en freqüència de les mos

tres de cintes TDK va ser lleugerament més po
bra que la resta de cintes. La diferència, però, va 
ser tan petita que pràcticament no s'arribava a 
apreciar. Aquesta cinta, igual que els exemplars 
de KODAK, no presentaven pèrdua de senyal en 
cap de les tres mostres, després d'haver fet deu 
passades de cinta. Això fa que aquestes cintes si
guin ideals si es vol reproduir moltes vegades un 
material enregistrat. 

Xavier Cacho i Burgos 

• Plana 15, 1 r. paràgraf: 
- on diu: " ... el valor dels formants de Hz per les 

vocals ... ", ha de dir: " ... el valor dels formants 
en Hz per les vocals ... " 
Taula de valors: 

- on diu ~ , ha de dir E . 
- on diu a , ha de dir a . 

• Plana 18, taula de valors: 
- on diu ~ , ha de dir E . 
- on diu a , ha òe dir ò . 

I 
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LA TEVA OPINIÚ ENS INTERESSA 
Tant si ets subscriptor, lector habitual o sim I .. 

teu parer sobre QUADERNS TÈCNICS ' P ement, un lector esporad1c, volem saber el 

_Gràcies a la vostra continuada lec tu~a i consulta i al cad . 
cnptors, ens hem anat consolidant dins la pr t' . d a ~op m~s gran nombre de subs-
prés de la celebració del nost re primer aniveer~l s~ ec~Ica e divulgació. Per això, doncs, des
aq uesta consu lta . an, vo em sotmetre QUADERNS TÈCNICS a 

Et preguem, doncs, que contestis les qüe r a ·· · · · 
possible a l'adre ça de referència Contrib . ~ lon_s :e,u;nts I ens les facis arnbar al més aviat 
vis ta cada cop més teva . · Ulras, aJxi, a er de QUADERNS TÈCNICS una re-

QUADERNS TÈCNICS 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 
QUADERNS TÈCNICS 

Apartat de correus 34038 
08080 BARCELONA (Barcelonès) 

I . Qu (· l:l sembla la maquetació dc QUADER S TÈCNICS? 
o 80 
O P~(·. p~l; 

D Malallh'lll 
....... .. ..... ... ........ .... .. .. ... ..... . .. . ··· ··· ·· ···· ··············· ···· ······ ··· ········· ···· ···· ·· ·· ···· ··· ··· 

... .. .. ... ....... . ......... ··· ··· · ·· ···· ····· ·· ·· ···· · ··· ·· · ··· ·· ····· ···· ·· ·· ··· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ······ ·· ·· ···· ····· ···· · ··· 
. . . . . . . . . . . . ... ·· ··········· ···· ··· ··· ·· ···· ·· ··· ········· ·· ····· ·· ········· ········ ·· ····· ········ ··········· ·· ··· ··· ·· ······· ······ 

2. Cl;~~~ilïca. _Lk k·~ Jivnscs secc ions de què consta QUADERNS TÈCNICS 1 · · 
k-, 11\.':> pl!Jor~ segons L'I teu criteri. , es tres mil lors I 

Mi llor-, . .. ... ... . · ·· · · ··· · ·· .... .. ... ... ... ..... . .... .. ........ ... Pitjors ........... ... ......... .. .. ... ........ . · .. ......... . .. . 

Pl· r q LI L'., . . ... .. ..... .... .. ... ..... ... .. . ... . ········ ··· ····· ······· ··· ·· ...... .... .... ............. ........ ....... ........ .... .. ... 

. .... · ·· ··· · ·· ·· ..... ... ... ... .. .. .. .. .. . ... .... .... ...... .... ... ...... .. .. ........ . ............ ..................... ... .... ... .. .. .. ... ... 

.. . • ·· · · ····· · · ··· ·· ···· ···· ····· ···· ·· ··· ······ ····· ·· ········ ·· ·· ···· ··· ······· ····· ···· ·· ·· · ···· ···· ·· ···· ·· ·· ·· ········ ··· ··· ·· ··· ···· 

3. ~~~-~ ak girics 0 trauries de QUADERNS TÈCNICS? ¿Quin tipus d' informació trobes a fa i-

·· · ···· ····· ····· ·· ··· ······ ···· ····· ··· ······· ········· ···· ······· ···· ··· · ··· ·· ·· ············ ········· ·· ·· · ··· ··· ····· ······ ·· ··· ·· ·· · 

·· ·· ·· ······ · ·· ·· ······ ······ ····· ···· · ·· ··················· ·· ···· ·· ··· ···· ·· ·· ············ ·· ··· ····················· ·········· ··· ··· ·· ·· ··· 
······· · ····· ····· ··· ···· ·· ·· ·· ·· ···· ··· ····· ·· ·· ····· ············ ··· ·· ··· ·· ····· ··· ·· ·· ········· ···· ··· ············ ··· ······· ············· · 

QT Sol.licitud de subscripció (6núm.): O 1.900pts.-120tr. 
a partir del núm. 

QT Bo d'ajut per: 0 

NOM I COGNOMS : 

ADREÇ_A: 

COD I POSTAL / POBLAC IÓ: 

COMARCA: 

DATA NAIXEMENl: 

PROFESSIÓ: 

1.00 O pts. 
6 O fr. o 

POBLACIÓ: 

5.000 pts. 
300 fr. 

TEL: 

o 10.000 pts . 
600fr. 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. Apartat de correus 3403 8 - 08 08 o BAR CE LONA 

.. 



LA TEVA OPINIÓ ENS INTERESSA 

4. Segons el teu criteri , ¿com és el nivell de QUADERNS TÈCNICS? 

O Alt 

O Mitj à 

O Baix 

5. Consideres que aqu est nive ll és uniforme en totes les seccions? 

O Sí 

O No 
Per què? ....................... ................ ............................ .. ........................ ...... .......................... . 

············································································ ································· ······························· 

··················································· ·········· ··············································································· 

6. Quins suggeriments faries a QUADERNS TÈCNICS? 

····················································································· ················ ············· ·· ········· ···· ··········· 
···································· ·············································:····· ····················· ····· ······· ····· ··············· 
····································· ································ ······································································· 

Dades personals (optatiu) 

N om i cognom s ............................. ............................ ..... .. ···· ...... ....... ·· ·· .. · ··· ····· ··· · ·· · ······· ····· ··· 
Població .......... ..................................................... .... ......................... ............. ...... .... ...... .. ..... . 

Professió ..................... ........................................ ...................... ................ ............................. . 

Estudis ................................ .. ........................... .................. .............. ············· ························· 
Edat .................. ......... ... .. Telèfon ................... : ........................................ .............. ............ . 

----
D'acord amb l'opció mar c ada al dors , vu l l fe r el pagame nt de l a f or ma següent : 

o 
o 
o 

Contrareembossame nt , més les des peses del cor reu, en r e bre e l primer número . 

I ngressant l 'import direc t ament al comp te corrent 3221-91, ofi cina 856 , de 
la Caixa de Pens i ons per a la Vellesa i d ' Estalvis " l a Caixa", des de qualse
vol of ici na de la xarxa , ad j untant el comprovan t d'i ngrés amh aquesta butlleta . 

Amb tal6 adjunt . 

Les subscripcions es renovaran autvmàtJ..cament, 'de no rebre notificaci ó en contra z.bans 

d'un mes del s eu vencimPnt. 
E~ pagament de l'import de s ubscripc i ó (1 . 800 ,-Pts . ) més la quot3 anual ( 100 , -Pt s . ) em 
dona dret a rebre el tí t ol com a membre Soci/a Cooperat iv i sta de PRODUCCIONS TÈCNI QUES 
S .COOP . CATALANA LTDA ., a més a més de l s números acordats . 

..... , . .. , . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 198 . . Signatura: 
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Emic lopl'l 

Eumo Ed itorial 

BASIC 1. Primer pas cap al món de la informàtica 
BASIC 2 . Introducció al tractament de fitxers 

Autor: E nric Ló pez 
Edita: EUMO (Escola Universitària de Mestres 

d'Osona) 
e/ de Miram arges, s/ n 08500 Vic (Osona) 
tel. 886 07 94. 

QU ADE RNS TÈCNICS se sent obligat a fer 
una petita referència a aquestes dues obres edita
des per EUMO (Escola Universitària de Mestres 
d'Osona) que desenvolu pa una gran tasca en el 
mó n de l'e nsenyament, i aconsel la molt especial
m ent els t íto ls BASIC 1 i BASIC 2 destinats a in
t roduir a Ja info rmàtica aquell persona l no espe
cia lit zat però sí in teressat a conèixer un llenguat
ge qu e li p ermetrà un contacte i una posterior 
util i tzació qe l'o rdinador. 

