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QUADERNS TÈCNICS 
COMPLEIX 
DOS ANYS 

Durant aquests dos anys han estat moltes les coses 
que hem iniciat, que ·hem consolidat i que hem fet. 
Entre d'altres, i fruit en bona part de l'enquesta que 
fa uns mesos vàrem fer als nostres subscriptors i lec
tors habituals, hi ha aquesta millora en el disseny ge
neral de la revista que volem que faci més àgil la lectu
ra dels articles i motivi més la consulta de temes tan 
interdisciplinaris. 

Però no només celebrem aquests dos anys amb un 
canvi estètic. Tant les coHaboracions d'elevat nivell i 
molt diversificades, com les fonts de recerca informa
tiva han millorat molt des d'aquell primer exemplar 
de Quaderns Tècnics aparegut el novembre de 1985. 

I l'aposta de futur continua, per bé que lenta, però 
amb la seguretat d'incrementar la presència als diver
sos punts de venda i confiant en el creixement (que a 
hores d'ara encara és insuficient), del nombre de subs
criptors. Aquest fet ens ha conduït a augmentar en un 
SOOJo la nostra tirada habitual, a partir d'aquesta edi
ció. 

Hem assolit totes les fites que ens havíem proposat. 
Però dos objectius continuen tenint resultats més 
aviat minsos.: la presència més important de publicitat 
del sector i la participació que voldríem. que fos més 
efectiva, dels propis lectors vers Quaderns Tècnics. 
Dos reptes puntuals que, en aquesta nova etapa que 
ara s'enceta, compten amb la garantia de més de 600 
pàgines de divulgació tecnològica editades i dos anys 
d'experiència editorial que són el seu millor punt de 
partida. O 
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NEIX 
L'ASSOCIACIÓ 
DE LA PREMSA 

' TEC NI CA 

També des de Quaderns Tècnics volem saludar 
aquest nou projecte que està sorgint d'un grup de pu
blicacions de ciència i tècnica que s'edita al nostre 
país. Davant d'algunes associacions que confonen 
l'àmbit geogràfic i el de llengua, i que per tant, ben 
poc poden ajudar a la consolidació i el creixement de 
la premsa de divulgació tecnològica i Científica catala
na, n'hi ha d'altres que agrupen publicacions massa 
diversificades amb unes necessitats i objectius dife
rents. 

Veiem, doncs, com a bona aquesta Associació Cata
lana de Premsa Tècnica i Científica que fóra la que 
agruparia les publicacions d'objectius i necessitats co
munes i que facilitaria la realització, quan calgui, de 
projectes propis d'expansió, promoció i diàleg, amb 
les institucions públiques. 

Bo serà que aquest nou embrió es consolidi i serveixi 
per a un millor coneixement de la premsa periòdica es
pecialitzada del nostre país. O 

QUADERNS TÈCNICS 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

PER RESPECTE A UN MATEIX 
I ALS ALTRES 

Ara, el deure de cmtesia és parlar 
català amb tots els qui volen saber-lo per 
compartir el futur de Catalunya. 

Perquè no som ni un ni dos. I tots 
tenim dret a conèixer i utilitzar la llengua 
pròpia del país on vivim. 

UNA CON"&"ENCIA PLENA 
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EMP ALMADORS 
DE FIBRES ÒPTIQUES 

A gències.- S'ha presentat, per 
fi, al mercat la tercera generació 
de màquines d 'unió de fibres òp
times , la FSM-20c. Gràcies al nou 
sistema usat, PAS, es resolen els 
problemes que presentava la se
gona generació. 

El sistema PAS pot unir fibres 
«monomode» i «multimode». Es
tà dotat d'un monitor de vídeo 
que permet d'observar les fibres 
per unir. Un ordinador processa 
el senyal de vídeo i permet l'aline
ació de les fibres, que es realitza 
de manera automàtica. O 

ALUMINI NEGRE 

Agències.- Els científics de 
I 'Institut Politècnic de Jarkoc 
(Ucraïna), han creat un recobri
ment especial per a baterieS so
lars, l 'alumini negre. Aquest alu
mini, destinat a recobrir els he
lioreceptors, absorbeix gairebé 
totalment els raigs solars que arri
ben a la superfície i la calor que 
transmet escalfa l 'aigua i l'aire 
sense problemes. 

El rendiment de l'alumini negre 
és un terç més elevat que el dels 
recobriments usuals. Així: un 
metre quadrat del nou alumini 
pot escalfar en una hora 60 litres 
d 'aigua fins a una temperatura de 
60°C. Aquest rendiment s'acon
segueix gràcies a I 'estructura po
rosa del nou material que capta 
els raigs de sol i atrapa I 'energia 
solar en el laberint de les seves ru
gositats. 

Els científics han presentat 
nous helioreceptors amb diverses 
aplicacions. Es tracta d'aparells 
simples, de fàcil ut ilització i con
servació. Tots utilitzen com a ba
se el nou recobrimen t, l 'alumini 
negre. O 
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TELEVISIÓ D'ALTA DEFINICIÓ 

Berlín/ República Federal d'Alemanya.- A la fira de Berlín 
que es VíJ. inaugurar el passat 28 d'agost els principals grups. 
europeus d'electrònica de consum van realitzar una demostra
ció conjunta del prototipus de sistema de televisió d'alta defini
ció. 

Aquesta demostració marca una fita en el projecte que es du 
a terme dins l'àmbit del programa Eureka. L'objectiu és desen
volupar un sistema complet, de televisió d'alta definició que 
funcioni a una freqüència de 50 Hz. El projecte culminarà a la 
sessió plenària del ccm el 1990. 

El sistema presentat és compatible a nivell de producció, di
fusió i recepció del senyal televisiu, i treballa a 1.125 línies. En 
aquesta primera mostra al públic es va utilitzar un escombrat 
entrellaçat i no encara l'escombrat progresiu. S'espera que 
aquesta darrera tècniCa estarà totalment desenvolupada cap el 
1989. 

La creació d'aquest nou sistema de televisió no vol pas dir 
que s'adapti a tot el món. Sembla ser que el Japó i els Estats· 
Units no hi estan gaire d'acord. O 

'"' •QII\it!U txperime~nta&:"l:-=-._1111 

TREPANT PERFORADOR D'AIGUA 

Hannover/ RFA. - A la Universitat de Hannover, a la Re
pública Federal d'Alemanya, s'està desenvolupant un nou ti
pus de trepant (perforador) . Es tracta d'un trepant força curiós 
ja que com a material perforador usa l'aigua a gran pressió . 

El sistema de funcionament no és complicat. Es fa passar 
I 'aigua per un broquet de O' 1 milímetres a una pressió molt ele
vada (4.0qü atmosferes) . La velocitat de sortida d'aigua és el 
triple de la velocitat ·del so (3.585 Km/seg). 

Aquest procediment ha resultat ser molt net i actua sense de
formar els materials. Pot tallar des de piles de cartró fins a me
talls, fibres plàstiques, ciment i roques de gran duresa. I si en 
lloc d'aigua pura s'utilitza un raig en el qual s'hi ha afegit una 
mínima quantitat de pols abrasiva, llavors el taladre pot perfo
rar o tallar qualsevol cosa per dura que sigui. O 

LIMITACIONS A LA CIÈNCIA 

Agències. - La Comunitat Econòmica Europea (CEE). ha 
aprovat onze projectes fonamentals del programa científic Fra
mework. Sembla que d'aquesta manera s'assegura la 
continuïtat de la tasca científica a 'Europa . 

El Framework és el programa més ambiciós de la CEE que 
disposa d'uns 5.396 milions d'ecus, és a dir, uns 755.000 mi
lions de pessetes. Però aquesta elevada quantitat no resulta su
ficient per finançar tres projectes d'investigació mèdica, l'assis-

·tència científica a països menys desenvolupats i una xarxa de 
comunicacions en banda ampla (l'anomenat projecte RACE). 

ENREGISTRADOR DI GIT A 

Agències. - El Digital Àudio Tape (DAT) ha deixat de ser 
un prototipus i diverses empreses l'han començat a produir en 
sèrie . Es tracta d'un aparell enregistrador basat, com el 
compact-disc, en tècniques digitals que utilitza com a suport 
una çassette de mides més reduïdes que les actuals però amb 
major capacitat d'~mmagatzament d'informació. 

Han estat dos els tipus de DAT estudiats abans de la seva co
mercialització, els de capçal rotatori (R-DAT) que usen el mè
tode d'escombrada helicoïdal; i els de capçal estàtic (S-DAT) 
que usen el mètode d'enregistrêment multipista. D'aquests dos 
sistemes s'ha preferit el R-DAT no només per la seva bona 
qualitat sinó també per les seves reduïdes mides, poc pes i faci 
li tat d'ús. 

Les característiques tècniques que presenta el R-DAT són 
una alta densitat d'enregistrament ( 129 Megabits per polzada) 
obtinguda sobre una estreta pista gràcies al mètode d'enre
gistrament sense bandes de protecció; un tambor de 30 mm . de 
diàmetre i angle d'enrotllat de 90° que fan un equip compacte 
idoni per incorporar un sistema de recerca musical molt ràpid, 
anomenat Auto Trak Finding (ATF); per últim, la cassette té la 
meitat de tamany que una de normal i pot enregistrar fins a 
dues hores d' in formació . O 

ESTUDIS 
D'ALTA MUNTANYA 

Vielha/ Val d'Aran.- L'Insti
tut d ' Investigació d ' Alta Munta
nya és un centre que depèn de la 
Universitat de Barcelona i que du 
a terme diferents estudis a la zona 
del Pirineu, on està instal ·lat. 

Alguns dels objectius que s'ha 
proposat l'Institut són l'estudi 
dels llacs d 'alta muntanya, I 'anà
lisi cronològica de les masses fo
restals i dels dipòsits quaternaris 
glacials i el coneixement geomor
fològic de la Val d'Aran. 

L'Institut està situat en un edi
fici cedit pel Servei Territorial del 
Medi Rural , de 600 metres 
quadrats, i compta també amb 
una hectàrea de terrenys donada 
per I' Ajuntament de Vielha. 

Les tres activitats fonamentals 
del centre són: la investigació, la 
docència i la recopilació de da
des. O 

QT/ 7 



UNITAT DE DIAGNÒSTIC 
DE LA XARXA 

Agències.- L'existència de 
moderns equips amb delicats cir
cuits electrònics de gran sensibili
tat ha fet palesa la necessitat d'un 
subministrament elèctric cons
tant. La xarxa s'ha de mantenir 
en els paràmetres precisos: 220 V 
de corrent alterna eficaç; amb 
5%, 50 Hz de freqüència i l'ab
sència de qualsevol altra altera
ció. Però a la pràctica aquesta 
perfecció no existeix. 

Per solucionar aquest proble
ma ha sortit al mercat una Unitat 
de Diagnòstic de la Xarxa. La 
unitat permet de detectar tres ti
pus de falla : microtalls, paràsits o 
interferències i variacions de ten
sió. 

Aquesta unitat de diagnòstic 
V /DD és un equip lleuger. Pot ser 
endollat directament a una xarxa 
de 220 V. Treballa pel seu compte 
memoritzant qualsevol alteració. 
D'aquèsta manera es pot treballar 
amb la seguretat de saber quan el 
problema és extern als equips per 
poder solucionar-lo. D 

FIBRA DE VIDRE 
ENLLOC D'AMIANT 

Agències.- L'Institut de Ma
terials No MetàHics de la Univer
sitat Tècnica de Clahsthal està 
treballant amb fibres de vidre per 
poder substituir l'amiant en ci
ment fibrós. S'ha reconegut que 
l'amiant produeix efectes nocius 
per a la salut i la recerca d'un nou 
.material ha esdevingut una neces
sitat. 

Els resultats, fins ara, no han 
tingut l'èxit que hom esperava. 
Ha calgut experimentar amb dife
rents tipus de fibra de vidre. Sem
bla, però, que per fi un nou mate
rial , la fibra de vidre recoberta 
amb res ina sintètica, està respo
nent positivament a les proves. D 
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CABLE AL VALLES OCCIDENTAL 

Terrassa/Vallès Occidental.- El projecte d'instal·lació 
d'una xarxa de fibres òptiques al Vallès Occidental ha estat 
aprovat per la Comissió de Telecomunicacions i Economia de 
la Comunitat Econòmica Europea (CEE). 

Seran 19 els municípis units per cable gràcies al projecte Te
lecom. Aquests municipis són: Barberà, Bellaterra, Castellar, 
Cerdanyola, Matadepera, Montcada, Palau de Plegamans, Po
linyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat, Sant Llorenç Sa
vall, Santa Perpètua, Sentmenat, Terrassa , Ullastret, Vacaris
ses i Viladecavalls. 

La instal-lació de la fibra òptica pot arribar a costar uns 
3.000 milions de pessetes. La mèitat d'aquesta xifra serà 
finançada per la CEE. Cap el 1991 s'espera que s'haurà enlles
tit el 600Jo de la instal-lació. La xarxa serà subterrània i es ges
tionarà per mitjà d'empreses públiques i privades. 

Aquesta xarxa es connectarà amb la futura xarxa de cable de 
Barcelona i també amb la xarxa general europea. D'aquesta 
manera serà senzill i ràpid rebre o enviar informació a qualse
vol indret del continent. Altres serveis que s'oferiran seran el 
teletext, el vídeo-text la comunicació telefònica 
digitalitzada: D 

PRIMER CABLE ÒPTIC TRANSATLÀNTIC 

Agències.- El 30 de juny de 1988 entrarà en funcionament 
el primer cable transatlàntic de fibra òptica, el Transatlantic 
Tr:ansmission (TAT~8). El cable connectarà els Estats Units, la 
Gràn Bretanya i l'Estàt francès. 

L'acord d'instal·lació d'aquest equip va ser signat el 1984 
entre 20 societats a:mericaries i europees. Es preveu que el cable 
podrà assegurar unes 37.800 comunicacions telefòniques si
multànies , és a dir, més del doble de les actuals. El TAT-8 serà 
de capacitat superior al TAT-7 de coure que uneix els Estats 
Units i la Gran Bretanya des de fa quatre anys . O 

NOUS TRANSISTORS DE SILICI 

Agències.- Un grup de científics d'IBM ha obtingut els 
transistors experimentals de silici més potents del món. La seva 
novetat rau en el reduït tamany d'aquests transistors una dèci
ma de micra. Per primer cop s'ha aconseguit que uns transis
tors enviïn els senyals electrònics més clars i potents mesurats 
fins ara, després d'haver miniaturitzat al màxim tots els seus 
components essencials. 