BASIC 1 consta de sis capítols dividits cada 
un en t res parts. La primera tracta temes molt 
concrets, com poden ser: què és un programa ?, 
què entenem per constants i variables?, etc. A Ja 
segona part es dóna la definició d'un nombre de
terminat d' instru ccio ns. I a Ja tercera, s'hi troben 
program es mo lt curts, am b els corresponents co
m entaris i notes, dels quals formen part Ics ins
tru ccio ns j a definides. 

13 t\SIC 2 
ln/l()r/(1( < 1" .JIII.I< /,1/IJt•n/ rlt · 11/\1'1' 

lnrit IOJll'l 

Eumo E:d1tc''''tl 

Els noms dc Ja majoria d'ordres que hi ha en 
els programes són generals, és a dir, serveixen per 
a tots els ordinadors: n'hi ha d'altres, el nom del 
qual dependrà de l'aparell. 

BASIC 2 consta de quatre capítols. El primer 
fa referè ncia als ordinogrames i ens indica els 
passos que cal fer per arribar a estructurar un 
programa en qualsevol llengua tge informàt ic. 
Així, després d'explicar breument què s'entén 
per ordinograma i introduir-nc els blocs més 
usats, es passa a fer l'esquema, l'ordinograma, i a 
escriu re en BASIC uns programes molt concrets. 

En els capítols restants s'estudien els fitxers 
seqüencials, els d'accés aleatori i els indexats. En 
aquests capítols es donen, en primer lloc , les de
finicions i les característiques del tipus dc fitxer 
que es tracta i, en segon lloc, es van elaborant 
fitxers que, de manera gradual. introdueixen no
ves opcions respecte a l'anteriorment construït: 
això permet als no iniciats en fitxers seguir més 
fàcilment les diferents opcions tractades, i als 
iniciats d'accedir als ú ltims programes de cada 
capítol que són més complets. 

Ignorem si aquests dos llibres inicien una nova 
col.lecció, Ja qual cosa seria molt desitjable, o 
no, en qualsevol cas tornem a remarcar Ja seva 
importà ncia i esperem t ingui la difusió que me
reixen iniciatives com aquestes. 
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PRIMER CONTACTE AMB PACKET HF 

Malgrat haver connectat dues terminals de ràdio-paquets per ràdio en VHF, encara 
no havia aconseguit fer cap contacte bo ni en VHF ni en HF, ja que m'havia limitat a 
connectar la meva estació fixa amb la transportable, cosa no gaire ben vista per la le-

gislació vigent. 

L'oportunitat es va presentar per primer cop 
quan un estimat am ic de la Coruña (Galiza), 
EA I AEB, qu e estava esperant que li arribés una 
terminal KANTRON ICS dels Estats Units i que 
li arribaria uns dies després, m'ho va comentar. 

Amb Jesús, EAIAEB, estem periòdicament en 
contacte mitjançant la bústia electrònica de la 
LA90K, un contestador d' AMTOR que és situat 
a Noruega i que a 1.4073 Khz fa escoltes perma
nentment i per o n seguia les notícies de l'arriba
da de la TNC de radiopaquets, no al dia, però sí 
a l poc temps. 

Ma lau radament, la primera notícia de Jesús va 
ser una trucada te lefònica on em comentava que 
la terminal li havia arribat però que e l seu o rdi
nador havia fet fallida en connec tar-lo. Sembla 
ser que el que havia fallat era la famosa sortida 
RS-232C del seu ord inador PC-1 O. Precisament 
es va espat ll ar en aquell moment!, malgrat que 
no era gaire estrany si recordem les lleis que 
Murphy ja va enumerar. 

Per sort e l servei de Ja firma proveedora a Bar
celona es va portar força bé i em va proporcionar 
els esquemes i programes de diagnòstic per trac
tar dc reso ldre l'avaria, els quals vaig enviar tot 
segu it a la Coruña, o n J esús les estava esperant. 

Al principi semblava que el cu lpab le pod ia ser 
una AC IA, una cosa difícil de resoldre, ja que el 
recanvi s'hav ia de cercar a Barcelona, als proveï
dors dc Commodore . Però el pronòstic rese rvat 
es va convertir en lleu, ja que només s' havia de 
substitu ir un in tegrat conversar de nivells TTL a 
RS-23 2C i el problema es va solucionar. 

Mentrestant Jesús es va passar una setmana 
patint d'impotència, mentre jo, com que ja por
tava molt de temps frustrat sense haver pogut fer 
contacte, ja m' havia acostumat i m'ho prenia 
amb més filosofia. 

Finalment, a començaments d'any , vam inten-
tar e ls primers contactes en 20 metres. 

Jesús opera amb un COLLINS 380, un alt re 
equ ip Y AESU i una ant ena dipol de 40 i 80 amb 
bobines, mentre que jo ho feia amb el DRAKE 
YR-7 i Vs invertides per a 40 i 80 metres separa
des, però amb baixada comuna. 

Vam començar connectant en RTTY i en 
AMTOR i després vam passar a intentar el 
packet, malgrat que primer ens vam haver de 
passar dos o tres dies repassant els paràmetres de 
connex ió entre les dues terminals. Per cert, cal 
dir que la meva és el primer model TNC-1 del 
TUCSON AMATEUR PACKET RADIO GROUP 
(TAPR) i la controlo amb un APPLE 11 i una Su
per Serial Card (RS-232). El programa de comu
nicacions és un Transend. Sortosament el 80% 
dels comandaments són pràcticament iguals a la 
meva terminal que a la del Jesús (Kantronics), 
ambdós procedeixen dels ma teixos dissenyadors. 
Primer ho vam intentar amb les tonalitats baixes 
de packet per a HF, fins descobrir que EA 1 AEB 
utilitzava les tonali tats Bell I 03 baixos (origi
na te), mentre que jo havia aj ustat les meves a 
2000 i 2200, per tal que em coincidissin al mà
xim possible amb les de RTTY i poder fer servir 
el fi ltre de 500 Hz del DRAKE que queda cen
trat automàticament per a RTTY, ja que allò im
portant és el shift que sembla estandarditzat en 
200 Hz per a HF. Resumint ens vam passar una 
setmana sense aconseguir ni un so l paquet inter
canviat. Ja ens començàvem a desanimar, però 
Jesús, mentrestant, havia aconseguit copiar algun 
radiopaquet en 20 metres i fins i tot va ser a 
punt de connectar-se i va arfibar a la conclusió 
que moltes estacions en 20 metres utilitzaven les 
mateixes tonali tats de VHF per a les seves pro
ves, la qual cosa ens va donar ànim per continuar 
provant. 

Finalment, davant les experiències de J esus, 
ens vam decidir a posar les tonalitats de VHF 
que porten la denominació Bell 202 i que segur 
que serien les mateixes tonalitats en les dues ter
minals, ja que també la meva les portava i jo ja 
les havia comprovat amb les meves proves ante
riors en VHF, ja que aquests sí són estàndards 
mundials i valen 1200 i 2200 amb un desplaça
ment de 1000 cicles. 

E n els primers intents tampoc no vam aconse
guir passar cap paquet, fin s que se'm va acudir 
que podia haver-hi algun problema amb les tona
litats de teletipus que fèiem servir per centrar-
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nos. No hi havia manera que coincidíssim, fins 
que vam descobrir que, en RTTY ja fèiem servir 
tonali tats diferents; J esús feia servir l~s tonalitats 
baixes del seu UTU KANTRONICS per a RTTY 
i AMTOR (1275 i 1445) i jo feia servir les altes 
(2125 i 2195), cosa que no havíem notat, ja que 
en HF ~l que importa és el desplaçament de 
170 Hz 1 no la freqüència exacta. S'havia de tro
bar una manera de posar-se exactament a la ma
teixa freqüència. 

Malauradament però, érem a 7.035 i va haver
hi un company telegrafista que es va molestar i 
ens va blasmar diverses vegades que estiguéssim 
en BLU a la part de telegrafia, però el vam acon
seguí~ convèncer, amb els nostres arguments per
suass¡us, sense que, .per sort, es perdessin els ner
vis per això. 

Aquesta va ser la prova definitiva ja que, FI
NALMENT ambdós vam aconseguir que els nos
tres paquets entressin a la pantalla del correspon
sal i poguéssim celebrar finalment el primer QSO 

..5 

e~ radiopaquets EA, amb controls de 599,ja que 
h1 van haver moments en què els senyals arriba
ven a S? + 1 O . . 

Des de llavors la propagació va ser p itj or i, 
mal.grat que hem aconsegu it intercanviar diversos 
rad10paq~ets complets, ens hem convençut que 
en HF .h1 ha moltes dificultats per als rad iopa
q.uets, Ja q~e són molt sensibles al QRM, i que, 
Sl _ ~? ~ns ajuda la propagació, no sem bla ser el 
m~tJa Ideal per a l'intercanvi de grans quantitats 
d'mformació. 
. De tota manera, ~ns queda força per aprendre, 
I esperem aconsegUir més experiència con tactant 
arn~ altres estacions europees. Fins ara hem 
apres que les tonalitats poden ser de 1600 i 
1800, molt populars als Estats Units a les termi
nals TARP, ma I grat que unes altres porten els 
~ell l 03 amb el mateix desplaçament de 200Hz 
1 alguns porten els 2000 i 2200 com jo. Tot ple
gat un petit embolic. 

Lluís del Molino EA3-0C 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

Ofereix el seu servei 
d'instal·lació d'antenes parabòliques 
per a la captació de T.V. via satèl·lit 

• El millor material existent al merc~t 
en antenes parabòliques 

• Especialistes que garanteixen 
la perfecta instal·lació 

• Els preus més econòmics 

CONSULTEU-NOS! 

PRODUCC IONS TÈCNIQUES S.C.C.L . Apartat de cor reus 34038 - 08080 BARCELONA 
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LA FORMAC/0 DEL FUTUR, AVUI 
• 

ELECTRONICA 
MANTENIMENT INDUSTRIAL 
I DISSENY 

e Analògica i electrònica de potència 
e Automatismes lògics digitals 
e Microprocessadors 
e Robòtica 

INFORMÀTICA 

CONSUM 

e Ràdio 
e Televisió 
e Videocassettes 
e So 

e Programació: Tècniques i llenguatges (Basic, Cobol, Assembler-C) 
e Programes standard : Tractament de textes - Full electrònic - Agenda electrònica 

Bases de dades, etc. 
e Anàlisi de gestió empresarial 
e Comunicacions 
e Electrònica d'ordinadors 

. 
ANGLES E.S.P. SYSTEMS 

e Sistemes adequats a la necessitat de cada empresa o sector 
e Material específic per a cada cas 
e A més: Cursos intensius - Seminaris de preparació per a cursos a Gran 

Bretanya i Estats Units - Cursos de mantenimient i/ o perfeccionament 

TAMBÉ CURSOS A M IDA PER A EMPRESES 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

OFICINES: Diputació. 314. pral. 1° - Tel. (93) 231 06 62 
Telex: 99352 TXSU E - Telefax: (3) 325 91 34 
08009 BAR CELONA 

CENTRE 1: Plaça Universitat. 5 - Tel. 318 1 O 50 
08007 BARCELONA 

CENTRE 2: Sant Antoni Ma Claret. 357 - Tel. 340 46 93 
08027 BARCELONA 

CENTRE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA (E.S.P.): Girona. 34. 4°. 1 a - Te l. 232 77 05 
0801 O BARCELONA 

ESPAIS DXISTES (I ) 

A_ quest article, presenta,, en dues parts, un extens recull dels principals programes 
DX1stes en angles, castella, català, francès , italià i portuguès. Aquesta primera part 
comenta els programes nacionals i facilita una llista de les hores i freqüències on po
der escoltar els programes internacionals. La segona part comentarà el contingut de 
cadascun dels programes DXistes internacionals esmentats en la llista. 

PROGRAMES DXISTES NACIONALS 

La radiodifusió catalana de deu anys ençà s'ha 
interessat pel DXisme i la rad ioescolta. Progra
mes, ja desapareguts, com "Escuchando al mun
do" (Jai me Baguena i Luís Segarra, Cadena Cata
lana), " R incón DX" (Luis Segarra, Ràdio Mata
ró), " Cata lunya DX" (Miquel Calzada, Ràdio 
Te~rassa i posteriorm ent Catalunya Ràdio), 
" Rmcón DX de Radioacción" (J uan Franco i 
F rancisco Rubio, Radio Cadena) i "La Campana 
DX ista" (Francisco R ubio i Cinto Niqui , La 
Campana i Antena Alternativa) confirmen aques
ta afirmació . 
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Actualment els programes DXistes que conti
nuen en antena al nostre pa ís són : 

L'Altra Ràdio , de Ràdio 4 
Aquest programa, amb vuit anys d' història. 

s'emet tots els diu menges a la mitja nit pels 
106.2 (Rocacorba), 205.4 (Andorra), 100.8 (Ti
bidabo) i 88.5 MHz (Montserrat). EI presentem 
Amadeu Sala i jo mateix. 

Juntament a les notícies del món de la radio
afició i del DXisme s'ofereixen entrevistes a 
membres d'emissores internaciona ls; reportatges 
sobre el món de les comunicacions; informatius 
digitals per a ordinadors personals Spcctrum, 
Commodo re, Amstrad i MSX (el "digitext"); 
diàlegs DXistes sobre els múltiples vessants i pos
sibilitats d'aquesta afició ; etc. 

El programa ha ed itat les "Llistes de l'Altra 
Ràdio" -amb informació sobre Volmets, Coste
res . Ona Mitjana , Ona Lla rga. etc.- i )"'ABC del 
DX". Verifica e ls informes de recepció amb una 
targeta QSL -i els informes de recepció del "di
gitext" amb una QSL especial i numerada. feta 
amb ordinador. 

La seva adreça és: Ràdio 4 , L'Altra Ràdio. 
Passeig de Gràcia, I, 08007 Barcelona. Telèfon 
3 186521. 

Antena DX. de Ràdio Rubí Ona Vallès 
Persentat per Jordi Presas i Miquel Garcia. e

met els dimarts i dijous d'un quart de dotze a les 
dotze de la nit - hora local- . pels 97.7 MHz. 
~met notícies sobre els canvis d'horaris i fre

qüències: sèries sobre la radiodifusió a l'Estat es
panyol. les emissores religioses ... : col.laboracions 
enregistrades d'emissores internacionals (Ràdio 

Tederland. La Veu de 1'01'\U i Ràdio israel). de 
revistes (Quaderns Tècnics i Món DX): etc. 

Recentment també ha iniciat emissions d igi
tals experimentals per a ordinadors Spectrum. 

Antena DX ha editat úna llista de les emisso
res que emeten en castel là i d'alt res materials di
vulgatius. Verifica els info rmes de recepció amb 
targeta QSL. 

La seva adreça és: Ràd io Rubí Ona Vallès. 
Antena DX, Plaça dc la Vi la, I , 08191 Rubí. Te
lèfon 699 11 54 i 699 05 41. 

Programa DX, de Ràdio Olot 
Presentat per Carme Mol ina. S'emet els dijous 

----------------------------------------------------------------~ 
Ql' 39 



~f 
'l, 

~~f __ : l 

UTC Emissora ld. Freqüència KHz UTC Emissora ld. Freqüència KHz 

d'un quart de set a tres quarts de set - hora lo- UTC Emissora ld. Freqüència KHz 
0145 R. SUÈCIA e 9.695, 6.065 

cal-, dins del programa "Ara és l'hora" , pels 
0245 R. SUÈCIA A 9 .695 

DIVENDRES 

98,1 MHz. 
VOA A 15.375, 15.205, 11.580, 

Ofereix notícies sobre la radioafició i e l DXis- 1800 RBI A 9.730, 7.260, 6. 115 9.775, 9 .650, 6.130, 5.995 
0030 R. NEDERL. p 9.895, 6.020 

me i monogràfics d'emissores internacionals. Ve- RBI p 7.295, 7.185, 7.170 
0315 R. SUÈCIA e 6.065 

0245 R. NEDERL. A 9.895, 9.590, 6.165, 6.020 

rifica amb QSL els i1~formes de recepció. 1830 RBI A 15.170, 15.145,9.665 0345 R. SUÈCIA A 11.705 
0405 R. BUDAPEST C 12.000, 9.835, 9.585, 

La seva adreça és: R àdio Olot, Plaça del Car-
1840 R. PRAGA (lr) C 7.345, 5.930 

0400 R. SOFIA A 7.115 
9.520, 6.160, 6.025 

mc, 2, 17800 Olot. 
1900 R. SOFIA I 9 .700, 6.070 R. BUDAPEST A 12.000, 9.835, 9.585, 

0545 R. NEDERL. A 9.715, 6.165 

1920 RBI p 15.170, 11.970,9.665 9 .520, 6. 160, 6.025 
0620 R. NEDERL. e 6.11 o 

1930 RBI A 6.115, 6.080 0700 HCJB A 11.925, 9.745, 6.130 
1250 R. NEDERL. e I 1.930, 9.610 

1935 RBI e 9 .730, 7.295, 7.260, 7.185 0930 R. SUÈCIA 
1515 R. BUDAPEST A 12.000, I 1.910, 9.835. 

PROGRAMES DXISTES INTERNACIONALS 

A 15.390,9.565 

2000 RBI A 15.170, 11.750,9.665 1245 R. SUÈCIA A 11.735,9.565 
9.585, 7.2'25 

2025 A I R (2n i 4t) A 11.620, 9.910, 7.410 1415 R. AUSTRIA e 12.015, 6.165, 6000 
1610 R. BUDAPEST I 12.000, 11.910. 9.835. 