Aquests transmissors experimentals pertanyen a la' família 
dels dispositius anomenats transistors d'efecte camp de canal 
-o transmissors NMOS. La combinació d'unes reduïdes di
mensions i l'alta transconductància ~possibilitat d'amplifica
ció d'uri senyal pel transistor- fan d'aquests dispositius els 
més petits i potents transistors de silici d'efecte camp (FET) 
aconseguits fins ara. 

El següent pas en el desenvolupament d'aquesta tecnologia 
consistirà en aconseguir canals complementaris més sofisticats 
o transistors d'efecte camp CMONS. 

Per a l'elaboració d'aquests transistors d'una .dècima de 
micra IBM ha utilitzat eines litogràfiques de raigs d'electrons, 
capaces d'escriure línies infinitament més petites que les con
vencionals. D'altra banda els dispositius s'han fet funcionar 
amb nitrogen líquid a una temperatura de -195 graus 
centígrads. Aquesta temperatura permet als transistors d'ope
rar molt més ràpidament. 0 

DICONIX 150, UNA IMPRESSORA DE BUTXACA 

Agències.- La Diconix 150 és una impressora diferent. Les 
seves mides 50x 162x270 milímetres, i el seu pes, 1,7 kg., la 
converteixen en la primera impressora de butxaca. 

Està basada en un capçal d'impressió a raig de tinta fabricat 
per Hewlett-Packard. Per funcionar només necessita una font 
d'alimentació de 9 volts, però, si es prefereix, pot ser totalment 
autònma durant 50 minuts en ei cas que s'hi introdueixin 5 pi
les de níquel/cadmi a l'interior del rodet d'impressió. 

Admet fulls de format DIN A4, també paper continu amb 
bandes perforades, i les seves característiques la fan molt pràc
tica en la impressió de sobres. Pot imprimir gran varietat de ca-
ràcters -negreta, cursiva, doble ample, etc. · 

La seva coBfiguració es realitza a través d'un joc de micro
commutadors situats sota la tapa que ama~a el carro d'impres
sió. 

L'avantatge que representa el sistema d'impressió a raig de 
tinta és,. a part d'un funcionament més silenciós, una pulcritud 
més gran en els resultats. La Diconix 150 treballa de manera hi
direccional i amb recerca lògica dels caràcters; això fa que eli
mini les pèrdues de temps innecessàries per desplaçament del 
carro d'impressió . 

La impressora Diconix 150 està fabricada per Diconix Inc., 
una companyia que pertany al grup Kodak. O 

HP SCANJET, SCANNER 
DE SOBRETAULA 

Agències.- L'empresa Hew
lett-Packard presenta un nou 
scanner de sobretaula, el Hp 
Scanjet. Aquest scanner permet 
d'una manera ràpida i senzilla la 
captació de fotos, dibuixos i tex
tos, a partir de qualsevol font. 

L'scanner monocromàtic té un 
funcionament senzill. Treballa 
com una fotocopiadora normal, 
però en lloc de realitzar les còpies 
en paper les fa electròniques. 
Aquestes còpies poden ser emma
gatzemades en un disc dur. 

El disseny de l'scanner li per
met de treballar amb materials 
molt diferents. Les imatges poden 
ser reduïdes a la meitat o 
ampliades al doble. Els resultats 
obting1,1ts són sempre d'immillo
rable qualitat. O 

AIGUA PURA 

Unió Soviètica. - El científic 
soviètic Anatoli Maliarchikov 
creu haver trobat un mètode de 
purificació de l'aigua mitjançant 
l 'òxid de silici (Si02). Per arribar 
a aquestes conclusions el científic 
s'ha basat en l'absoluta puresa i 
les propietats guaridores de 
l'aigua silícea. o 
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MEMÒRIA RAM DINÀMICA 

Agències. - L'empresa japone
sa Toshiba ha desenvolupat un 
mòdel de memòria RAM dinàmi
ca amb 1 Megabyte de capacitat i 
també els sòcols adequats per in
corporar la memòria a les targetes 
de circuit imprès. 

El mòdul té 9 circuits. Un 
d'aquests s'utilitza per enregistrar 
la paritat dels 8 restants. La si
tuació del connector -col·locat 
de forma oblíqua- permet un 
gran estalvi d'espai en la targeta 
del circuit. 

La utilitat del nou model és 
destacable en les targetes base i 
les expansions de memòria dels 
ordinadors, tant personals com 
professionals. D 

TETRODE 
D'ALTA POTÈNCIA 

Agències.- Thomson-CSF ha 
creat el tetrode TH-588. Un tub 
que pot subsrninistrar una potèn
cia de 600 Kw en OM i OL o 500 
Kw en OC. El tetrode permet de 
realitzar transmissors de radiodi
fusió compactes i moderns. Grà
cies al seu gran rendiment s'obté 
una a lta potència a un cost reduït . 

El tetrode TH-588 té unes 
reixes Pyrobloc de grafit pirolític 
que li confereixen un funciona
ment molt estable, una alta fiabi
li tat i una llarga durada. D'altra 
banda, l'elevada dissipació del 
grafit permet a l TH-588 
d'adaptar-se a les noves tecnolo
gies de modulació PDM i PUL
SAM. Thomson-CSF ha disse
nyat pel tub un connector especí
fic que millora el contacte 
elèctric, conserva la refrigeració 
per aire i facilita una ràpida ins
tal·lació del tub e n el 
transmissor. D 
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BUS DI GIT AL DOMESTIC: D2B 

Agències. - Un nou sistema d'intercomunicació digit al, el 
Bus Digital Domèstic (D2 B) resol d'una manera senzilla, cò
moda i econòmiéa el problema de la connexió d'equips de con
sum domèstic entre si (vídeos, cadenes d'alta fidelitat, etc.). 

Es tracta d 'un bus multimestre que permet una comunicació 
ben definida entre diverses unitats. En ser un bus en sèrie que 
ofereix una interfase estàndard, només cal saber en quina di
recció es comuniquen les unitats. Qualsevol equip connectat 
pot prendre el control i intercanviar dades amb alt res unitats 
del sistema; la transferència de les dades està protegida contra 
la corrupció mitjançant la tramesa de bits de paritat en els mis
satges. 

A fi _d'evitar possibles in terferències o que l'energia irradiada 
deguda al bus degradi les unitats que s 'hi connecten s 'ha definit 
el D2B com un bus amb comandament diferencial i necessita, 
per tant , dos conductors que el formin. 

o2s 

u 
1 

u 
N-1 

Unitat 
1 

Unitat 
2 

Fig.1 Configuració normal. 

Fig.2 En forma d'estrella. 

u 
2 

Per poder iñtcrconnectar les unitats s' ha dotat al bus de tres 
modes definits de velocitat de transferència de dades que poden 
ser augmentats . El bus pot ser usat amb una configuració nor
mal (fig. I) o en forma d'estrella (fig. 2). La longitud del con
nexionat, condicionada per les característiques de propagació i 
desconexió dels sistemes, pot arribar a ser de 150 metres . S'hi 
poden connectar fi ns a 50 equips tot i que el sistema pot direc
cionar 4.096 uni tats. O 

LABORATORIS SUBTERRANIS 

Japó.- L'Agència de les Ciències i les Tècniques del Japó es 
proposa d'instal·lar laboratoris subterranis a grans profundi
tats . Aquest projecte ha estat anomenat Geotopia. 

Són molts els avantatges que oferirà aquesta nova situació 
dels laboratoris . A diferència dels espacials que estaran aïllats 
dels raigs còsmics , de les ones elèctriques, sonores i llu minoses 
de tot tipus . A més, estaran pro tegits de mi croorganismes i de 
canvi s de temperatura. LJ 

ANGIOGRAFIA PER RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 

Milwaukee/ Esrars Unirs .- Una nova tècnica mèdica, l'an
giografia per ressonància magnètica, desenvolupada al Centre 
d'Investigació i Desenvolupament de General Electric, a Mil
waukee , als Estats Units, a les ordres del doctor Charles L. 

· Dumoulin. 
La tècnica té els seus principis en la mecànica quàntica i es 

basa en la propietat dels àtoms d'orientar-se segons un camp 
magnètic i vibrar en ressonància amb una font de ràdio . Un o -
dinador s 'encarrega de construir la imatge a partir de les vibra
cions que rep. 

Entre d 'altres coses, aquesta nova tècnica angiogrà fica fa 
possible visualitzar la bifurcació carotídea, les artèries i la cir
culació cerebral. Pel que fa a la patologia permet de veure-hi 
plaques, aneurismes i malformacions arterials i venoses. El 
doctor Dumoulin afirma que l' angiografia pot ser molt útil en 
estudis comparatius i en els exàmens previs a certes interven
cions quirúrgiques . O 

.~.C!Jil INSTITUT-CA TALA -~~ I DE TECNOLOGIA 

LA INFORMATITZACIÓ 
A ESTUDI 

Barcelona I Barcelonès.- El 
Centre Divulgador de la Informà
tica (CDI), l'Institut Català de 
Tecnologia i el Centre de Càlcul 
de Sabadell col· laboren junts en 
l 'elaboració d'una enquesta sobre 
la introducció i la implantació de 
l'ordinador al nostre país . 

L'objectiu d'aquest estudi és 
determinar q uines són les dificul
tats amb què es troben le~ empre
ses en el moment de la seva infor
matització i, també, quines són 
les necessitats de formació i infor
mació. 

L'enquesta ha estat encomana
da a l'EICE que la realitzarà 
entre unes 500 petites i mitjanes 
empreses pertanyents a diversos 
sectors econòmics. D 

AVENÇOS ÒPTICS 

Edimburg / Escòcia.- Un 
equip de científics del Departa
ment de Física de la Herint Wat 
University d'Edimburg, dirigits 
pel professor Des Smith, estan 
projectant un dispositiu que serà 
el successor del tub de raigs catò

-dics (TRC). El projecte es basarà 
en l'ús de filtres semiconductors 
no lineals recentment perfec
cionats en el Programa Conjunt 
Europeu de Biestabilitat Òptica. 

A la mateixa universitat s'ha 
construït un model funcional 
d'un circuit òptic numèric en pa
ral-lel. Aquest nou model resol el 
problema de la immobilització 
del cable per sobrecàrrega. D 
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Ja ha aparegut al mercat la primera revista editada sobre suport magnètic, la PC Disc. 
e La tirada inicial és de 13.000 exemplars a un preu de 1.500 pessetes, i el seu format és 

compatible amb qualsevol ordinador persona (PC) del mercat. 

Amstrad ha presentat un nou processador de textos, el PCW 9512, que millora la quali-
• tat de la impressió de l'anterior model, el PCW 8256. 

Del26 d'agost fins el primer de setembre de l'any 1988 tindrà lloc a Düsseldorf, a la Re-
e pública Federal d'Alemanya, una exposició internacional, l'Àudio Vídeo 88. L'exposició 

tindrà dos objectius independents: l'un, mostrar els últims avenços als especialistes; 
l'altre, dedicat al consumidor en general, estarà protagonitzat pels mitjans de comunica
ció. 

El Centre de Càlcul de Sabadell (CCS) pot veure ampliat considerablement el seu camp 
e de treball si les negociacions que du a terme per adquirir el 55o/o de les accions de Crestel, 

empresa dedicada a la consultoria informàtica, arriben a bon terme. 

S'ha col ·locat ja la primera pedra de la seu barc~lonina del Centro «Nacional» de Micro
e electrònica (CNM), en uns terrenys cedits per la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). El centre que s'edificarà tindrà una suferfície aproximada de 8.000 m2 i s'hi ins
tal·laran un departament de silici i un altre de disseny. 

L'empresa Sony comercialitza un aparell enregistrador-reproductor, el TCM-1000, pro
e vist d'un nou sistema que permet enregistrar únicament, si hom ho desitja, les freqüèn

cies corresponents· a la veu humana. Incorpora, a més, un sofisticat mecanisme d'auto
reverse que permet enregistrar la cinta per les dues cares sense cap interrupció. 

Corren rumors que a la Unió Soviètica s'han enregistrat emissions de radioones d'origen 
e intel·ligent procedents d'algun lloc desconegut de la nostra galàxia. 

El Ministeri de Transports dels Estats Units ha aprovat el projecte presentat per la Com-
e panyia Celestis de Florida. El projecte consisteix en enviar a l'espai les cendres que en re

sulten de la incineració dels cadàvers de les persones que així ho hagin demanat. El cost 
d'aquesta operació és força assequible: 50 milions de dòlars una expedició de 15.000 per
sones, que resulta a unes 425.000 pessetes per persona . 
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FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, 
EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

En els darrers temps, ara que ja s 'ha posat en evidència el de
sastre econòmic i tecnològic de la fissió nuclear -tant pel que fa 
referència als· reactors clàssics (d'aigua lleugera, de gas-grafit, etc), 
com als reactors reproductors- podem notar com la Gran Ciència 
i l(l Gran Tècnica ataquen de bell nou cantant-nos les «meravelles» 
que la fusió nuclear ens aportarà. 

Podem llegir en els mitjans de comunicació conver
tits en propagandistes del lobby tecno-científic: 

«la fusió termonuclear, energia i/imitada» (El Pais 
Semanar, 16 de gener de 1983). 

«una alternativa /impia de energía nuclear» (La 
Vanguardia, 20 de setembre de 1987). 

Actualment, la fusió nuclear pot ser considerada 
com la font d'energia més sofisticada, a més de ser 
una a les quals s'hi dedica més esforç científic. Evi
dentment, és la font d'energia més complicada, tan 
complicada que, fins ara, mai ningú no ha estat capaç 
de demostrar la seva viabilitat, ni tan sols a nivell ex
perimental. 

El principi de la fusió nuclear és molt senzill. En 
comptes de trencar nuclis pesants (això és la fissió 
nuclear) ara es tracta d'ajuntar àtoms lleugers. Tant 
en un cas com en l'altre hi ha un gran alliberament 
d'energia. 