Tot segu it us facilito un ampli llistat, per dies 2030 RBI I 7.295, 7.185 1500 R. MÈXIC e 17.770, 5.985 
9.585. 7 .:!25 

dc setmana , dels principals programes DXistes de 2130 HCJB A 17.790, 15.270 1910 BRT A 5.910 
1620 RDP A I 5.105 

Ics emissores internacionals d'ona curta. L'horari A I R (2n i 4t) A 11.715 , 9.910, 9.550 2015 R. ÀUSTRIA e 6.155 , 6.000, 5.945 
1730 RTBF F 17.675 

UTC donat és, generalment, el d'inici del progra- 2 150 RBI p 9.730, 9.660, 9.560, 7.295, 2130 HCJB A 17.790, 15.270 
1740 RDP A 15.250, 11.915 

ma. Les freqüències d'emissió han estat obtingu-
7.170 R. SOFIA A 15 .330, 11.720 

1815 R. POLONIA e (2n i 4t) 11.840.9.525 

des de ls butlletins de programació de les matei-
2200 RBI I 7.260, 7.185, 7.115, 6.115 2210 BRT A 11.980, 5.910 

1930 KCBI A I 1.735 

xcs cmissores i són và lides, en la seva majoria , 
RBI A 6.125, 5.965 2250 BBC p 11.750, 9.825 , 9.765, 

2040 R. SOFIA A 7. 115. 7.1 00. 6.070 

lïns al mes de març. 
R.PRAGA I 6.055 6.110 

RDP A 9.605. 7.200 

2220 RFI e 5.995, 945 23 15 R. AUSTRIA e 9.655 
2050 R. NEDERL. e 9.895. 6.020 

2300 R. SOFIA I 6.160, 6.070, 1.224 
2235 R. POLONIA e 9.675 . 7. 145 

23 15 RBI A 7.295, 5.965 DIJOUS 
2245 RDP I 6.155 

2320 RBI p 9.620, 9.600, 6.040, 6.010 
2300 R. NEDERL. e 12.040. 9.895. 6.020 

0010 RSA e 9.580, 6.160, 6.055 DISSABTE 
UTC Emissora ld. Freqüència KHz DIMARTS 

0030 BRT A 9.925, 9.790 
0115 R. AUSTRIA e 11.660, 9 .720, 9.660 

DILLUNS 0230 HCJB A 9.870, 6.230 0130 BBC A 11.955 , 9.915, 9 .600, 
0000 R. SOFIA A 1 1 .7:~0. 6.070 

0405 R. BUDAPEST C 12.000, 9.835, 9.585, 9.590, 7.325, 7.135, 6.175, 
R. NEDERL. e 17.605 .15.315 

0000 BRT e 5.910, 9.925 
9 .5 20, 6.160, 6.025 6.120, 5.975, 5.965 

0015 R. BUDAPEST C 11.910 

R.ISRAEL A 9.815 , 9.435, 7.410, 5.915 0450 BBC A 9.410, 7.185, 6.050 0230 HCJB A 9.870, 6.230 
0040 RDP A 9.680 

R. SOFIA A 11.720, 6.070 0630 HCJB A 11.910, 9.870, 6.230 0300 R. SOFIA A 7.115 
0140 FEBC A 15.430. 11.:--,65 

00 15 FEBC A 15.320' 11.865 1115 BBC A 15.070, 12.095,9.750 RAE e 11.710, 9.690 
0200 R. NEDERL. e 15.315 . 6.155 

0030 BRT A 9.925, 9.790 1340 FEBC A 11.850 0445 R. NEDERL. A 9 .895, 7.175 
0230 R. MÈXIC (' . 15.430.9.705 

0045 VOA e 17.710, 15.400, 15.375, 1345 VOA A 15.425, 15.395 , 15.205, 0600 BRT A 21.810,9.880 
03 10 RDP 11. 9.565 

11.950, 11.895' 9 .840, 15.160, 9.760, 9.645 0630 HCJB A 11.910, 9.870, 6.230 
R. AUSTRAL. A 17.795 . 17.750 . 17.71 5. 

9.670, 9.580, 9.505, 6.190 1415 R. SUÈCIA A 15.345,9.695 0645 R. NEDERL. A 11.930,9.895 
15.395 . 15.320. 15.240. 

REE A 9.630, 6. 125 1515 R. BUDAPEST A 12.000, 11.910, 9.835, 0745 R. NEDERL. A 9.715, 9.630 
15.160. 11.945 

0 145 REE A 9 .630, 6. 125 9.585, 7.225 0845 R. NEDERL. A 21.485, 17.575 
0400 R. BUDAPEST A 12.000. 9.835 . 9.585 . 

RSA A 9.615, 6.010, 5.980 1615 R. SUÈCIA A 9.665, 6.065 1045 R. NEDERL. A 9.650, 6.020 
9.520. 6.110. 6.025 

0300 R. CANADA A 9.755, 5.960 1645 R. SUÈCIA e 9.615 1145 R. NEDERL. A 21.480, 17.605, 17.575 , 
R. NEDERL. e 9 .590, 6.165 

0400 R. SOFIA A 7 .115 1715 R. SUÈCIA p 9.715 15.560, 9.715, 5.955 
R. POLbNIA e· 7.270. 6.1 35 

0430 R. AUSTRIA A 11.830, 6.155, 5.945 1745 VOA A 15.205, 9.760, 6.040 1300 RSA A 17.780, 15 .220,7.270 
WRNO A 6.185 

0450 BBC A 9.410, 7. 185, 6.180,6.050, 1845 R. SUÈCIA A 9.605 , 6.065 1445 R. NEDERL. A 17.575, 15.560, 13.770, 
0,630 R. SOFIA A 15.140, 11.720 

3.990, 3.955 1945 R. SUÈCIA e 9.655 
0645 R. SUÏSSA A 15.430, 12.030,9.870 

0545 REE A 9.630 2015 R. SUÈCIA p 9.715 1515 R. BUDAPEST I 
11.735,5.955 0715 R. SUÏSSA I ( l r) 15.430, 12.030, 9.870, 

0930 HCJB A 11.925 , 9.745, 6.130 2115 R. SUÈCIA A 9.700, 6.065 

12.000, 11.910, 9.835, 9 .535 , 6. 165, 3.985 

1300 RBI A 17.755 , 15.240 , 11.705, 2145 R. SUÈCIA e 11.705 1645 R. NEDERL. 
9.585, 7.225 0740 R. SOFIA A 9.700 

A 15 .570, 6.020 

11.890, 9.665 2215 R. SUÈCIA p 11.705 1845 R. NEDERL. 
0745 R. SUÏSSA A 9 .535, 6.1 65, 3.985 

A 21.685, 17.605, 9.540, 

1345 RBI A 21.540., 21.465, 17.705 2245 R. SUtCIA e 11.705 ,9.605 
0815 R. SUÏSSA I (l r) 15.570, 11.905 ,9.885 , 

6.020 

1515 R. BUDAPEST I 12.000, 11.910, 9.835, 23 15 R. SUÈCIA A 9.695 , 6.045 1935 RSA p 11.900, 7.270, 5.955,3.230 
9 .560 

9.585 , 7.225 
2045 R. NEDERL. 