<<En comptes de trencar nuclis pesants 
(això és la fissió nuclear) 
ara es tracta d'ajuntar 

àtoms lleugers.» 

En tenir els nuclis dels àtoms dels elements lleugers, 
càrrega elèctrica positiva, cal véncer grans forces de 
repulsió electrostàtica, per aconseguir el seu apropa
ment i la seva fusió donant com a resultat un nucli 
més pesant. 

La millor forma d'assolir-ho és «escalfant», és a 
dir, per agitació tèrmica; per això s'anomena fusió 
termonuclear. Però les temperatures necessàries són 
de l'ordre de desenes i centenars de milions de graus 
centígrads. Aquí comencen les dificultats, ja que eixes 
temperatures només s'assoleixen als estels i al cor 

d.' una explosió nuclear. La realitat, ara per ara, és que 
l'únic exemple exitós de l'energia ·termonuclear és la 
bomba d'hidrogen! 

Per altra banda cal considerar que les temperatures 
més altes assolides amb normalitat a la terra mai no 
han sobrepassat els 5.000 graus centrígrads. 

A més de la temperatura, hi ha dos altres parà
metres importants que juguen un paper clau en la 

tr.ajectòr.ia de l'ió gir.ator.i camp magnèt ic pololdal 
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FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, 

EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

física de la fusió nuclear: per una part, la densitat de 
les partícules que reaccionen en· el plasma (n) i per 
l'altra el temps durant el qualla reacció pot ser man
tinguda abans que els productes es dispersin. És l'ano
menat temps de confinament (t). 

En els anys cinquanta el físic britànic Lawson va 
enunciar el seu conegut criteri que regeix els mecanis
mes de la fusió nuclear; el producte de la densitat (n) 
pel temps de confinament (t) ha· de ser superior a 10 
elevat a 14 seg/m3. 

fig. 2 Disseny <fun reactor de fusió STARFIRE 

S'ha parlat de «plasma». Però què es vol dir amb 
això? El plasma, també anomenat quart estat de la 
matèria, no és res més que la matèria en un estat més o 
menys ionitzats. Això s'assoleix augmentant la tempe
ratura i de passar després pels estats sòlid, líquid i ga
sós . 

¿Però s'han assolit mai alguns o tots aquests parà
metres bàsics en algun dels artefactes emprats en la re
cerca experimental de la fusió nuclear? 

Anem-ho a veure: 
• el Tokamak-10 soviètic i el PLT americà de Prin

centon arribaren a un temps de confinament d'una 
dècima de segon, 

• l'ORMAK americà d'Oak Ridge i el TFR francès 
de Fontenay-aux-Roses varen sobrepassar 10 milions 
de graus centígrads. 
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• l'agost de 1978 el PLT de Princenton arribà a 
sobrepassar 50 milions de graus, i el també americà 
ALCATOR va ssolir que el producte de la densitat pel 
temps de confinament sobrepassés el valor de 10 ele
vat a 13. 

Tots aquests poden ser considerats Tokamak's de la 
primera generació. La paraula Tokamak correspon a 
les inicials angleses de «cambra toroïdal magnètica». 

Pel que fa a la segona generació de Tokamak's es 
poden destacar els següents tipus: 

• l'americà TFfR («Test Fusions Tokamak Reac
tor») de Princenton. 

• l'europeu JET («Joint Europen Torus») construït 
a Culham, Gran Bretanya. 

• el T-15 soviètic. 
• el JT japonès. 
Aquestes màquines, més grans que les de primera 

generació, han estat dissenyades a partir del~ resultats 
assolits pel PLT («Princenton Large Torus») i pel 
TFR («Tokamak de Fontenay-aux-Roses). En aug
mentar la mida s'espera augmentar la densitat del 
plasma i sobretot el temps de confinament, a més de 
reduir la difusió del plasma cap a les parets. 

envoltaments de f camp conformador ' 

de l feix nèutr e 
plasma 

fig. 3 Estructura interna del PL T 

<<Aquestes màquines han estat 
dissenyades a partir dels resultats 

assolits pel PLT i pel TFR.» 

El mes de febrer d'enguany es va fer públic que la 
màquina JET a Culham havia assolit, a final de 1986, 
confinar el plasma a una densitat de 5'5*1019 partícu
les per metre cúbic i amb una temperatura de 70 mi
lions de graus centígrads, durant 0'6 segons, combi
nació que mai no havia estat assolida per cap altra 
màquina. És a dir, s'havia assolit un rècord, calculat 

FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, 

EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

de multiplicar la densitat del plasma (en partícules per 
111etre cúbic), pel temps de confinament (en segons) i 
per la temperatura den keV, sent 1 keV, aproximada
ment, eq~ivalent a 11.600 graus centígrads), de 
20*1019 s.keV lm=. 

Ara bé, perquè un reactor de fusió generi més ener
gia que la que comsum, el plasma hauria de romandre 
confinat ben clarament en alguna part material del re
actor durant dos segons a 150 milions de graus centí
grads i a una densitat de-2*1020 partícules per metre 
cúbic. Aquesta és la concreció del citat criteri de Law
son. 

Es pot concloure que encara som rriolt lluny d'asso
lir-lo, és a dir, de demostrar la viabilitat de la fusió 
nuclear. 

Si aquests experiments actuals assolissin l'èxit, se
rien possiblement seguits per re:actors termonuclears 
experimentals, abans de poder construir reactors ter
monuclears comercials. 

Els físics nuclears que treballen en aquests projectes 
optimistes per naturalesa, manifesten que a comença
ments del segle XXI podran construir un reactor expe
rimental de fusió i si té resultats exitosos, aleshores i 
només aleshores es podrà construir un prototipus de 
demostració comercial, de reactor de fusió termo
nuclear. Això s'assolirà, segons els més optimistes, a 
final de la primera quarta part del segle entrant. No
més llavors serà possible de fer una valoració tècnico
econòmica, és a dir, comercial, d'aquesta nova font 
d'energia. 

font de p lasma e _lectrodes accele radors 

cas ha-de ser de l'ordre de 1014 partícules per centíme
tre cúbic. 

Per assolir aquests temps de confinament, cal fer 
servir camps magnètics de formes diverses, entorn 
dels quals les partícules carregades circulin com «Pa
pallones atretes per la llum». 

"""; ,t.~":t.:.; ~ "~' + ~ 
fig. 4 Reacció de fusió . 

En canvi, en la fusió «ràpida» el temps de confina-
ment és de l'ordre dels nanosegons (la milrnilionèsima 
part del segon). Com a conseqüència, la densitat de 
partícules del plasma ha de ser de 1 'ordre de 1023 partí
cules per centímetre cúbic. 

Aquest fet correspon als anomenats sòlids super
densos, que existeixen només en un estat transitori du
rant fraccions de segons i que necessiten gegantines. 
quantitats d'energia instantània -de l'ordre del 
Terawat- per a la seva creació i ignició, energia que 
només els làssers, no existents encara, potser algun 
dia seran capaços de subministrar. 

LA FUSIÓ «LENTA>> 
O PER CONFINAMENT MAGNÈTIC 

La màquina JET de Culham pertany a aquest tipus 
d'artefactes. Està formada per una cambra toroïdal 

cèl.lula de neutralització 

+ + 

+ 

+ + 
.+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.-B 
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LES DUES VIES CAP A LA FUSIÓ 
fig. 5 La injecció de feix neutre 

Per arribar al criteri de Lawson s'~an endegat dos 
camins: l'anomenada fusió «lenta» i l'anomenada fu
sió «ràpida». 

La fusió ·«lenta» s'anomena així perquè els temps 
de confinament són relativament grans, de l'ordre 
d'un segon. Per tant, la densitat del plasma en aquest 

on hi ha el buit. Més concretament, aquesta cambra és 
un anell d'acer inoxidable, que té una secció en forma 
de «D». El tamany de la màquina ve donat per les di
mensions i pel pes d'aquest component bàsic. El 
diàmetre exterior de la cambra de buit és de 5'92 m. i 
el pes de 100 tones. 

Els primers experiments en el JET es realitzaren 
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FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, 

EL CUL-DE-SAC · NUCLEAR 

amb hidrogen en un estat gasós . Un isòtop d'aquest 
gas, el deuteri, ha estat utilitzat d'ençà. En un futur es 
faran servir dos isòtops també de l'hidrogen, el deute
ri i el triti, ja que la fusió de tots dos nuclis sembla ser 
la més practicable de les opcions que hi ha a l'abast 
ara per ara. 

Tenint en compte que aquí no podem anar a fons 
amb tot els aspectes i tots eis· problemes que presenta 
la fusió, ens limitarem a plantejar-ne alguns, inten
tant de posar la fusió nuclear en comparació amb 
altres fonts d'energia, especialment, la fissió nuclear. 

Ens limitarem també a la reacció Deuteri-Triti, en-
cara que parlarem breument de la reacció Deuteri
Deuteri. 

La reacció del Deuteri amb el Triti dóna lloc a la 
formació d'Heli i a la producció d'un neutró molt 
energètic (neutró ràpid) que conté el 800Jo de l'energia 
alliberada. 

H~ + H~ ------ He~+ n~ 

Aquests neutrons tan energètics a trav.és de reac-
. cio ns amb 1' estructura del reactor termonúclear, pro

dueixen respectables quantitats de matèries radioacti
ves (productes indirectes de la fusió, no productes di
rectes com en el cas de la fissió). 

Aquests neutrons ràpids són frenats per una cober
ta de Liti que captura una part de l'energia. El Liti ab
sorbeix els neutrons transformant-se en Triti. 

Li~+ n~ ------ (Llj)* ------ H~ +He~ 

Per tant, la fusió Deuteri-Triti ha de fer front a dos 
problemes ambientals, que inicialment hi ha tendèn
cia a minimitzar: la manipulació de grans quantitats 
de Triti i la radioactivitat induïda en l'estructura del 
reactor. 

BREU CRONOLOGIA DE LA FUSIÓ NUCLEAR A L'ESTAT ESPANYOL 

-La Junta de Energia Nuclear inicia els seus treballs sobre la fusió nuclear l'any 1978 (de 
fet la JEN ja havia començat a fer coses entorn de la fusió a mitjans de la dècada dels anys 
cinquanta) . 

- A final de 1978, la JEN va elaborar un «Plan Nacional de Fusión Termonuclear>>, coor
dinat per la seva «División Termonuclear». 

- any 1985: la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad PoiÏ: 
técnica de Madrid rep una subvenció de 10 milions de pessetes d'UNESA (la patronal elèctri
ca). i una donació de recerca sobre la-fusió termonuclear. El mateix catedràtic d'energia nucle
ar de la ETSU-UPM. afirmava: «el laser para paner en marxa la Guerra de la Galaxias 
tendriq, ademós de esa aplicación militar, un uso puramente civil: em~learlo para calen tar la 
microbola de Deuterio-Deuterio que se deposi ta en un reactor de jusión por confinamiento 
inercial. ». 

30 de maig de 1986: l'estat espanyol s'integra en el programa europeu de recerca sobre la 
fusió termonuclear. L'acord va ser signat a la seu del MiÒisterio de Industria y Energía i els 
signats foren: el Secretario de Estado para la Universidad (Martín Gallegao), el Secretario de 
Estado para la Universidad y Investigación (Juan Rojo), el presi.dent de la pafronal elèctrica 
UNESA (Juan Alegre Marcet) i el president del CIEMAT-JEN-Centro. de Investigaciones 

.. · Energéticas, Medio-Ambientales y Tecnológicas (Gonzalo ·Madrid), per part espanyola i 
representants de la Unitat Europea de l'Energia Atòmica:..EURATOM i de.la Comissió Euro
pea de Recerca sobre la fusió. 

- Abril1987: es fa públic que la Dirección General de Armamento y Material del Ministe
rio de Defensa i el Instituto de Fusión Nuclear·de la ETSU-UPM signen un contracte de r~cer
ca titulat: «Fusión Nuclear por confinamiento inercial». 
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FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, 

EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

En unes condicions normals d'operació, la més 
gran amenaça sembla estar associada amb el perill 
d'allibrament de Triti. Encara que la quantitat de Tri
ti implicada en la reacció és solament d'uns pocs 
grams (menys d'un milígram per metre cúbic), el que 
sí que cal notar és que en el recobriment de Liti hi 
haurà entre 1 i 10 quilograms de Triti. 

Això en un hipotètic reactor de 1.000 MW(e) 
voldria dir una radioactivitat equivalent entre 10 i 100 
milions de curies (1 curie equival a la radioactivitat 
d'un gram de Radi, és a dir,' 3'7*1010 desintegracions 
per segon). Cal remarcar que el Triti té !'«enutjosa» 
propietat de ser capaç de passar a través de les parets 
metàHiques calentes. 

Aleshores un reactor termonuclear 'en funciona
ment normal ens ofereix dues vies de difusió del Triti 
cap a l'atmosfera, un a través del circuit de la coberta 
de Liti, i un altre a través del circuit de refrigeració 
per a l'extracció i producció d'energia (per difusió a 
través de les parets del bescanviador de calor). 

De moment, no existeix cap normativa que limiti les 
emissions de Triti a l'atmosfera provinents dels reac
tors termonuclears. No obstant, si s'apliqués la nor
mativa vigent als Estats Units sobre l'alliberament de 
Triti procedent dels reactors de fissió d'aigua lleuge
ra, la difusió del Triti (procedent cie la coberta de Liti 
i procedent dels circuits de bescanvi de calor) seria ser 
l'ordre del 99'999 per mil, reduir aquestes fuites pot 
ser tècnicament possible, ¿però, amb quin cost econò-
mic? · 

Pel que fa a la radiactivitat induïda, es podrien as
solir nivells compresos entre 1 i 10 mil milions de cu
ries per a un reactor de 1.000 MW(e), la qual cosa no 
és gens menyspreable. De fet el que compta no és la 

quantitat sinó la qualitat, és a dir, la naturalesa i la 
mitjana de vida de la radioactivitat induïda. 

Aquest fet depèn fonamentalment dels materials 
estructurals escollits per servir de contenció a la co
berta de Liti. 

Si es fessin servir, aliatges de Vanadi, els temps de 
«vigilància» serien,.relativament curts (uns 10 anys). Si 
fossin acers al . Niquel ja serien d'una cinquantena 
d 'anys . I s1 s'escollissin materials a base de Niobi no 
hi hauria cap diferència respecte dels actuals reactors 
de fissió. 

Hi ha, però, un altre punt a tenir en compte quan es 
parla dç la · fusió termonuclear controlada, és la 
poHució tèrmica. 

Per tal com el 80% de l'energia pròduïda se'n .va 
cap als neutrons ràpids generats i com també els neu
trons són partícules sense càrrega elèctrica, de mo
ment ningú no sap com recuperar aquesta energia en 
forma de calor. 

Què ocorre, però, amb el 20% restant? Aquesta 
fracció d'energia va associada amb els nuclis carregats 
positivament. Després de frenar-los en -un camp 
elèctric, la seva càrrega pot ser capturada en un 
electrode (emprant el principi de treball contrari al 
d'un accelerador de partícules). Com que es tractaria 
només del 20% de l'energia alliberada, l'impacte 
d'aquesta conversió podria ser només marginal i pro
bablement seria recuperada emprant cicles termodinà
mics clàssics. 

Si a tot això s'afegeix el requeriment energètic ne
cessari per iniciar la reacció, el confinament magnètic 
i la resta, s'arriba a la conclusió _que el rendiment 
energètic final de la fusió termmiuclear estaria 
comprès entre el 30 i el 40% . Aquest rendiment és 
semblant al de les actuals centnÍls tèrmiques (tant de 
carbó i petroli com nuclears de fissió). I, p~r tant, no 
es podria evitar que el 60-70% restant,' finalment, 
anés a parar a l'atmosfera! 

La recerca experimental ha demostrat els avantat
ges.¡ els inconvenients de la reacció Deuteri-Triti. 

·cal dir, de passada, que la base d'aquesta reacció 
seria el Liti~ del qual s'oqtindria el Triti, ja que aquest 
isòtop de l'Hidrogen no existeix de forma natural a la 
biosfera (és un emissor Beta de 10 anys de vida mitja
na). Per tant la resta «energia i/· limitada» que suposa
ria la fusió nuclear, esdevé simplement un engany, ja 
que les reserves de Liti a hi crosta de la Terra són 

·semblants a les de 1 'Urani, amb la qual cosa, són tan 
exhauribles les Unes com les altres. 

Es pot argumentar que, a part de la reacció Deuteri
Triti, hi ha altres possibles reaccions entre elements 
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EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

lleugers: el Deuteri, l'Heli, el Liti, el Beril·li, el Bor ... 
No obstant, cap d'ells ens alliberaria dels problemes 
associats amb el Triti, ni tampoc de la necessària recu
peració d'una part de la calor alliberada a través de 
cicles termodinàmics convencionals. 

La proposada reacció Deuteri-Deuteri, defensada 
per uns com una font inexhaurible d'energia -ja que 
no dependria del Liti i a la natura existeix 1 àtom de 
Deuteri per cada 6.500 àtoms d'Hidrogen-, ara per 
ara pertany al regne del pensament científic imagina
ri, ja que assolir la fusió de dos àtoms de Deuteri re
quereix temperatures de l'ordre de mil milions de 
graus centígrads, la fusió Deuteri-Triti la requereix de 
l'ordre de cent milions (una mínima, si es vol, diferèn
cia sobre el paper, però no en el laboratori) i el pro
ducte del temps de confinament per la densitat de 
partícules necessita ser 5 vegades més gran que els 
somniats avui. 

Alguns experts han aventurat xifres de l'estructura 
dels possibles costos econòmics d'un reactor termo
nuclear de fusió. La dada central és que en aquests re
actors continuaria la tendència a l'alça del cost d'in
versió, que podria ser de l'ordre del 900Jo del total (en 
un reactor de fissió és de l'ordre del 70% i en una 
central tèrmica de combustible fòssils del 30%). Els 
costos d'operació i manteniment podrien ser · de 
1 'ordre del 10% i els costos del combustible de l' 1 OJo. 

Cal prendre aquests valors amb molta cura, ja que 
com s'ha dit, la fusió termonuclear ni tan sols s'ha as
solit en un reactor experimental de laboratori i si ja 
actualment hi ha greus problemes amb els materials 
estructurals dels reactors nuclears de fissió, de mo
ment són inimaginables els problemes referents als hi
potètics materials estructurals que intervindrien en la 
construcció d'un reactor de fusió. 

Els hipotètics avantatges dels reactors termonucle
ars de fusió que segons els més optimistes eren enor
mes, s'han anat erosionant amb el temps, ja que s'han 
presentat moltes dificultats pràctiques. 

Experts com Michel Grenon, que no pot ser pas 
titllat de v_el·leïtat ecologistes, diu textualment que «és 
impossible dir, avui, les perspectives de futur que la 
fusió nuclear té». 

LA FUSIÓ «RÀPIDA» AMB LÀSSERS 

Els treballs sobre la fusió nuclear «lenta» s'ini
ciaren aparentment durant els anys cinquanta més o 
menys, envoltats pel secret que planva sobre la bomba 
d'hidrogen, i els treballs entorn a fusió nuclear «ràpi
da>~ amb làssers varen iniciat-se l'any 1972 i, com a di
ferència de la «lentçz» -que a les Conferències de Gi-
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nebra dels anys 1955 i 1958 s'assolí un cert grau de 
col·laboració internacional -que continua encoltada 
d'una atmosfera de discreció i de secret per causa, 
sobretot, del seu potencial militar. 

Els reactors de fusió a base de làsser són, de fet, 
«microbombes» d'hidrogen. L'enorme quantitat 
d'energia dels feixos de làssers de gran potència són 
concentrats en un punt microscòpic on hi ha Deuteri i 
Triti, que impiosiona, assolint una fenomenal soper
densitat. 

Com que tota implosió tendeix a ser seguida d'una 
explosió, l'energia requerida ha de ser alliberada en 
una fracció de temps molt petita -una milmilionèsi
ma de segori (un nanosegon)- mentre existeix el su
persòlid i abans que la matèria es dispersi. 

Així hom parla de la «inèrcia» del globul implo
sionat, i per això s'anomena confinament inercial, a 
causa d'aquest tipus de fusió nuclear. 

Sembla, però, que de moment no existeix cap làser 
capaç de fer passar aquests projectes a la seva fase ex
perimental. Manca també determinar el ritme en què 
poden fer. les microexplosions i com s'han de mante
nir per produir energia útil. 

A MENA DE CONCLUSIÓ 

¿Pot succeir el mateix amb la fusió termonuclear 
que el que va ocórrer amb la fisió nuclear? 

Els reactors nuclears civils han servit de coartada 
per als programes d'armament nuclear, tal com varen 
predir, fa gairebé 40 anys dos tècnics americans, un de 
la Gulf i un altre de la Westinghouse: 

«És força possible que les centrals nuclears no tin
guin l'oportunitat de provar que són econòmicament 
competitives. per l'interés militar en l'energia nuclear. 
i els necessaris controls governamentals que se'n deri
ven, pot molt ben ser que l'explotació de les centrals 
nuclears estigui lligada a la producció i processament 
de combustible nuclear amb finalitats militars, amb ~( 

resultat que el cost de la part nuclear de la central no 
reflecteixi el seu veritable cost ... Encara que el cost de 
l'energia nuclear sembla no competitiu per ara, el que 
és cert és que les centrals nuclears es construiran.» 

De fet la fusió nuclear, en un principi, no presenta 
problemes de proliferació nuclear ni de materials 
estratègics. Però això només és veritat «en un princi
pi», ja que la fusió per làser podria ser el camí més 
curt vers la bomba H segons l'expert energètic Michel 
Grenon. 

JOSEP PUIG i BOIX 
Doctor Enginyer Industrial 

VISUALITZADOR 
D'ESTATS LÒGICS (I) 

L'objectiu d'aquest article és doble, en primer lloc muntarem 
l'esquema del visualitzador d'estats lògics (figura 1). I en segon 
lloc exposarem un estudi complet de l'integrat 7493 que, com po
deu veure a l'esquema, forma part del visualitzador i és un comp
tador de 4 bits. 

PROVA DE FUNCIONAMENT 

Amb l'interruptor tancat i amb el polsador Pl (re
set) es col·loca el display a O i es deixa que el compta
dor actuï sol i comprovi que en el display apareix 
aquesta numeració: O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, 
D, E, F i torna a O per seguir així successivament. 

Alhora els díodes LEOS s'encendran i s'apagaran 
d'acord amb les combinacions en BCD natural, de la 
xifra que surti pel display («I» encès, «0» apagat). 

P2 (Step) 
_L 

Quan comprovem que això funciona, obrim l'inter
ruptor, deixant el circuit per fer la mateixa operació 
però ara manualment. 

Amb el polsador Pl (reset) posem ei display a O i 

Impulsos variables 
Pi 

(lleset) ~ 
'3V.·r---~--t--, 

~o ~ CK S 
1--t-----'-----.,--------j~ll 

impulsos fixos 
o--o-r----1 6 

SN 1413 

l 

H 

4 .. 410 

Dt 

IN MOl 
5117404 

q 5 3 

O c. B A 

Entrades I eds 

H a e¡ 

Q3 GI. <H QO 

5ortides comptador 

r------~6 

,-------iZ 

D c. B A 1 
Entrades display Og.l 

iOt------1 

OP1 
TIL 3i3 

+ 

5Ycc 
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D'ESTATS LÒGICS (I) 

després amb el polsador P2 (step) anirem prement 
successivament. Veure que cada cop que premem apa
reix una xifra o lletra, que segueix la mateixa combi
nació indicada a l'anterior. 

Els díodes LEDS repeteixen el cicle. 

«Les dues freqüències extremes 
màxima i mínima, depenen de 

la resistència variable de 25 k .» 

o 

:M ~., E::J :~~ 
R3U~, -c::J-

L::)n -Gct RI 

Clü"9E::J 
impulsos fixos:...r::::n- P1 . . ---@-- . .. . . 

• • ..I(Y.P2 • • • • 
Impulsos varia b/;;- -1..::::::./- -· Sortides comptador 

o 
fig. 2 

MESURES INTERESSANTS 

Amb l'ajut de l'oscil-loscopi (ha de ser de dues 
ones), es medirà el valor de la freqüència fixa i de les 
dues freqüències extremes variables, la màxima i la 
mínima. Aquestes freqüències depenen de la resistèn
cia variable de 25 k (RAl). 

En aquestes mesures especifiquem el temps en què 
el senyal es troba en l'estat «1» o en l'estat «0». 

Perquè s'apreceï millor la diferència i la proporció 
de les ones, és a dir, els senyals d'entrada i de sortida 
de les portes NAND de l'integrat 7413 els podem 
representar en la mateixa gràfica. 

Les gràfiques i els valors obtinguts en aquest mesu
rament són els indicats a continuació. 

FREQÜÈNCIES FIXES 

Els terminals de l'oscil·loscopi els connectarem, un 
entre les patilles 4 i la massa (senyal d'entrada) i l'altie 
entre la patilla 6 i la massa (senyal de sortida), així ob
tenim les gràfiques que us mostrem: 

• • • • + o 
SVcc 

• • . -

~ [§~' . 
R4 RS R6 R7 

o~ o~ é::l~4:::J OLI Dl2 DL3 DL4 

0000 
• • • • • 

• . • • • • • 
Entrades I P.(is Entrades display 

o 

FREQÜÈNCIES VARIABLES 

Mínima: Amb la resistència variable al màxim i els 
dos terminals de l'oscil-loscopi un a la patilla 8 de l'in
tegrat 7413 i l'altre a la patilla 12 i la massa, respecti
vament, obtenim les següents lectures: 

ERNS 
:NI~ 

t'Vr QU.f\DEI\NS 
~& TECNICS 

1"Jr QUADERNS "'a TÈCN1CS 
tVrQ~ 
~A Tl 

-LA L'f1BflST-
QI' /20r-_ _ ___________ _ j 
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fig. 4 

MATERIAL NECESSARI: 

-Placa de fibra de vidre. 
- Resistències fixes d' 1 / 3 de W dels valors : 

100 (1), 330 (2). 
- 4 resistències fixes d' l/4 de W del valor 470. 
- 1 resistèia variable de 25 k. 
- 1 condensador de tàntal de 2'2 F/ 35 v . 
- 1 condensador electrolític de 2'2 F/ 63 v. 
- 1 condensador electrolític de 47 F/ 35 v. 
- 1 díode 1n4007. 
- 4 díodes LEO. 
- 1 transistor SC 107. 
- 1 polsador normalment obert (Step). 
- 1 polsador normalment tancat (Reset). 
- I interruptor. 
- 4 sòcols de 14 pastilles. 
- 1 sòcol de 16 patilles. 
- Els integrats: 

1404 (chip de 6 inversors). 
7413 (chip de 2 portes NANO). 
7493 (chip comptador). 
9368 (descodificador BOC natural de 7 seg-

ments). 
- 1 display. TIL 313. 
- 36 terminals espasa. 
- 4 separadors. 
- 8 fils amb els seus respectius terminals . O 

Joan Godet i Premolí 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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ELS DECIBELS 

La deixadesa - i la confusió que se'n deriva- que existeix pel 
que fa al «mal» ús del vell decibel sembla ser tan comú en aquesta 
generació d'enginyers com va ser-ho en la passada, la negligència 
de la qual va ajudar a l'agreujament del problema. Com a exemple 
podem citar la frase d'un engi"nyer que va arribar a dir: «Els salaris 
als Estats Units estan, almenys, 3 db per damunt dels nostres» 
-afirmació una mica rebuscada pel que fa al significat del db. 

La història del dB va començar amb el telèfon, a 
principis d'aquest segle. Les persones que en aquells 
moments estaven treballant i desenvolupant el món 
telefònic van troba1 que l'atenuació en els seus cables 
estava governada pel fet que si una certa longitud de 
cable reduïa la potència del corrent circulant en un 
cert factor, llavors cada longitud similar la reduïa en 
al mateix factor i la pèrdua anava en progressió ge
omètrica i no pas aritmètica. 