0830 KTWR A 11.735 
A Il. 740,9.895, 9.715, 9.540 

1530 RBI A 17.705, 15.240 DIMECRES 2235 RSA 
0845 R. SUÏSSA A 15.570, 11.905, 9.885, 

p 9.580, 6.065 

1600 RBI A 15.255, 15. 170, 11.785 
2300 R. SOFIA A 15.330,11.720 

9.560 

1630 RBI A 9.730, 7.295, 6.11 5 0015 R. SUÈCIA e 11.705,9.695 R. NEDERL. 
0930 HCJB A 11.925, 9.745, 6.130 

p 15.560, 15 .315 

1730 RBI I 9.730, 7.260 , 7.185 0045 R. SUÈCIA p 11.705,9.695 2340 RAE 
1000 KBS e 11.725,9.570 

e 11.7 10, 9.690, 6.060 

1730 R. PRAGA I 6.055 0115 BBC e 9.825 , 9.765, 6.110 
1010 BRT A 21.8 10, 9.880 
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UT C Emissora I d. Freqüència KHz 

IOlS R. SUÏ SSA A 1S.570, 11.90S, 9.88S, 
9.S60 

111 s R. SUÏSSA A 1S.S70, 11.79S , 9.870 , 
9.66S 

11 30 BBC F 11.780, 9.600, 6.12S 

124S R. SUÏSSA I (lr) 1S.S70, 11.79S, 9.870, 
9.66S, 9.S3S, 6.1 6S 

13 1 s R. SUÏSSA A 12.030 , 9.S3S, 6.16S 

1330 KTWR A 9.870 
134S R. SUÏSSA A 1SS70 , 11.9SS , 11.90S , 

9 .88S' 9.730 
141 s R. SUÏSSA I (1 r) 11.9SS ,9.730 

1430 R. AUSTRIA e 12.0 1S, 6.1 SS 

1SOO R. BUDAPEST I 17.7 10, 1S. 160, 11.910, 
9.83S , 9.S8S 

IS1S R. BUDAPEST C 17.710, IS.l 60 , 11.910, 
9.83S, 9.S8S 

IS4S R. SUÏSSA A 1S.430, 11.93S, 11.840, 
9 .88S 

164S R. SUÏSSA I Or) 1S.430 , 11.93S 

18 1S R. SUÏSSA A 6 .1 6S, 3.98S 

REE F 11.7 1S , 9.76S, 7.27S 

1840 REE e 2 l.S7S, 17.890, 17.84S, 
17.770 , 1S.36S , 11.920, 
9 .S70, 7.4SO 

184S R. SUÏSSA A 11.9SS, 9.S3S 

19 1S RAE e 1S.34S, 11.710, 6.060 
R. SUÏSSA I (lr) 6.16S , 3.98S 

192S KBS e 1S.S7S, 9 .870 

201S R. SUÏSSA I (lr) 12.03S, 9.88S 
REE F 1S .21S, 1S.37S 

203S R. CANADÀ A 17.87S, 1S .32S, 1S.260, 
11.94S , 7.28S, S.99S 

R. AUSTRIA e 6 .1SS , 6.000 , S.94S 
VEU DE A 7.21S 
TURQUIA 
R. SUÏSSA A 12.03S, 11.9SS, 9.88S 
REE F 1S.37S , 1S.21S 
CANADÀ A 17.820 , 1S.32S , 1S.l SO, 

11.960, 11.94S 
HCJB A 17.790 , 1S.270 
RSA A 11.900 , 9.S8S, 7.270 
VEU DE F 7 .21S 
TURQUIA 

21SS KBS e 7.SSO, 6.48S /O 

223S VEU DE A 17.72S ' 9.S3S ' 9.560, 7.21 s 
TURQUIA 

2240 REE e 1 s .1 2S' 11.940, 11.880 
REE F 9.620 , 7.10S, 6.020 

224S R. SUÏSSA A 6.1 90 

23 1S R. SUÏSSA I 12.03S, 9.88S, 9.62S, S.96S 

2330 R. AUSTRIA e 9.6SS 

DIUMENGE 

R. ÀUSTRIA e 11.660, 9.720 , 9.660 0130 
1S.36S, 11.8 1S, 9.74S, REE e 
9 .360 
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UTC Emissora I d. 

0200 R. AUSTRIA A 
021S BBC e 
0230 HCJB A 

RSA A 
0300 VEU DE A 

TURQUIA 
030S R. CANADÀ A 
0310 R. AUSTRAL. A 

RSA A 

0430 REE e 
HCJB A 

0630 RSA A 
0700 REE e 
0710 R. AUSTRAL. A 
0730 FEBA A 
07SO BBC A 
0800 R. EARTH A 

(Via R. MILANO) 

0900 R. AUSTRIA A 
0910 R. AUSTRAL. A 

091S AWR A 
1100 MARCONI INT. A 
1232 R. AUSTRIA A 

1240 R. AUSTRAL. A 

1300 WRNO A 
MARCONI INT A 

1400 KBS A 
142S R. AUSTRIA A 
1710 R. AUSTRAL. A 

173 0 KCBI A 
180S R. AUSTRIA A 
1900 BRT A 
191S REE A 

201S REE A 
2020 R. ISRAEL A 

2030 KBS A 
2040 R. AUSTRAL. A 

RSA A 
2130 BRT e 
2200 BRT A 
22SO R. ISRAEL A 

230S R. CANADA A 
2310 RSA e 
2340 FEBC A 
234S REE A 

Freqüència KHz 

11.660, 9.660, 6.1SS 
9.82S, 9.76S, 6 .1 10, 6.0SS 
9.870, 6.230 
9.61S, 6.010, S.980 
17.72S, 9.S60 

9 .76S, S.960 
17.79S, 17.7SO, 17.71S, 
1S.39S, 1S.320, 1S.240, 
1 s .160 

9.S8S, 7.270, S.980, 
4.990, 3.230 
9.630, 9 .S30, 9.360, 6.1 2S 
11.910, 9.870, 6.230 
11 .900, 9.S8S' 7.270, S.980 
11.730, 9.6SO, 7.12S 
17.71S, 9 .6SS 
1 s .120, 17.79S 
1S.400 , 9.410, 7 .1 SO 
7.29S 

7.210, 6 .1SS, 6.000 
1S.41S, 11.720, 9.710, 
9.6SS, 9.S80 
9.670 
11.S4S 
1S.320, 11.91S , 6.1SS, 
6.000 
11 .800, 9.770, 9.7 10, 
9.S80, 7.21S, 7.20S, 6.080, 
6.060, S.99S 
9.71S 
11.S4S 
1S.S7S, 9.7SO, 9.S70 
7.24S 
9.S80 , 7.21S , 7.20S , 6 .080, 
6.060, 6.03S, S.99S 
11 .790 
12.01 S, 9.72S, 6.000 
1S.S1S, S.910 
11.71S, 1S.21S, 1S.37S, 
9.76S , 7.27S 
1S.37S , 11.840 
9.43S , 9.012, 7.46S, 
7.41 0 , 7.3SS, S.88S 
1 s .S7S' 7 .SSO, 6.480 
9.620, 9.S80 
9 .68S' 7 .270, s .980 
11.980, S.910 
9.90S, S.910 
9.43S, 9.0 12, 7.46S, 7.410, 
7.3SS, S.88S 
9.7SS, S.960 
9.S80, 6.160 , 6.0SS 
1S .44S 
9.620, 7.10S , 6.020 

AWR (A) R adio Adwen tista Mundial. Progra
ma en anglès: World DX News. 

BBC (A) Corporació britànica de Rad iodifu
sió. Programa en anglès: Wave Guide. 

BBC (C) Corp o ració britànica de Radiodifu
sió . Programa en castellà: Radioclub 
Jat inoamericano. 

BBC (F) Corporació britànica de Rad iodifu
sió. Programa en francès: Radio Gui
dade . 

BBC (P) Corpo ració britànica de Radiodifu
sió . Programa en portuguès : Fre
qüència DX. 

BRT (A) Rad iotelevisió belga . P rograma en an
glès: The world. 

BRT (C) R ad iotelevisió belga . P rograma e n 
castellà : Programa DX. 

FEBA (A) Associació radiodifusora d'Extrem 
Orient . Programa en anglès : DX Post
bag. 

FEBC (A) Corporació radiodi fusora d 'Extrem 
Orient. Programa en anglès: DX Dial. 

HCJB (A) La Veu dels Andes. Programa en an
glès : DX Party Line. 

KBS (C) R àd io Corea . Programa en castellà : 
Antena de la Amistad . 

KCBI (A) KCB I. Programa en anglès: World rà
dio . 

KTWR (A) Radio Transmundial Pacífic . Progra
ma en anglès: DX Listencrs' log. 

MARCONI RADIO INT (I) R àdi o Marcon i In
te rnacional. P rograma e n ita lià : Pa
no rama Onde Corte. 

R. AUSTRAL. (A) R àdio Austrà lia. Programa 
en anglès: T alkback. 

R . AUSTRIA (A) Ràdio Austria i nternacional. 
Programa en anglès: Austrian Short
wave Panoram a. 

R. AUSTRIA (C) R àdio Austria In te rn acional. 
P rograma en castellà : Boletín DX. 

R. BUDAPEST (A) Ràdio Budapest. Programa 
en anglès: DX Show. 

R. BUDAPEST (C) Ràdio Budapest. Programa 
en castellà: R evista de DXism o . 

R. BUDAPEST (I) Ràdio Budapest. Programa 
en ita lià : R . Budapest Sho rt Wave 
Club. 

R. EARTH (A) Ràdio Eart h (Via R . Milà Int.). 
Program a en anglès: The Wo rld. 

R. ISRAEL (A) Ràdio Israel. Programa en a n
glès: DX Corner. 

R. MÈX IC (C) R àd io Mèxic. Programa encaste
llà : Visión DX. 

R. NEDERL. (A) R àdio Nederland. P rograma 
en anglès: Med ia Network. 

R . NEDERL. (C ) Ràd io Nede rland . Programa 
en castel là: Radioen lace . 