Per exemple, els enginyers de comunicació s'adona
ren que quan volien instal·lar una línia telefònica de 
2.000 milles calia tota una sèrie d'amplificadors (en
cara anomenats repetidors) per tal que el senyal po
gués arribar a la fi del trajecte. Els cables de què dis
posaven tenien una atenuació de 250 vegades per cada 
50 milles de longitud. Si s ' injectaven 10 mW a l'ex
trem emissor, després de 50 milles s 'havien reduït a 40 

J4W. En cas de voler fer la transmissió sense repetidor, 
cada 50 milles contribuïrien amb la seva atenuació de 
250 i, per tant, l'atenuació total seria 

En el supòsit que s' insertés un repet idor a la meitat 
de la línia, hauria de tenir un guany de 1096 , és a dir, 
una potència de 1 0·48 passa a ser de I 048 a la sortida. 
La potència d'entrada és més petita que la que rep 
l'ull provinent dels estels més dèbils que poden ser vis
tos amb els telescopis més potents. Per altra banda, la 
potència a la sortida és més gran que el valor mitjà de 
la potència radiada per la galàxia. 

Les mesures que hom feia en aquells temps tenien 
com a unitat la «milla de cable estàndard» i era utilit
zada pel Bell System als Estats Units o l'Oficina Pos
tal (telègraf i telèfon) de la Gran Bretanya. Aquest es
tàndard estava basat en un fil conductor de «20 In» 
(una milla de fil pesava 20 ll iures), amb una resistèn
cia de 88 ohms i una capacitat de 0'054 F per milla. 
Les pèrdues d'aquest cable eren d' un 20ltJo de la po
tència d'entrada a 800 Hz, freqüència mitjana de la 
banda de veu en telefonia. 

A Europa (n'excloem la Gran Bretanya), el raona
ment era una mica di feren t. Els enginyers europeus ja 
savien que la línia atenuava el senyal logarítmica-

ment, però van fixar-se en els corrents o intensitats 
que hi circulaven, si una línia atenuava el corrent se
gons 

llavors, els següent tros idèntic al primer atenua en la 
mateixa fracció, i el següent també, etc. Per tant 

i l'atenuació total és 

El valor de a és arbitrari i els enginyers europeus 
van optar per la base dels logaritmes naturals, el nú
mero e. Això significa que la longitud atenuadora uni
tat era 

El nom que van donar a aquesta unitat, encara uti
litzada en algun estudi teòric, és Neper -en honor a 
Napier, inventor dels logaritmes. 

«La característica principal dels db 
és que representen nivells relatius 
de potència i que mai no podran 

indicar nivells absoluts de potència.» 

El 1923 els enginyers de la Bell Telephone van 
començar a utili tzar una nova unitat que relacionava 
les potències d'entrada i sortida en la raó d' 1; 10 ano
menada «unitat de transmissió». Llavors varen discu
tir-ne I 'adopció a nivell internacional i cap el 1929 els 
laboratoris Bell van proposar que 10 d'aquestes uni
tats duguessin el nom Bel, en commemoració d' Ale
xander Graham Bell , inventor del telèfon. La vella 

ELS DECIBELS 

unitat «m.s.c» tenia una atenuació de quasi bé una 
unitat de transmissió o decibel (db), nom amb la qual 
la coneixem actualment. Per tal d'igualar-les, hom va 
augmentar la freqüència de mesura sobre el cable es
tàndard a 886 Hz de manera que l 'atenuació era 
d'exactament 1 dB. 

Així doncs, els dB d'atenuació en qualsevol sistema 
del que en coneixem la potència d'entrada P 1 i la de 
sortida P 

2 
s'expressa com 

Si la resistència del sistema és constant , llavors 

P¡ = 11xRP2 = 12 xRdemaneraque 

1\ (dB) = 10 log 10 11 R I 12 R 
10 log10 11 I 12 + 10 log10 R I R 

( =0) 
= 20 1og10 11 I 12 

Però si el valor de les resistències d'entrada i sortida 
no són iguals, llavors la raó dels corrents (o tensions) 
no pot ser utilitzada per obtenir un valor en dB signi
ficatiu. 

R¡ 1Mn ~+ .........e-----1 o 
oo- ---6/--' Ro50n. 

j_ 

Com exemple podem considerar un amplificador ope
racional en configuració seguidor d'emissor; la seva im
pedància de sortida és de 50 i la d 'entrada d' 1 M . 
Com que el guany en tensió és aproximadament la uni
tat, el guany en dB serà 

20 log1o v I V. = 0 dB 
U I 

D'altra banda, la potència a l'entrada és V; I 106 w. i 
a la sortida és V

0 
I 50 w. Llavors el guany és 

10 log 10 106 I 50 = 43 dB 

l com pot teni r un amplificador O i 43 dB de guany 
a lhora? La resposta és que el primer resul tat no és 
correcte, ja que els dB comparen potències i no pas 
tensions o corrents. La conclusió que en podem treure 
és que I 'ús dels dB en qualsevol a ltra cosa que no sigui 
potència s'ha de tractar amb molt de compte. 

NIVELLS DE REFERÈNCIA 

La característica pripcipal dels dB es que represen
ten nivells relatius de pbtència i que mai no podran in
dicar nivells absoluts de potència. 

«Si s'injectaven JO mW a l'extrem 
·emissor, després de 50 milles 

s'havien reduiï a 40.14 w.» 

Si algú ens digués que un amplificador té un guany 
de, per exemple, 35 dB, ens trobem que pot tractar~se 
de 35 dB referits al soroll d'una mosca o bé al 
fortíssima d'una orquestra. Com podeu veure, la po
tència disponible del mateix amplificador és ben dife
rent segons la referència que en pren~uem; i per tant, 
el fet de dir que un amplificador té x dB de guany no 
ens serveis de res. 

Un cop més, els enginyers telefònics van fixar un ni
vell de referència estàndard d' 1 m W de potència sobre 
una càrrega de 600 ohms . Les potències absolutes es
pecificades segons aquesta referència vénen donades 
en dBm. 

Aquesta referència també va ser utilitzada pels en
ginyers de radiodifusió dels Estats Units per al ca
libratge del que s'anomenaria «unitat de volum» 
(VU). Conseqüentment, aquests VU-metres (i per 
tant, la referència) van començar a estar presents en 
els estudis i, més recentment, a les nostres cases dins 
els aparells musicals (platines de cassette, amplifica
dors ... ). 

Hom pot trobar també, la potència referida a 1 W., 
especialment en el món· de la ràdio. Els afeccionats a 
1a ràdio s'estan familiaritzant amb l'especificació de 
la potència dels seus transmissors en dBW . . 

L'any 1971 va aparèixer un article de M . N. Lust
garten en la revista IEEE Proceedings en el qual es 
plantejava el problema on s'havia arribat en la utilit
zació dels dB. El problema en sí no era altra cosa que 
el desenvolupament d'una terminologia lliure pel que 
feia a les unitats de l'argument del logaritme. Mate
màticament aquests .números han de ser adimen
sionals, és a dir, no poden portar cap mena d'unitats. 
Si considerem, per exemple, el següent cas 

y = loge (P wats) 
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ELS DECIBELS 

llavors 

eY = 1 + y + y2 I 2! + y3 I 3! + 

i, com pot la quantitat amb dimensions (wats) de l'es
querra ser igual a la sèrie adimensional de la dreta? ' 

. En conseqüència, la fracció de dues quantitats di- · 
mensionals és correcta -les unitats s'anul·len. Per 
exemple 

N = 10 log10 P2 (wats) I P 1 (wats) 

és correcte. Però si apliquem les regles dels logaritmes · 
veiem que 

N = 10 log10 P2 (wats)- 10 log10 P1 (wats) 

La resposta d'aquest trencaclosques és que les potèn
cies P. s'han de considerar com la mesura de les potèn
cies, ~sigui, com «quantes vegades contenen la unitat 
bàsica P 1». 

Així doncs, si P 1 = 3 wats i P 2 = 42 wats el guany 
serà 

G = 10 log10 42 wats I 3 wats = 11,5 dB 

que també pot ser escrit 

10 log10 42 wats I 1 wat - 10 log10 3 wats/ 1 wat 

WEBER I FECHNER 

D'una manera una mica fortuïta, Ernest Weber 
(1795-1878) va trobar que là més petita resposta fi
siològica detectable R és proporcional al canvi frac
cionari en l'estímul, donat per LI L. G. T. Fech
ner, va integrar el resultat de Weber i va trobar que els 
sentits humans segueixen, amb gran aproximació i en 
marges molt amplis, la llei logarítmica. Així doncs, la 
llei de Weber-Fechner és força coneguda en el món de 

. '•la ciència: 

R = K log10 L 

Aix0 vol dir que una escala en decibels de, per 
exemple, nivells de potència sonora és interpretada li
nealment per la nostra oïda. La utilització d'una esca
la de dB és molt convenient quan el marge auditiu des · 
del més petit soroll fins al llindar dolorós és de 1010. 

Aquest marge de 120 dB està referenciat al llindar 
d'audició -10·12 W /m2 a 1.000 Hz. O 
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25 ANYS DE SONIMAG 

Coincidint amb les primeres setmanes de la tardor, una vegada 
més, com cada any , la Fira de Barcelona ha organitzat el Saló de 
la Imatge, el So i l'Electrònica, SONIMAG'87, que aquest any 
compleix el seu ·vint-i-cinquè aniversari. 

Entre els dies 28 de setembre i 4 d'octubre, el saló 
SONIMAG ha reunit un total de 328 expositors que 
inclou amb caràcter biennal els del sector de fotogra
fia. Com en edicions anteriors s'han destinat uns dies, 
més concretament els quatre primers, a visites exclusi
vament de ·professionals dels diferents sectors repre
sentats a la fira, i els últimes dies al públic en general. 

Com ja es va constatar l'any passat, la participació 
dels «grans» dels sectors d'electrònica de consum 
(àudio, vídeo, ordinadors) ha estat bastant discreta, 
ja que ha presentat poques novetats i sense massa pro
moció. En general, s'ha pogut veure com, sectors 
com les videoproduccions i els instruments musicals, 
ocupaven superfícies més petites d'exposició, respecte 
d'altres anys, la qual cosa fa pensar que els fabricants 
i distribuïdors d'aquests sectors, desvien la seva parti
cipació cap a altres fires. 

L'última novetat en reproducció digital de senyal. 
La compatibilitat del disc compacte d'àudio amb els 
videodiscos, ja és un fet. Presentat en aquest fira per 
diverses empreses, s'ha pogut gaudir de les presta
cions d'aquests dispositius que permeten una dinàmi
ca de 100 db. La freqüència de mostratge és de 44' 1 
K.hz per a uns discos que poden tenir 12 cm., 20 cm. o 
30 cm. de diàmetre, i per tant amb diferents durades 
de reproducció. Tenen una sortida con:vencional de 
vídeo amb connector BNC, eurocorrector i una sorti
da RGB que detecta automàticament si es rel?rodueix 
un disc compacte convencional d'àudio o si és un 
videodisc (exteriorment aquests últims són de color 
daurat) i també canvien de forma automàtica el prO
cediment de lectura. 

SINTETITZADOR ALGORÍSMIC DI GIT AL 
PROGRAMABLE DX7 11 

La firma YAMAHA posa a l'abast un nou sintetit
zador amb dos models: el DX7 11 FD i el DX7 11 D. 
Aquests aparells proporcionen una sèrie de presta- . 
dons que els col·loquen dintre dels primers llocs en el 

Coincidint amb l'edició de SONIMAG d'enguany, 
es va celebrar dins el mateix recinte firal, el Congrés 
Internacional de Banda Ciutadana, en el qual van 
participar països com Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, 
Catalunya, França, Grècia, Itàlia i Portugal. Aquest 
Congrés ha estat organitzat per la Federació Catalana 
de CB i, en acabar, es van redactar unes propostes 
concretes, com per exemple, la solidaritat tècnico
jurídica internacional que conduiria a la col·laboració 
entre les diferents federacions per aconseguir determi
nats documents i declaracions de les seves respectives 
administracions governamentals. 

D'entre totes les novetats presentades, tant en el 
camp del mercat del gran consum com del sector pro
fessional, en destaquem algunes, que per les seves 
característiques i/o aplicacions, hem considerat les 
més interessants . 

camp dels sintetitzadors digitals. Algunes de les seves 
característiques més importants són les següents: un ge
nerador de tons de FM (32 algorismes, 6 operadors), 
una memòria interna de 64 veus-32 interpretacions-2 
microafinacions-1 preparació del sistema, una memò
ria externa ROM de 128 veus, una memòria externa 
amb cartutx RAM 4 opcional i amb microdisc flexible 
també opcional, diversos controls per a to, modula
ció, etc. 

WIND MIDI CONTROLLER WX7 

Aquest instrument musical , és l'última novetat de 
YAMAHA, no és altra cosa que una mena de saxofon 
digital, un instrument de vent que permet de controlar 
un equip MIDI. D'entre les seves característiques po
de·m. destacar les claus d'ajustament i els diferents 
.controls de guany. 

.. 
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VIDIWALL 

El VIDIWALL va ser l'espectacle, per excel·lència, 
de SONIMAG. Un sistema de pantalles controlades 
per ordinador (48 monitors en total) que oferien tot ti
pus de combinacions d'imatges procedents de 5 fonts 
diferents: 4 lectors de làser disc i un reproductor de 
vídeo U-Matic. Els monitors eren del sistema de pro
jecció per darrere amb una separació entre la pantalla 
i els canons de 0'5 m. L'aplicació d'aquest sistema és 
exclusiva per a empreses, fires i grans muntatges, ja 
que el preu i les dimensions no permeten de comercia
litzar-o a nivell domèstic. 

JUMBO MONOLITH 95-390-9 

Televisor presentat per Grundig. Pantalla de 95 cm 
(37 polzades), capacitat per rebre qualsevol norma de 
televisió (PAL, SECAM o NTSC). Memòria de 41 ca
nals, descodificador de teletext i so estereofònic en al
ta fidelitat. 

SINCRONITZADOR DE DOBLE CANAL 
«ROGER» 

La firma POLAR VIDEO va presentar el sincronit
zador i emmagatzemador de camp ROGER, que per
met d'obtenir les següents possibilitats: uns controls 
de guany de vídeo, de croma i de nivell de negre, un 
control del detall d'imatge, un congelat d'imatge de 
qualsevol font, també admet l'entrada d'un senyal de 
VTR, d'una càmera, etc., sense necessitat d 'estar 
sincronitzades prèviament. 
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REEMISSOR DE TV 

Presentat per la firma Televés. Entrada de Ra
diofreqüència de 470 a 860 MHz, una impedància de 
50 ohms, unes pèrdues de retorn inferiors a 18 db, un 
senyal d'entrada enrre 1000 Vi 10 mV, un soroll in
ferior a 7 db per a les versions d' 1 a 5 wats i inferior a 
10 db per als equips de 20 i 100 wats. Sortida de ra
diofreqüència: una impedància i un marge de fre
qüèwncies igual que el d'entrada, una potència de sor
tida d'I W, 5 W, 20 W i 100 W; CAG amb un nivell de 
sortida constant dintre de 0'5 db, una desviació en 
freqüència de més menys 350 Hz en sis mesos, un 
amplificador de banda ambpla d'estat sòlid. 

TAULA DE SO STACK 42 

Presentada per ECLER. Possibilitats de tres variants 
per a 8, 16 o 24 canals amb 4 subgrups, estèreo. Sensi
bilitat màxima: 60 dBV. Guany entre 26 dB i 80 dB, se
gons la font d'entrada. Impedància d'entrada: de 2 
Kohms per micro i de 5 Kohms per línia. Impedància 
de sortida «50 ohms. Resposta en una freqüència: 
20 Hz - 20 KHz. 

VÍDEO CASSETTES DI GIT ALS 

Hi ha moltes marques que n'ofereixen. Aquests 
aparells permeten: l'aturada d'imatge multiseqüencial 
dividida en 9 parts, la recera míltiple de canals de TV 
mostrant-los a la pantalla amb 9 imatges, una imatge 
dins duna altra imatge (P-in-P) que visualitza un 
programa (TV o cinta) alhora que se'n veu un altre 
dins la imatge anterior, el congelat digital de la imat
ge, el zoom en tres graus per a diferents zones de la 
pantalla, la funció es troba amb 9 segments d'imatge 
respecte d'una imatge central, etc. O 

XAVIER CACHO i BURGOS 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

U a vegada més. la CIRIT 
convoca els premis Joventut. els quals te· 
nen com a principal objectiu fomentar l'es· 
perit científic. la creativitat i l'interès per a 
la recerca entre el jovent. Aquests treballs. 
que poden ésser tant de tipus experimental 
com teòrics: poden estar relacionats amb 
qualsevol matèria o àrea dels cicles esco· 
lars. podent tenir. així mateix. caràcter in· 
terdisciplinari. 

Es concediran un màxim de 80 premis. 
dotats amb 25.000 pessetes cadascun, per 
als millors treballs presentats, així com 20 
premis de 50.000 pessetes, els quals co· 
rrespondran a aquells treballs que pel seu 
interès puguin ésser destinats a contribuir a 
les tasques dels seminaris o àrees corres· 
ponents. El termini de presentació dels fre· 
balls és clourà el proper dia 12 de maig de 
1988. 

r:=:::- -- -

Simposi sobre la Teoria de la 
Iteració Matemàtica 

L'estudi dinàmic de les 
aplicacions de la informàtica ha estat 
possible, sense cap mena de dubtes, gràcies 
al desenvolupament i a la recerca a l'entorn 
de la teoria de la iteració matemàtica, 
definida, com la coneixem actualment, pel 
francés H. Poincaré a començaments 
d'aquest segle, i revitalitzada de manera 
espectacular en el decurs de la passada 
dècada. 

D'aleshores ençà, aquesta teoria ha anat 
prenent forma i ha donat com a resultat la 
perfecta definició de fenòmens dels quals en 
resulta tant o, més important, avaluar-ne les 
prediccions enfront l'origen. Precisament 
per aquest motiu, matemàtics de prestigi de 
tot el món es reuneixen periòdicament per a 
proposar nous conceptes i noves possibles 
aplicacions a partir de l'anàlisi qualitativa de 
la iteració de funcions. A Caldes de 
Malavella, entre els passats 20 i 26 de 
setembre, 70 matemàtics de renom 
europeus, conjuntament amb experts 
americans, es van reunir en la Conferència 
Europea sobre la Iteració, ECIT 87, la qual 
ha comptat amb la presència de les tres 
universitats catalanes i ha estat presidida 
per Narcís Majó, secretari de la CIRIT. 
L'objectiu, contrastar la realitat'de la 
iteració matemàtica com a necessitat de 
primer ordre. 

Cal, però, analitzar quins són els 
paràmetres que fan d'aquesta expressió una 
veritable necessitat de primer ordre. 
Tècnicament, i com a principi d'investigació, 
es considera necessari avaluar una funció, 
definida en termes matemàtics, i 
expressar-ne els continguts. En aquest cas, 
però, tan sols es mostra una situació 
concreta i amada en la que intervenen 
factors puntuals. La iteració d'aquesta 
funció és precisament la base d'aquesta 
especialitat matemàtica, a través de la qual 
hom podrà arribar a prediccions més o 
menys fiables. El grau de fiabilitat dependrà. 
en tot cas, de la bondad de la funció 
descrita i de la versemblança dels 
paràmetres utilitzats per a la seva definició. 

El ventall de possibilitats obert per 
aquesta teoria ha de ser forçosament ampli. 
car poques manifestacions científiques. 

socials o naturals, s'escapen del fet de 
poder ésser resumides en una simple 
{o complexe) equació matemàtica. 

Repasem·ne una petita llista. Suposem 
que es coneix la funció que associa al 
nombre d'individus d'una població biològica 
el nombre dels que hi haurà a la fi d'un 
interval de temps determinat. La iteració 
d'aquesta funció permet predir el nombre 
d'individus en una època posterior, les 
possibles poblacions límit, les variacions 
d'aquesta o, àdhuc, el seu comportament 
caòtic. Tot plegat. serà possible si 
paral·lelament i simultània es tenen en 
compte els factors ambientals 
interaccionants així mateix com d'altres 
poblacions que hi interseccionin. 

De la mateixa manera que és possible 
realitzar una anàlisi qualitativa o dinàmica 
de poblacions biològiques, es pot construir 
l'estudi dels sistemes dinàmics físico·químics 
{turbulència, física de plasmes, oscilacions 
d'estructures mecàniques complexes, làser, 
semiconductors, cinètica de reaccions, 
meteorologia, etc.), amb les òbvies 
repercusions tecnològiques que comporta; 
l'estudi de fenòmens biològics 
{funcionament de glàndules, models del 
sistema cardiovascular, producció 
d'hematies, etc.); i socials {comportament 
de poblacions davant fenòmens diversos, 
evolució d'indicadors econòmics. etc.). 

Tots aquests aspectes. reforçats de 
manera important pels aspectes 
computacionals que la informàtica ofereix i 
que, en nombre creixent, són a l'abast de la 
comunitat científica. han estat d'especial 
interès en la recent edició de l'ECIT 87 
celebrada a Caldes de Malavella. A tots ells, 
d'altra banda, cal afegir·ne dos més que 
l'han fet, encara, doblement interessant: 
d'una banda. l'existència en les tres 
universitats catalanes de sengles equips 
d'investigació interessats en aquest tema; i 
de l'altra, el finançament rebut pel 
programa Codest de la CEE, el qual esdevé 
un dels primers casos d'ajut europeu a una 
iniciativa de les nostres tres universitats, 
con¡untament amb les de Tolosa i Marburg. 
A tot això, cal afegir el suport que des de la 
Generalitat. a través de la CIRIT, s'ha 
atorgat a aquesta iniciativa. • 



Paraula 
Desconeguda 

Adquicisió Detecció 

Regles de 
decisió 

Parametrització 

Paraula 
Reconeguda 

El gràfic mostra les diferents fases seguides en el reconeixement de paraules per ordinador. En 
aquest projecte, Francesc Gudayol ha treballat intensament en Ja parametrització de/senyal, en la 
que ha obtingut resultats notables. 

Sistema d'interfase oral 
entre un ordinador i un home 

E1 desenvolupament de la in· 
terfase oral entre l'ordinador i un locutor co· 
rrespon a una tasc..a d'investigació que té els 
seus origens a la dècada dels 50. D'aleshores 
ençà. diversos pro¡ectes han anat configurant 
sistemes de reconeixament de veu en els que, 
per norma general. s"hi observen les fases 
d'adquisició de dades. la codificació del senyal 
acústic, el reconeixement per comparació i, f¡ . 
nalment, l'aplicació de regles de decissió. 

Francesc Gudayol i Porta bella. en el seu !re· 
ball de final de carrera. cursada a l'Escola U ni· 
versitària d'Enginyeria Tècnica de Telecomu· 
nicacions La Salle Bonanova, ha desenvol u· 
pal un sistema de reconeixement de veu per 
ordinador en el que destaca de manera espe· 
cial la recerca en la fase de parametrització i 
codificació del senyal. 

En el sistema d'interfase oral desenvolupat, 
que ha estat objecte d"un Ajut a la Recerca de 
la Ciril, s'ha dissenyat un sistema de reconei· 
xement de paraules amades depenent del lo· 

cutor. Aquest disseny ha de permetre el reco· 
neixement d'un conjunt limitat de paraules 
que formaran el vocabulari del sistema. La f¡. 
nalitat del treball és. en aquest punt, començar 
a investigar per tal de fixar les bases de nous 
projectes més amplis que portin a la concep· 
ció de la interfase oral ideal. 

El sistema dissenyat presenta un total del 
97 % d'encerts amb vocabularis diferènts, 
amb major nombre d'encerts com més llar· 
gues siguin les paraules emprades, és a dir, 
amb més sil·labes. L'avaluació del mateix per· 
met, d'altra banda. entreveure els possibles ca· 
mins per a la realització d'un sistema de com u· 
nicació oral natural i bidireccional entre 
l'home i l'ordinador. Les aplicacions d'aquest 
sistema de reconeixement de veu són molt àm· 
plies: des del comandament de màquines· 
eina. fins a la introducció de dades a l'ordina· 
dor que no supossin un vocabulari molt ample 
(dades numèriques. etc.), a més d'altres que 
poden tenir un gran interès tant per a ús do· 
mèstic com industrial. • 

Anàlisi d'escenes 
tridimensionals 
en robòtica 

L 'anàlisi d'escenes trid imen· 
sionals en tasques de tipus industrial reque· 
reix, per norma general, l'ús de sistemes glo· 
bais per a la interpretació d'escenes comuns, 
fonamentalment de muntatge i de manipula· 
ció de parts de peces complexes. Les aplica· 
cions fins ara pròpies d'aquests sistemes han 
estat les relatives al reconeixement i a la identi· 
fiGació de peces descrites volumètricament 
(3D), en escenes on les peces poder estar ama
des, cavalcades, o bé parcialment amagades 
pels límits dels camps de visió. 

El sistema PIRS (Perception Interpretation 
Robotic System), desenvolupat pel professor 
Albert Sanfeliu de l' Institut de Cibernètica de 
Barcelona, i que actualment es troba en una 
avançada fase d'estudi, descriu un nou 
mètode per a l'anàlisi tridimensional en robò· 
tica. Per a fer-ho, parteix dels paràmetres 
abans exposats i defineix els principals objec· 
tius en quatre línies mestre d'actuació: En pri· 
mer lloc, el sistema ha d'identificar els objectes 
d'una escena de tipus industrial; posterior· 
ment, verificarà els canvis produïts en aquesta 
escena en tasques de supervisió; identificarà, 
tot seguit, l'objecte dins l'escena; i, finalment, 
çaldrà que el sistema adquireixi les noves pe· 
ces a través de visió per computador i amb 
l'ajut d'un sistema CAD. 

La importància d 'aquest projecte, dotat 
arn b un Ajut a la Recerca de la CIRIT, rau en la 
possibilitat de resoldre problemes d 'identifica· 
ció en tasques de tipus industrial, especial· 
ment quan es treballa en la manipulació de pe· 
ces o parts d'elles, o en muntatges més o 
menys complexes. Arribar a la verificació de 
l'escena, en aquest cas a partir d'una sola font 
sensorial amb visió per computa.dor (encara 
que pot utilitzar qualsevol altre tipus de font), 
permetrà la integració de diferents tipus d'in· 
formació. En aquest sentit, l'estratègia general 
del sistema buscarà les solucions en els para· 
digmes "hipòtesi-verificació" i "concentració 
de la recerca en aquelles zones on calgui". 

El sistema permet operacions típiques i de 
clar ús industrial, que van des de l'obtenció del 
contorn , fins a la determinació de regions, pas· 
sant per la classificació de la textura, les línies 
paral-leles, etc. En el procés s'utilitzen tècni· 
ques de processat d'imatges, reconeixement 
de formes i d'intel·ligència artificial. 

La situació actual del PIRS, encara en fase 
de desenvolupament, permet ja l'extracció de 
la informació de la imatge per a arribar a fer les 
hipòtesis inicials. La segona fase, ara en es· 
tudi, és propiament l'interpretador, que és el 
que realitza la classificació primària i les verifi· 
cacions. • 

ractivitat proteàsica en la maduració del pernil curat 

A rrel de la creixent demanda 
de pernils de qualitat, l'Institut Català de la 
Carn, conjuntament amb un equip d'investí· 
gadors del Departament de Ciències Fisiològi· 
ques Humanes i de la Nutrició de la Univers!· 
tat de Barcelona (Facultat de Medicina), van 
endegar, temps enrera, un estudi sobre els di · 
versos aspectes tècnics del procés de curació 
d 'aquest producte. 

La manca de dades concretes sobre els me· 
canismes d'aquest procés, i la possibilitat d'in· 
cremen tar i millorar la productivitat del pernil, 
que en el nostre país segueix un tractament di· 
ferenciat respecte d'altres productors, foren 
els principals factors que motivaren l'inici 
d 'aquest estudi, el qual es va endegar a partir 
d'un dels Ajuts a la Recerca concedits per la 
CIRIT, i coordinat per la Dra. Carmen Sàrraga 
de l'INCACARN, amb la coHaboració de la 
Dra. Roser Cussó del Departament de Fisiolo· 
gia de la U.B. 