R. POLbN IA (C) Ràd io Po lònia . Program a en 
castellà: DX Club. 

R . PRAGA (C) Ràdio Praga . P rograma en caste
llà : Programa DX. 

R. PRAGA (I) Ràdio Praga. Programa en ital ià : 
Casella Postalc dei Radioamatori . 

R. SOFIA (A) Ràd io Sofia. Programa en anglès. 
Sofia Calling. 

R . SUÈCIA I T. (A ) Ràdio Suècia Internacio
nal. Programa en angl0s: Swcdcn Ca
ll ing Dxers. 

R. SUÈCIA INT. (C) Ràdio Su¿·cia ln tl'l'nacio
nal. Programa en caste llà: Succia lla
mand o a los cazad o rcs dc las onda~ 
cort as. 

R. SUÏSSA INT. (A) Ràd io Suïssa lntl:rnaciona l. 
Programa en ang lès: Swi~~ Shorrw~m .. · 
M erry-go-round . 

R. SUÏSSA I T. ( I ) Rcldio Suï~~a lnternaL·iona l. 
Programa en itali<'t: L' ,\ ngo lo d,·l 
DXcr. 

RAE (() Rad i od i!'u~i ó Argentina a l'bll: rior. 
Programa L'n caste ll¡'t: Actualidad DX. 

RBI (A) Ràdio Berlin l nll:maciona l. Program a 
en anglès: DX Silo\\ Programa . 

RBI (() Ràdio Berlin In ternacional. Programa 
en castcl lèl :' DX C lub. 

RBl (I) Rúdio Be rlin Internacio na l. Programa 
en ital ièl: DX Club. 

RBI (P ) Ràd io Berli n Internac ional. Programa 
en portuguès: Encontro do DX-Ci ube 
/ Chamada Gera l DX. 

RCI (A ) Ràd io Canadà In ternac ional. Progrél 
ma en anglès : Shortwavc Li stcner's 
Digest. Forum. 

RDP (A) Rad iotl ifusió portuguesa . Programa 
en anglès: DX P rograma. 

RDP (I) Radiodifusió Portuguesa . Programa 
en italià: Programa DX. 

REE (A) R àdio Exte rior d ' Espa nya . Programa 
en anglès: DX Programme. 

REE (C) Ràdio Exterior d'Espanya. Programa 
en castel là: Am igos dc la Onda Corta. 

REE (F) Ràdio Exterior d'Espa nya . Programa 
en francès : Amis de l'Onde Courte. 

RFI (C) Ràd io França In tern acional. P rogra
ma en castellà : Programa DX. 

RSA (A) La Veu de Sud-àfrica . Programa en 
anglès: DX Corner. 
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RSA (P) 

RTBF (F) 

La Veu de Sud-àfrica. Programa en 
portuguès: Onda Curta. . 
Rad iotelevisió Belga de la Comumtat 
Francesa. Programa en francès: Pro-

VOA (C) 

VOT (A) 

Veu d'Amèrica. Programa en castellà: 
W3 Contacto Directo . 
Veu de Turquia. Programa en anglès: 
DX Corner. 

grnmme DX. . 
Veu d'Amèrica. Programa en angles: 
Worldwide Short Wave Spectrum. 

VOA (A) Cinto Niqui i Espinosa 

G E N E ·~ 
I I J 

s~ 11910 
1l1l " ~ 16 11 
191011 211) u 
~ 1711 ~·JO Jl 

• El Grup de Científics i Tècnics per un Futur no Nuclear realitza una difícil tasca de de
nú ncia de l'energia nuclear i de divulgació i defensa d'alternatives t ecnològiques respectuo
ses amb el món natural. Continuant amb aquesta tasca, iniciada ja fa temps, el grup ha co
mençat e ls treballs preparatoris de la I Conferència Catal~na Per u_~ Futur Sense Nuclears. 
La primera part dels treballs prepara toris ha acabat amb 1 elaboraciO del programa, que tot 
seguit esmentem: . 

1. International Nuclear R eactor Hazard Stations pel Dr. Helmuth Hmch, Gruppe Oko-
logie , Hannover. . . 

2. Closing Nuclear Power Stations, pel Dr. Mark Barret 1 pel Dr. Franço1s Nectoux, Earth 
Resources Research, Londres. 

3. 4 Scenarios Energetiques Appliqués a la France per la Comission d'Energie, Les Ver-

tes, Estat Francès. . . , . 
La segona part dels treballs preparatoris , que acabaran ~mb la rea_htzaciO de la. co~feren-

cia , té per objectiu aplegar els mitjans necessaris per assohr una ex1tosa Conferencza, amb 
un gran ressò a Catalunya i a l'estranger. . . , 

El Grup, doncs, fa una àmplia crida a totes aquell~s entitats 1 a tots aq~ell~ grups que s o
posen a la nuclearització del nostre país, perquè domn suport a la Conferencza. 

G.C . T.P. F. N.N. Apartat de Correus 10095 , 08080 Barcel ona 

• El Centre Divulgador de la Informàtica i el Departament de Tr~~a~ de la Ge~~ralita,t ha? 
engegat un programa d' entrenament dest inat als aprenent~, per IniCiar-los en I us del ordi-
nador i les seves aplicacions ·pràctiques en el marc empresanal. . 

Aquest programa es desenvoluparà en els difere?ts locals del Centre Divulgador de la In-
formàtica de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona 1 Sabadell. 

• L'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, el Centre de Perf~ccionament de 
l'Enginyer i el Consorci d'Informació i Documentació de Cataluny~ - org?mtzen un curs de 
post-graduat sota el t ítol Organització dels Sistemes de Document~czo al Empre~a. . , 

La finalitat del curs és la d'exposar les tècniques de t ra9tament_1 recerca de la mform ac10 
científica i tècnica, per formar personal especialitzat que pugui desenvolupar les tasques 
d'anàlisi; organització i gesti ó d' un sistema de documentació. . , . 

El curs està orientat a ensenyar els aspectes pràctics de la documentaciO, espectalment 
mitjançant l'ús de microordinadors. . , . . 

La sol.l icitud d' inscripció s'ha d'adreçar a: Centre de PerfecciOnament de I Engmyer. Vta 
Laietana, 39. 08003 Barcelona. Tels. 3 19 23 00 i 3 10 67 62. 
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LA LLUITA LEGAL 
DE LA BANDA CIUTADANA 

A Catalunya, la Banda Ciutadana es va desenvolupar igual que a la resta d'Europa, 
però amb la sort d'estar al costat del Principat d'Andorra, anomenat pels aficionats 
el "País de les Meravelles", a causa del gran assortit d 'aparells a les nombroses boti
gues andorranes. 

La major part d'aquests aparells provenien del 
Japó . Aquests aparells, prohibits als EUA per 
l'estricta legislació americana, tenien molt bona 
acollida en tre els cebeistes catalans j ustament 
perquè a Catalunya no hi havia cap llei que regu
lés l'ús de la Banda Ciutadana. Aquest fe t , va 
permetre que els cebeistes catalans disposessin 
d'aparells amb unes característiques que eren 
l'enveja dels col.legues cebeistes d'altres països, 
que tenien prohibides aquestes "meravelles tèc
niques" . També, a mitjan dels '70, van començar 
a aparèixer els primers grans ràdio-clubs dedicats 
a Ja Banda Ciutadana, que agrupaven totes aque
lles persones interessades pels 27 MHz, cada dia 
més nombroses. Cal destacar, d'aleshores, l'Agru
pació de Cebeistes de Barcelona - coneguda com 
"els Bravos" - , la de Terrassa - anomenada 
"Egars" -, Ja de Sabadell -anomenada " Sie
rras"- i moltes d'altres que es van crear arreu de 
Catalunya. 

Una altra de les solucions adoptades va ser Ja 
d'organitzar-se com a entitats "d'ajuda i auxili a 
la carretera", entre la base i els mòbils (cotxe 
equ ipat arn b l'equip CB) es realitzarien en Ja fre
qüència de 27 MHz. Moltes d'aquestes entitats 
van tenir problemes amb la " Agrupación de Tra
fico de la Guardia Civil", en ésser informats que 
els aparells e ren il.legafs, i en alguns casos es va 
arribar al precintat i requisat dels aparells. Amb 
el temps, algunes d'aquestes entitats van desapa
rèixer, men tre que d'altres es van estendre per 
tot el territori de l'estat com el cas de Ja DYA 
(Detente y Ayuda) de Terrassa; els RUTAS de 
Barcelona, et c. 