En lquest estudi s'han contrastat els conei· 
xements que fins ara hom tenia respecte del 
comportament de la carn d'animal sacrificat 
en un interval de temps postmortem determi· 
nat. S'han analitzat els canvis de color, de con· 
sistència, de sabor i l'aroma, dels quals se sap 
que són deguts a processos bioquímics afec· 
tats directament per la temperatura, la humitat 
relativa, el temps de curat, la composició qu· 
ímica del múscul fresc i la concentració de sal i 
nitrificants. Al mateix temps, en el procés de 
maduració s'observa una intensa proteolisi 
que es posa en evidència per l'augment de la 
relació del quocient N-amínic/ N·total, i l'in· 
cremen! de substàncies que reaccionen amb la 
ninhidrina. D'altra banda, els canvis que es 
produeixen en la carn després de la mort de 
l'animal són deguts a l'acció d'enzims proteolí· 
tics de la cèHula muscular. L'activitat d'aquests 
enzims es veu afectada per factors com el pH, 
la temperatura, l'activitat de l'aigua i la con· 
centració d'ió Ca lliure, entre d'altres. 

Tots els factors fins ara esmentats han estat 
considerats en aquest treball, el qual es va ini· 
ciar amb la posada a punt de les tècniques bio· 
químiques de mesura de les di ferents activitats 
enzimàtiques, fent una prospecció dels pHs, 
temperatures, temps i concentracions òpti · 
mes. En un segon pas, s'ha estudiat • in vitro» 
el conjun t de les possibles modificacions de les 
activitats enzimàtiques pels agents nitrificants i 
per la sal, segons el rànking de concentracions 
que es poden trobar en les diferents etapes del 
curat. Totes aquestes experiències han estat 
realitzades en pernil fresc i en el múscul semi· 
membranós (què és el més superficial), i pro· 

curant que les peces estudiades puguessin és· 
ser incloses en el normal procés de manufac· 
tura del producte. 

Els resultats demostren que el NaCI actua 
com un inhibidor de les activitats • in vitro• de 
la CAF (proteases neutres depenents de Ca i 
que es localitzen en el citoplasma cel-lular) i de 
la catepsina B (també proteases). Segons els 
resultats, tan sols en concentracions menors 
de 1,1 % de NaCI hi ha activitat enzimàtica. 
D'altra banda, la inhibició total de l'activitat de 
la proteasa catepsina D pel NaCI, suggereix 
que aquest enzim juga un paper poc o gens im· 
portant durant el procés de curació del pernil. 

L'addició de nitrat en els assatjos de la CAF. 
mostren, així mateix, com aquest enzim dobla 
la seva activitat inicial. La catepsina B manté la 
seva activitat a baixes concentracions i la ca· 
tepsina D no es veu afectada per l'addició de 
nitrats. 

Durant els primers estadis del procés de cu· 
ració els nivells de sal i de nitrificants són bai· 
xos. Per aquest motiu, es pensa que la catep· 
sina B podria tenir un paper important. Amb 
tot, però, sembla clar que la CAF seria l'enzim 
responsable de la majoria de les proteolisis ob· 
servades ,ja que el pH del múscul és propera 7 
(pH neutre) i els nivells de nitrats augmenten 
durant el curat. 

Per a tractar de resoldre aquesta hipòtesi , 
s'està treballant en l'actualitat en la quantifica· 
ció de l'activitat proteàsica en els diferents es· 
tadis del procés de curació del pernil mesu· 
rani , alhora, la quantitat de nitrats, NaCI i el 
pH dels músculs. Els resultats obtinguts fins 
ara mostren una clara coincidència amb els 
obtinguts •in vitro•. 

Les conclusions que se n 'extreúen perme· 
ten obrir numeroses vies d'estudi en el terreny 
de la investigació bàsica, així com en el de la in· 
vestigació aplicada. Un exemple clar és el fet 
de què en el pernil curat s'observa amb una 
certa freqüència l'aparició de dipòsits de tiro· 
sina en forma de grànuls visibles a simple vista 
(les anomenades pintes), o com a precipitat en 
la superfície de tall (vel blanc), l'origen de la 
qual es troba relacionat amb la p roteolisi. 

En aquest sentit, actualment es treballa de 
forma molt estreta amb l'equip de Tecnologia 
de Fabricació, dirigit pel Dr. J acint Arnau, que 
efectua un seguiment exhaustiu dels factors 
que afecten les característiques tecnològiques 
del producte final. Atenent els resultats fins ara 
obtinguts, l'equip que dirigeix la Dra. Sàrraga 

de Biotecnologia de l'INCACARN. preveu que 
en un futur proper podria arribar a ésser acon· 
sella ble variar algunes de les condicions d'ela· 
boració del pernil curat. com. per exemple. el 
tipus i la concentració de sal curant. • 

Els estudis duts a terme sobre el procés de ma· 
duració del pernil presenten un notable in terès 
per a les indústries alimentàries, ja que plan te· 
gen possibles millores en el procés d 'elabora· 
ció d'aquest producte. 



O Primer Congrès de Grups Amateurs 
d 'Activitats Científiques 

La Facultat de Ciències Físiques i Quími· 
ques de la Universitat de Barcelona serà 
l'escenari del Primer Congrés de Grups 
Amateurs d'Activitats Científiques que es 
cel·lebrarà els propers dies 17 i 18 d'octu
bre. En aquesta primera edició. organitzada 
con¡untament pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la CIRIT, es 
pretén posar en contacte els interessats i 
permetre 'ls. d'aquesta manera. intercanviar 
experiències i coneixements en camps tan 
amplis com l'astronomia. l'astrofísica, les 
ciències de la vida o la tecnologia. entre 
molts d'altres. Es dóna suport. així. a les di 
verse5 activitats científiques no professio· 
nais que un elevat nombre d'afeccionats de
'iL'IWolupa en el nostre país. 

O El número 3 de TECNO 2000 
a la venda 

El número 3 de la revista TECNO 2000. 
publicació adreçada a fomentar la innova
ció i la transferència tecnològica al servei de 
l'empresa catalana.¡a es troba a la venda als 
quioscos i lli breries de Catalunya. En aquest 
número. TECNO 2000 posa de manifest el 
5eu especial interès en el tema de la transfe
rència de tecnologia. qüestió que es fa pa
lesa. en aquest cas. a través de la seva secció 
Borsa de Tecnologies. la qual es configura 
progressivament com a tribuna de l'oferta i 
la demanda de tecnologia. D'altra banda. 
com es destaca en el seu editorial, s 'amplia i 
es concreta de fo rma important la informa· 
ció referida als programes d'abast europeu 
i. en especial, els d'àmbit comunitari. En 
aquest sentit, l'editorial remarca la impor· 
tància d'efectuar un seguiment constant i 
acurat de les diverses convocatòries i possi
bilitats d'ajut que aquests generen i dels que 
les empreses catalanes en poden sortir àm · 
pliament beneficiades. 

O Saló lnternational de les Tecnologies 
Punta, SITEF 87 

La Cambra de Comerç i Indústria de To
losa del Llanguedoc, ha organitzat, entre els 
propassats dies 29 de setembre i 4 d'octu· 
bre,la quarta edició del SITEF, Saló Interna
cional de les Tecnologies de Punta. En 
aquesta edició han tingut lloc actes tant im
portants com el Fòrum Internacional de 
Transferència Tecnològica. debats sobre 
microelectrònica gestió de xarxes de comu
nicació per part de l'empresa. o els avenços 

de la biotecnologia, a més d'un exhaustiu re· 
pàs de l'actual moment de la indústria aero· 
nàutica europea (projectes Hermes i Airbus, 
principalment). D'altra banda, i coincidint 
amb la celebració del certamen, La Cambra 
de Comerç de Tolosa ha convocat la també 
quarta edició del •Premi Internacional del 
Futur•, amb el que es premia un producte o 
procés nou que presenta un gran atractiu i 
alhora, un bon futur comerciaL 

0 TECNOVA87 
El propassat mes de setembre va tenir 

lloc al Parc del Retiro de Madrid, el Saló In
ternacional de la Innovació Tecnològica, 
TECNOVA 87, en la que hi foren presents 
prop de cinc-centes empreses europees de 
tecnologia punta, a més de diverses institu
cions, organismes i centres de recerca de tot 
l'Estat espanyoL TECNOVA 87 ha estat 
marcada, com en anteriors edicions, per la 
tradicional fira tecnològica, l'exposició eu· 
ropea de tecnologia i unes jornades tècni· 
ques de trebalL El gran desplegament d'acli· 
vitals realitzades ha ajudat a configurar, 
juntament amb l'extensa participació, aquest 
certamen com un dels més rellevants dels 
que se celebren actualment arreu d'Europa. 
D'altra banda, la celebració de la cimera mi
nisterial del programa EUREKA en la que 
han estat aprovats 58 nous projectes, 19 
d'ells amb participació de l'Estat espanyol, 
coincidint amb la mostra, ha esdevingut un 
important element promociona! que ha de 
permetre que, en un futur proper, TEC
NOVA aspiri a ésser un dels certamens tec· 
nològics més atractius del continent. 

O Torna Open University a TV3 
El bon acolliment que el públic català ha 

dispensat al programa •Universitat Oberta» 
(Open University) de la BBC, emès durant 
el curs passat per TV3, ha aconsellat els res· 
ponsables de programació de l'ens català 
de repetir l'experiència aquesta temporada. 
Per al present curs es pensa seguir en la ma· 
teixa línia, de manera que els programes ja 
adquirits i que es començaran a emetre pro· 
perament , complementaran els de la tem· 
porada anterior, amb cursos que abarquen 
àmbits tan diversos com la Química Orgà
nica. la Geologia. la Biologia o la Història. 
Les emissions comptaran, com en l'anterior 
edició, amb el suport de diversos departa· 
ment de la Gene'ralitat de Catalunya, a més 
de la col-laboració de les tres universitats ca
talanes. 
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Octubre de 1987 
· Biotecnologia (l+ D en Micro
biologia Industrial).• 
El Departament de Genètica i 
Microbiologia de la Universitat !\ 
Autònoma de Barcelona, el De
partament de Microbiologia de 
la UB i la Societat Catalana de 
Biologia, han organitzat aquest 
curs de postgrau que tindrà lloc 
entre els dies 19 i 30 d 'octubre, a 
la Sala d'Actes de l'Institut de 
Biologia Fonamental de la UAB. 
Per a més informació: telèfon 
(93) 692 02 00 ext. 1476. 

cRelacions extructura-activi
tat: Disseny de nous produc
tes.• 
Curs organitzat per l'Escola de 
Graduats del Col-legi Oficial de 
Químics de Catalunya, entre els 
dies 26 i 30 d'octubre, amb l'ob· 
jecte d'oferir a investigadors 
provinents del món acadèmic i 
químic en general, i de la indús
tria farmacèutica en particular, 
una visió dels mètodes no expe· 
rimentals que resulten de gran 
ajuda en el disseny de nous com-

-postos. 
Per a més informació: telèfon 
(93) 317 92 99. 

Novembre de 1987 
•Colloquium Chemiometricum 
Mediterraneum.• 
Organitzat pel Departament de 
Química Analítica de la Facultat 
de Química de la Universitat de 
Barcelona, en col·laboració amb 
la UAB, Facultat de Química de 
Tarragona (UB) i l'Institut Qu
ímic de Sarrià. Serà una trobada 
internacional, localitzada a l'àrea 
del Mediterrani, que aplegarà els 
científics interessats en el tema 
de la Quimiometria. Tindrà lloc 
a l'Institut d'Estudis Catalans ,a 
(Carme, 47, Barcelona), del 9 a 
1'11 de novembre. 
Per a més informació, telèfon 
(93) 330 73 11. 

•Jornada sobre tractament d'ai
gües.• 
Organitzada per AQUA-ESPA
ÑA, en col·laboració amb el De· 
parlament d'Enginyeria Quí
mica de la Universitat Politèc· 
nica de Catalunya. Es durà a 
terme el dia 10 a les 9.00 hores. 
Expoquímica 87 se celebra a la 
Fira de Barcelona (Av. Reina M. 
Cristina, s/n. Barcelona). 
Per a més informació: trucar al 
telèfon (93) 423 31 Ol. 

c4rt. Congrés Mediterrani d'En
ginyeria Qufmica.• 
Congrés organitzat per la Soci e· 
tat Espanyola de Química I nd us· 
trial i Expoquímia: Es durà a 
terme entre els dies 11 i 13 de 
novembre. 
Per a més informació: telèfon 
(93) 423 31 Ol. Télex: 50458 
FO IM B-E. 

DELS FOTOEMISSORS 
ALS CCDs (I) 

Començarem en aquest número una sèrie d'articles sobre els sis
temes captadors d•imatge utilitzats en les càmeres de televisió i 
vídeo., El tub ~apfador d'imatge, n'és el principal element, que en 
una carnera, es I encarregat de convertir la informacM iJptica en 
senyal elèctric. 

Els senyals de vídeo, els que convert eix el tub capta
dor , han de ser molt nets i pu rs en origen perquè des
prés s'han de tractar de mil formes d iferent \ . 

Pri ncipalmen t, e l tub, es compo n per una ' upcrtï c ic 
fo tocond uctiva anomenada targct, encarregada d 'em
magatzemar càrregues elèct riques, i un feix electrònic 
per fer l'escombrada de la panta lla. 

El primer tub emmagatzemador de càrregues q ue 
s' usà va ser l' iconoscopi, desenvolupat per Zworykin 
l'any 1920. Aquest tub es millorà passant per d iverses 
formes i tipus . Nosaltres començarem pe·r veure un 
dels millors tubs captadors d'una generaciò: l'orticú 
d'imatge. 

Anodes occeterodors 

fig. 1 Vista esquemàtica d 'un orticó d'imatge. 

L'ORTICÓ D'IMATGE 

Per comprendre'! millor p la nt ejarem l'estud i d ivi
dint-lo en tres parts: la primera, a l'esq uerra dc la fi
gura 2, és la part captadora d'imatge. La llum é•. en t'o
cada a una plaqueta anomenada l'otocàlodc . Fn inci
d ir la llum · emet electrcms d' una quantitat propor
cio na l a la llum q ue produei\ en cada punt. Aq uet\ 
electrons són accelerat s i enfocats fins a una plaqueta 
de vidre m o lt prima (IOO_,.J(m) blanch que é~ llcugéra
ment conductora, gràcies a la dissolució dc ~a l., metà l
liques. E ls electrons, quan cauen en aqucste\ p la
quetes, o riginen la creació de càrregues pO!~il ives per a 
l'extracci ó d'electrons secundaris que són a t rapat s per 
tfna reixa molt prima (20¡« m) col·locada davan t del 
blanch. Així obtenim una imatge igua l com la del fo
tocàtode, però en forma de càrregues positivc<; (en el 
blanch de vid re). 

fig. i Plumbicons de 2 l/4" i de 2/3". 