Així i tot, el govern espanyol no es decideix 
a realitzar i reglamentar la CB, malgrat les pres
sions dels cebeistes i de les empreses del sector. 
Va ser el 1980 quan a Catalunya es va crear 
l"' Associació Pro Legalització de la Banda Ciu
tadana amb 27 MHz" i després de dos anys de 
lluita contra els arguments del Ministeri espanyol 
de Transports, Turisme i Telecomunicació, es va 
aconseguir la legalització i reglamentació de la 
Banda Ciutadana, no pas com es desitjava, per
què només es van aconseguir 40 canals de FM 

(Freqüència Modulada), mentre que les nostres 
aspiracions eren de 120 Canals amb tots els mo
des de modulació (AM, FM i SSB). I aquesta és 
la lluita dels hereus d' aquesta primera entitat 
que va lluitar aferrissadament pels 27 MHz. 

El 1980, en el decurs d'una reunió de Cebeis
tes i de Clubs de Banda Ciutadana, els Presidents 
dels Clubs presents van acordar Ja formació d'u
na entitat que a nivell de Catalunya agrupés els 
Clubs existen ts i els cebeistes que els integraven 

FOTO/ARXIU 

per promoure activitats conjuntes. Així va néi
xer l'Agrupació Catalana de CB. En principi, a 
part de les activitats conjuntes, es va realitzar un 
petit butlletí per donar a conèixer les activitats 
que fe ien els diversos Clubs arreu de Catalunya. 

El 1982, després de la legalització de la Banda 
Ciutadana, es va crear Ja Federació Catalana de 
Banda Ciutadana, amb els mateixos objectius 
que l'antiga Agrupació, però també amb l'objec
tiu de lluitar per aconseguir que es millorés la re
glamentació de Ja CB, i va dotar el cebeista d'uns 
serveis bàsics com un Butlletí informatiu i una 
assegurança de Responsabilitat Civil a Tercers, 
que cobrís els danys provocats per una caiguda 
accidental de l'antena. 

Després de sis mesos de lluita amb Telecomu
nicacions i Ja Generalitat (Departament d' Asso
ciacions), ens van legali tzar els nostres estatuts, i 
ens vam convertir en Ja primera entitat que a ni
vell de l'Estat espanyol es const ituï a com a Fe
deració " Regional". Actualment, la Federació 
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agrupa més de 15 Clubs locals de CB amb 400 
socis col.laboradors i un total de 4.000 represen
tats a tot Catalunya. 

Pròximament, la Federació comptarà a~b una 
caravana cedida per les entitats comerc1als que 
actualm~nt ens donen suport tècnic i econòmic. 
Aquesta ca ravana ens permetrà estar al costa_t de 
la frontera, per donar la benvinguda als cebe1stes 
que visitin Catalunya. Igualment, pod:em estar 
presents a les platges catalanes, a la F1ra Rama
dera de Vic, etc. Amb aquesta caravana, la nos
tra tasca d'informació serà molt gran i ens per
metrà arribar a totes les ciutats de Catalunya. 

A nivell d'Estat, la Federació Catalana coLla
bora amb la resta dels Clubs de CB ex istents. 

A nivell internacional , com que no hi ha una 
entitat representativa d'àmbit estatal , és la Fed_e_
ració Catalana qui ostenta de fet la representac10 
espanyola a nivell extraoficial i d' informació per
què de dret la nostra Federació representa Cata
lunya, com a país, i així consta a la documenta
ció lliurada a la Confederació Internacional de la 
CB amb seu a França. Per aquesta raó, a les reu
nio'ns internacionals, el català és l'idioma oficial. 

En un pròxim article, analitzarem els difer~nts 
codis usats pels aficionats en les seves comumca
cions així com l'extens assortit d'aparells de CB. , 

Vicenç Jareño i Sorli 
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LIMITACIONS DE LA MENT (11) 

En aquest capítol acabem el tema que vam començar en el número anterior sobre 
una sèrie de treballs que s'estan realitzant a la Universitat d 'Illinois per aconseguir 
que els ordinadors revisin les seves conclusions de manera que concordin amb la rea
litat. 

Pel març d'aquest any, Michalski va presentar 
un informe en el taller 11 d'Intel.ligència Mecà
nica de l' Institu t Turing (recordeu el test de Tu
ring del qual havíem parlat fa temps), on parla 
sobre l'aprenentatge incremental: - l'adquisició 
d'un coneixement pas a pas-. "L'aprenentatge 
incremental" -explica- és una forma d'aprenen
tatge que els humans fem servir contínuament. 
Quan es parla de grans estructures de coneixe
ments que es construiran en el futur per sistemes 
experts, llavors ens enfrontarem arn b l'aprenen
tatge incremental, ja que el que no podem fer és 
que a cada moment que disposem de nous fets 
hàgim de redissenyar completament la nostra ba
se de coneixements. 

L'investigador d'Illinois ha fet parar l'atenció 
sobre la diferència entre l'aprenen tatge humà i el 
de les màquines. Tu saps que les ortigues piquen, 
però, ¿et pots recordar de totes les circumstàn
cies que et van ajudar a aprendre-ho? Les perso
nes tenen dificultats per recordar els fets, diu 
M.ichalski, però recorden perfectament bé teories 
que a la vegada siguin simples i poderoses. Les 
màquines tenen problemes per arribar a teories 
que siguin a la vegada simples i poderoses, però 
en canvi, recorden molt bé els fets. Així, ¿per 
què no aprofitem l'habilitat de les màquines per 
emmagatzemar i recuperar moltes dades? 

0 .0 ~ 02 < 1.5%: Baix 
1.5 ~ 02 < 3 .5 %: Correcte 
3.5 ~ 02 < 5.0%: Alt 

El gràfic de dalt representa la lògica clàssica del tipus ve
ritable/fals i el de sota la lògica Fuzzy . Les corbes de la 
figura de sota corresponen als valors de baix, correcte i 
alt d'oxigen. La intersecció d'un percentatge amb la cor
ba, diu quin· és el grau de precisió de cada valor. 

Per exemple: 

1.38% 02 és alt en grau 0.00 
1.38% 02 és correcte en grau 0.98 
1.38% 02 és baix en grau 0.47 

LA NOVA LÒGICA FUZZY 

En la lògica Booleana, en la qual es basa l'ar
quitectura de la major part dels ordinadors, no 
hi ha lloc per a l'ambigü itat. 

El món booleà no té ombres. Totes les deci
sions hi són preses reduint tots els elements a 
una sèrie de plantejaments que només poden ser 
negres o blancs. Els científics de la informàtica 
han especulat durant molt de temps amb una 
probable teoria que permeti tractar aquestes 
àrees fosques en aplicacions com sistemes ex
perts, de tal manera que els plantejaments pu
guin tenir diversos graus de veritat . Aquest mèto
de nou per tractar la incertesa ha rebut el nom 
de lògica Fuzzy, la lògica del raonament aproxi
mat. Cinc grups regionals funcionen des de fa 
uns anys als Estats Units, la Xina, el Japó, l'fn
dia i Europa, investigant i aprofundint en aquest 
nou mètode. Últimament va ser presen tat a la 
Universitat de Kingston, Canadà, un disseny de 
circuit integrat concebut per processar dades de 
Fuzzy. El seu autor: Yamakawa Takeshi, de la 
Universitat Kumamoto de Berkeley. 

Els orígens d'aquesta lògica es remunten a la 
teoria matemàtica desenvolupada per Lofti Za
deh, actualment professor d 'enginyeria elèctrica 
i informàtica a Berkeley. Mitjançant un exemple, 

1. 0 

I 
BAIX CORRECTE ALT 

00 L-----=-----=~-~~--~ 
0.0 1.5 25 3.5 5.0%02 

I.O VALOR ;--.. 

'o. ss ~ ~ I J K / ( 

BAIX : ALT 
\ I I 
• I I 

0.5 ¡-~~- ~"\ 
- ~ I 

I • I 

I ' · I 
I ' / 
I '- / 

o.o -~o-~ _ _.;:1!,.-:'_.......___~-~ 
0.0 1,38 25 5.0%02 

----------------------------~~~ 47 



L 

Zadeh intenta exposar e l se u mètode: una aul a 
amb joves adults. La lògica comuna e ns portaria 
a dividir e ls alumnes en grups classificats per 
eda t i a donar a cada membre d'un grup un ma
teix valor. Per e xemple, en el grup dels 20 als 30 
anys, tots són igualment joves, però en complir 
els 3 1 la seva jove ntut acaba dc cop . Per aclarir 
aquests I ím its incerts, la lògica Fuzzy defineix 
com a joves adults els compresos entre els 15 
anys i e ls 35 anys, per exemple . Als membres 
d'aques t grup se' ls va n assignar valors de l'escala 
del O a l'I. D'aquesta forma e ls membres e ntre 
eb 15 anys i els 35 a nys. tindran el mateix valor 
en el grup : O i I respectivament. Un membre de 
17 i un altre dc 33, per exemple tindran el valo r 
0.4. erc ... 

S'han desen ro tllat també les formes amb què 
aqu esta lògica pot ajudar el programador. Les 
mC·s co mplexes decisions implique n una sèric 
d'apro ximacions bastant més grans que una so la 
i ràpida decisió final. 

El programador necessita un model lògic per 
actuar en una escala de condicions. La lògica co
muna ens porta a dir: "si A és ve ritat iB també 
ho és. llavo rs C" . e n la lògica F uzzy, el valor de 
C està donat en funció de com són les veritats 
d'A i dc B. 

Aquesta forma precisa de representa r informa
ció imprecisa, ha permès el desenvolupament de 
d ive rsos nous siste mes experts, com el Fuzzeex
pcrt. creat en e l Machine Inte lligence lnstitu te 
cic Nova York, que permet a l'usuari introduir 
un conjunt dc dades, dibuixant una corba en una 

taula gràfica. La corba correspon als membres 
classificats dins el co njunt. L'usuari pot transfor
mar plantejaments verbals en plantejaments for-

mals. 
Un altre exemple el trobem a la Universitat 

Tècnica d' Aquisgran, a l'Alemanya Federal, on 
es desenvolupen dos models: un , ajuda els bancs 
a avaluar sol.l icituds de crèdit i l'altre analitza les 
carteres de borsa. Actua lm en t desenrotllen un 
model que permet fer un control de producció. 
Aquest model suspesa els diferents aspectes i ob
jectius, uns amb els altres, per llavors arribar a 
un consens entre ells . 

També en el camp de la medicina s' ha donat 
utilitat a aquest mètode. A la Universitat de Vie
na funciona el program a Cardiac-2, que ajuda els 
metges en el diagnòst ic de malalties cardiovascu
lars. 

L'empresa Fuji va anunciar fa poc que està 
dese nvolupant un paquet per al seu ordinador 
L-300, que utilitza la lògica Fuzzy per a sistemes 
de gestió. Per la seva part, la Universitat Kuma
moto espera poder oferir, en el termini de dos 
anys, un xip CMOS de 9 circuits, cada un dels 
quals tindrà una graduació del 0.0 a l' 1.0. 

Yamakawa Takeshi creu que és possible cons
truir un ordinador qu e treballi amb lògica Fuzzy, 
i espera disposar d'un microprocessador en els 
pròxims cinc anys . Opina a més, que el cost d'a
quests circuits serà inferior a l dels circui ts lògics 
convencionals. 

Eloi Ramon i Garcia 
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PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

Secció Manufactura d'Equips: 
Disseny de circuits electrònics 

per encàrrec. 

Secció Vídeo: 

1 muntatge 

Realització de vídeos 
(reportatges, didàctics, publicitaris J 

Secció Informàtica: 
Ofereix el seu servei de creació de progrJllll:' 

per a Amstrad: 

En la majoria dels programes de gestió ens cal 
esc riure en lletres -en rebuts, xecs i docu
m ents- determinades quantitats. O sia que din
tre del programa principal d'aquella gestió, hi 

hem d'inc loure un<: rutina lJLil' en~ \.' :>\.ïï•!ll i l' n 
lletres Ics quantitats corresponent:-.. · 

Nosaltres hem preparat uns programe:- q ue Ltn 
aquesta funció i t¡UL' descriurl' lll tu l ~l·gui t 

PROGRAMA -LLETRAI 

Mostra d'una pantalla plena 

Escrivju un número POSITIU inferior a 99.999.999 . Per acabar l'~c ri\' i u O. 
l,too,eel!JI I!D..IO lli 

1J1 ~ILIO IJifl 
00 I!ILLI~ OKE 

9,$10 ,$19 I«JU IULIONS DEU I!IL D:OOli 
HOU MILIOHS DEU MIL DINOU 
HIIiE MILLIO!\ TEll THOUSAHD HOO:TEEI'i 

11,e~~.e~a ONZE MILIONS VINT MIL VIHT-i-DO$ 
OKZE KI1IOH5 UIHï MIL UIHT-i-DUtS 
ELEviN KILLIOK TWENT~ iHOUSAHD TWENTY-TWO 

~I 030 I 034 VI~T MV..IOHS TREN!rt MIL TIDiTA-QUATR[ 
VINT M11.IOHS TRFlhil MIL TREiiTii-QU!{iRï 
~HTY MILliOf. THlRT~ THOUS~ THIRTY-FOUR 

001&019 

Z9,123,45& U~T-~-HOU MILI~S C~T VIHT-~-TRES MIL QUATRI-c~iS CIHQUAHTH-515 
29123456 

VItiJ-¡-ffCU MILIONS WiT UINT-1-!JlEC Mil. b! Ui<iRE-cEJoni$ C!HVUAHT(I-SIS 
TWIHTY-HII\E IHLLIOH 00 HU/tURED TWEHTY-THRU THOUSAIID FOUR HOORt""D f!fTY-m. 

~9,999,999 KORKH1 A-HOC MILIOHS HOU-crHTS HORANT4-HOU MIL HOU-cENTS ~RAHTA-HOU 99999999 

IIQ~~!fdjOIJ MLLlONS HOU-cENTES HDRftlT(,-NIJU MIL I«JU-{EH!ES P«lRHtliK-I()U 
H11'iLY-H!IU: IIILLION HINE HOOID HINETY-HIKE TOOUSAND ti llít Hl.ltiDRE.D HlNETY-IHHE 

Us heu passat de rosca. Amb aquest proorama 10 . d .b1?.34~6789 
. "" 1 mes po cu arn ar a 

99.999.999 POSITIUS. Per continuar pitgeu <intro> 

PRODUCCIONS TECN I QUES S.C.C.L . Apartat de correus 34038 - 08080 BARCELONA 
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Gran Via de les Corts Catalanes, 649, 3er. la. 

Cicl• d~ Conf~rtnci~s: 

EL PERILL ATÒMIC ALS PAÏSOS CATALANS 
dimarts 3 febrer 

2/4 de 8 del vespre 

dimarts 1 O febrer 

2/4 de 8 del vespre 

dimarts 17 feb rer 

2/4 de 8 del vespre 

dimarts 24 febrer 

2/4 de 8 del vespre 

dimarts 3 març 

2/4 de 8 del vespre 

JOAN CAR RANZA 

Ex-alcalde d'Ascó i regidor en l'actualitat del mateix municipi. Ecologista i anti
nuclear de sempre. Lluitador en pro del desmantellament de les centrals atòmi
ques. 

PARLARÀ DE: "Ascó, un possible Xernob il" 

JOSEP PUIG I BOIX. 

Enginyer industrial. Diplomat en Enginyeria del medi ambien t , ecologia i gestió 
ambiental. Professor de la Universitat Autònoma de Bellaterra. 

PARLARÀ DE; " L'accident atòmic, un desastre irreversib le" 

XAVIER GARCIA 

Periodista i escriptor eco logista. 

PARLARÀ DE: "Els desequilibris territorials a Catalunya". 

SANTIAGO VILANOVA 

Periodista i escriptor. Ex-director del Diario de Barcelona. Autor de diversos lli 
bres sobre l'ecologia, i un dels fundadors de" Alternativa Verda'.'. 

PARLARÀ DE: "El combat ecologista a Catalunya". 

JOAN HORTALÀ I ARAU 

Conseller d'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya. 

PARLARÀ DE: "El peril l atòmic als Pai:sos Catalans". 

Coord inador General: ALBERT PONÇ I TORRENTS 

Després es faran els cicles dedicats a "Projecció cap Europa del mercat català" i "Avancem en la norma
lització de la nostra llengua?" 
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Al Servei d 'un Model Nacional de Policia 
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ESTAN A LA TEVA 
DISPOSICIÓ. 

La Diputació de Barcelona ja 
ha inaugurat la biblioteca que fa 
el número 100 de la seva xarxa 
de biblioteques populars. 

Des de la primera biblioteca 
creada el vint d'agost del 1918 
a Sallent fins ara, el seu esforç 
ha estat sempre servir els seus 
lectors, amb un intent seriós de 
promoure la cultura oferint un 
milió de llibres de tota mena i 
aplegant, també, els fons 
documentals dels municipis. 

Les biblioteques estan a la 
teva disposició. Utilitza-les. 

Els llibres són teus. Agafa'ls . 

••••••••••••• 

~ 
Diputació 
de Barcelona 
Colze a colze 
amb els Ap-rt:aments 
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