L a segona, a la part cent ra l de la figura 2 veiem 
com el fei x explorador és accelera t , enfocat i desviat 
per camps elect ro magnèt ics i elect rostàtics ; és frenat 
quan està molt a prop del blanch de vidre , de manera 
que arriba a la cara posterior del blanch amb poca ve
locitat , i neutra litza les càrregues positives . Com q ue 
el fei x és sempre el mateix , hi ha Utla quantitat 
d'electrons que no tenen cap càrrega per ne ut ralilzar, 
aquests són els q ue reco ll irem, i a ixò ho fa rem a l' úl
tim ànode accelerador. 

fig. 3 

'Op! ICO 

Placo de senyal 

tron¡porent 

r...,nn fotoconductora 

Esquema d 'un Vidicó. 

Electrodes d<> 

concmtrac1d 
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fig . 4 Esquema d'un tub Plumbicó. 

En la tercera part , que correspon a la dreta de la fi
gura 2, els electrons sobrants passen , després de l' àno
de accelerador , cap a un multiplicador d'electrons 
format per un nombre determinat d'electrodes con
cèntrics anomenats dínodes. La mul tiplicació en cade
na s'aconsegueix per l'efecte de l'emissió secundària. 
Així tenim un electró en el primer dínode, d'aquí salla 
al segon , que en tenir una tensió més alta , arriba a 
impactar-lo i en desprèn uns quants més, i a ixí succes
sivament fins a l' úl tim , aconseguint uns guanys de 
1.000 vegades en corrent. Aleshores , el senyal de 
vídeo és recollit a l'últim dínode que està carregat 
amb una resistència a una massa. 

Aquest tub va ser uti litzat durant mo ll de temps per 
totes les qua li tats que tenia. Podia funcionar a nivells 
de llum molt baixos, inferior a l lux. També tenia un 
efecte de relleu o contrast, ja que a les zones molt 
il·lumi nades les envoltava d'un ombrejat més rose i 
d'aq uesta manera les ressaltava. 

PbO 1n1rínsoc 

P\oco transporont 

Caro dot dovont el <D l l-.:e e - e-\ LLUM I e Fo1x oxplorodor 

e 
<Dt 

e~ ee - el-

-- r-lé e -I e e 
e\ e¡ 
N tipusPbO P tipusPbO 

fig. 5 Estructura del target del Plumbicó. 
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TUBS FOTOCONDUCTIUS 

Passem ara a una nova concepció dels tubs capta
dors d'imatge. El primer va ser el de Vidicó, aquest ti
pus de tub és d ' una consti tució molt més senzilla com
parada amb els de fofoemissió, i es basa en les pro
pietats fotoconductives de certs materials. El Vidicó 
està format per un tub de vidre, on a l'extrem del da
vant té el blanch fotoconductor (target), a l darrere el 
canó electrònic d'on surt el feix que és enfocat i des
viat amb l'ajut de bobines col·locades a l'exterior , 

abraçant el tub. 

«La multiplicació en cadena 
s 'aconsegueix per l'efecte 
de l'emissió secundària.» 

El target està constituït per una capa metàl·lica 
molt fina dipositada a la cara interior del davant del 
tub. En aquesta capa es posa material fotoconductor 
(sul fur d'antimoni) , per tant , en variar la incidència 
de la llum també varia la conducció electrò nica. 
Aquesta placa té una tensió una mica més positiva que 
el càtode del canó, de l'ordre de 10 a 30 volts . Igual 
que en l'orticó d'imatge tenim una reixa molt a prop 
del target que frenarà els electrons procedents del ca
nó, això farà que arribi n a poca velocitat al ta rget i 
d'aquesta manera s'evita l'emissió secundària. 

Pot portar també un electrode que és per a l'enfoca
ment dinàmic, aconseguint un bon enfocament fins i 
tot en els extrems de la imatge (llum) enfocada a la ca
pa fotoconductora i varia, per tan.t , la conducció 
electrònica de cada punt . 

D'aquesta manera, les càrregues positives motiva
des per la tensió aplicada a la capa, es van difonent 
per tota la superfície i en dependre de la conducció de 
cada punt s'obté, a la cara del darrere, una imatge en 
càrregues positives que equival a la imatge òptica. En 
passar el feix explorador , cada punt queda neutralit
zat al potencial del càtode i els electrons sobrants són 
captats per la reixa recuperadora. 

El corrent causat per les neutrali tzacions de càrre
gues positives travessa una resistència de càrrega exte
rior i entre els seus extrems s 'aconsegueix el senyal de 
vídeo . . 

DELS FOTOEMISSORS 

ALS CCDs (I) 

Aquest tipus de tub té molt d'arrossegament 
d'imatge (efecte estel) per la dificultat que té de recu
perar el .seu valor de foscos quan ·desapareix la llum. 
Aquest efecte s'aprecia molt més quan es prenen imat
ges en moviment. 

fig. 6 Tubs Vidicó i Plumbicó. 

«El target està constituït 
per una capa metàl·lica mult fina.» 

PLUMBICÓ 

El plumbicó va ser desenvolupat per la casa Phi; 
llips, un temps després que la casa Electric English 
Valvo (EEV) desenvolupés un altre tub, també d'unes 
característiques molt bones. 

El plumbicó és el gran tub que es fa servir actual
ment quan .es volen obtenir imatges de qualitat. Es
sencialment és igual alVidicóperò amb el target foto
elèctric constituït per protòxid de plom (PbO), d'aquí 
en ve el nom. Una capa de IO,.um d'aquest material 
està dipositada. a la placa de senyal. La veritat és que . 
el protòxid de plom està eñtremig de dues altres, una 
que la connecta amb la placa de senyal (és de biòxid 
d'antimoni: Sb02 o de biòxid d'estany SnO~ i l'altra 
capa situada al cantó del'canó és impurificada de ma
nera que adquireix conductivitat -P- i tot queda 
com un díode P-N en connexió invertida, ja que el 
corrent circula del càtode cap a la placa de senyal , la 
qual es connecta mitjançant la resistència de càrrega a 
un·a tensió d' aproximadament 40 Y. 

«El plumbicó és el gran tub 
que es fa servir actualment.» 

El feix d 'electrons escombra pel darrere del target, i 
si no hi ha llum, queda el mateix valor del càtode. 
Quan s'iHumina queden parts alliberades d'electrons, 
aleshores, els 40 V positius fan que els electrons vagin 
cap a la placa de senyal i el feix haurà de neutralitzar 
els <<forats» creats per 1a fuita d'electrons. 

S'ha de dir que aquest tub pot aconseguir imatges 
que corresponen més enllà del color vermell, cap a 
l'ultra roig, amb totes les aplicacions que això repre
senta. Les principals característiques d'aquest tub 
són: el poc corrent que té quan explorem imatges·fos
ques, és a dir, amb poc granet (soroll) en les zones 
negres, també té molt bona definició (enfocament), 
poc arrossegada en punt brillants i bona sensibilitat 
amb poca llum .. Aquest tub també ha sofert impor
tants millores i així apa reix el tub plumbicó a díode 
disparador (GUN) en el qual ha estat: disminuïda la 
capacitat del target i, per tant, menys efecte estel i té 
menys soroll de negres . D 

JOSEP CASANELLAS I CARBONELL 

Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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NO HI HA 
SOLUCIÓ TÈCNICA 

Creiem que ha quedat demostrat pel contingut d~. le~ nostres 
col·laboracions en aquesta secció, que una de les questwns que 
considerem més preocupants pel que fa al funcion,ament no~m~l 
de la llengua catalana en l'àmbit de la tècnica es ~a presenc!a 
creixent (i sembla que amb creixement imparable) d estrangens-
mes. 

Un aspecte contradictori, i segons com molest, 
d 'aquesta qüestió és que la solució al problema dels 
estrangerismes tècnics no po,t ser una solució «tècni
ca>>. Volem dir que no pot sér-ho en el sentit de tècni
ca lingüística; és a dir , de ttcbar unes fórmules uni
versals que aplicades sistemàticament a tots els casos 
ens anirien donant les solucions adients; de manera 
que per molt laboriosa que hagués resultat la confec
ció de les fórmules, la seva aplicació seria immediata i 
els problemes quedarien resolts en poca estona. 

Abonant aquesta idea, creiem que és simptomàtic 
que per als fets de llengua d1da vegada més es parla 
d' «adequació>> en compte de «correcció>> i es reconeix 
l 'existència i la funcionalitat de diversos registres o 
possibilitats d'expressar-se. 

Les causes d'aquella impossibilitat cal buscar-les en 
el fet que el fu ncionament o ús de la llengua és un fe
nomen sociològic i, per tant, sotmès a unes «regles de 
joc>> molt allunyades de la mecànica. 

Per al cas que ens ocupa, de la pronunciació de 
mots d'origen estranger (els esmentats en aquesta sec
ció als números QT-07, QT-Ò9 i QT-11 en són només 
una petita mostra), creiem, per tant, que les solucions 
han de complir aquestes coridicions: . 

- Ajustar-se a criteris científics, lingüístics. 
- Ser viables, acceptables per part de la comunitat 

parlant. 
Aquesta acceptació, que és una condició fonamen

tal, però difícilment previsible, sabem, tanmateix, que 
dependrà en bona part dels mitjans que s'uti li~zin per 
difondre-les i dels avals que tinguin. Per exemple, 
l'autoritat de l' Institut d'Est\tdis Catalans, la presèn
cia de la televisió i de la ràdio, la força sectorial d 'un 
diccionari o d'un manual, la suma d'aquests mitjans, 
etc. 

En definitiva, doncs, les propostes concretes seran 
diverses i oscil·laran entre aquests dos pols: 

- La pronúncia correcta segons la llengua original 
del mot. . 

- La pronúncia d 'acord amb el sistema de la llen
gua (catalana en el nostre cas) concretat en el seu in
ventari de fonemes, sons i oombinacions i posicions 
de sons. 

I 

Decantar-se cap a l'un o cap a l'altre s'haurà de fer 
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en tot cas tenint en compte les circumstàncies que enu- · 
merem a continuació: 

• El que ha estat tradicionalment el tractament po
pular de mots- estrangers. Ens referim a la pràctica 
universal (s'ha fet sempre i arreu, i és, doncs, viable) 
d 'adaptar-los als hàbits fonètics o articulatoris dels 
parlants; aquesta pràctica s'havia aplicat sistemàtica
ment fins i tot a paraules que ara considerem «intoca
bles>>, com els topònims i els antropònims. La versió 
més actual, però suavitzada, d'aquest hàbit consisteix 
a pronunciar-los segons la fonètica catalana que més 
s'aproxima a l'original. 

• El grau de fixació de què partim en la manera 
com els ·parlants pronuncien un mot. És a dir , que hi 
ha uns termes estrangers molt fixats; uns d'ús genera
litzat com els del futbol (amb una fonètica deforma
da) i d'altres d'ús més restringit (fidelment pronun
ciats), apresos per especialistes que interpreten plà
nols de muntatge o instruccions de maneig. 

• Les solucions adoptades per la normativa (catala
na, acords internacionals , ... ) que ,permeten establir 
analogies. En aquest punt cal tenir en compte que les 
pròpies normatives no sempre compleixen les regles 
d'analogia, potser precisament perquè .aquest no és 
l' únic criteri vàlid. 

• Les solucions adoptades en ~tres llengües, espe
cialment les més pròximes. Aquest és un criteri útil, 
però ambivalent , ja que les !lengües que estan en si
tuació de nor:malitat, que ens haurien de servir de mo
del de referència, no són pas les que s'han preocupat 
més per aquestes qüestions i apliquen normes força 
divergents. L'espanyol tendeix a adaptar la grafia a la 
fonètica (debú, carné, ... ), mentre que el francès ten
deix a mantenir les grafies originals i fer adaptacions 
fonètiques parcials . 

• Certes circumstàncies concretes dels àmbits i dels 
grups socials implicats . Ens referim a casos en què 
hom desitja mantenir paraules amb la grafia i la fonè
tica originals per raons de tradició, de prestigi, etc. 
Els italianismes del món de la música (crescendo, 
·scherzo, pizzicatto, etc) i els estrangerismes de molts 
tipus del món de la gastronomia en serien exemples 
significatius. O 

COMISSIÓ LEXICOGRÀFICA DEL COL-LEGI 
D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 

PRACTIQUEM 
LA INFORMÀTICA 

A partir d'aquest número, la secció informàtica serà quelcom 
més que un simple article teòric que després de llegir-lo sols el po
dem utilitzar com a cultura general. A més intentarem que no no
més sigui un llistat de programes per ser copiats, on no sapiguem 
què fer de cada cosa. Tot això és interessant, però per si sol no és 
prou dinàmic per oferir un bon caliu entre els lectors. 

Conformaran la seGció nous tipus de rutines, dife
rents maneres de plantejar algorismes, i .periòdica
ment hi haurà un programa amb alguna errada, i aquí 
és on comença la vostra participació. El que haureu 
de fer és trobar l'errada, i qui ho vulgui, podrà 
escriure explicant-ne la troballa. Es publicaran les 
millors cartes, a ixí com la resolució de la situació de 
l'errada, amb les dades de 'l'autor i les explicacions 
que en cregui oportunes. 

El que pretén aq uest programa és plantejar-nos un 
problema que us interessi i alhora us diverteixi . 

PROBLEMA N" 1: LA TERANYINA 

Tenim quatre aranyes, cada una en un extrem d'un 

quadrat, i comencen a moure's simultàniament. Cada 
una es dirigeix cap a l'altra en el sentit contrari a les 
agulles del rellotge. Com que t9tes les aranyes es 
mouen simultàniament , a mida que una es dirigeix 
cap a la que té més pròxima, formen una trajectòria 
que fa curvatura. Com podem veur_e en la figura 2, en 
cada instant de temps , continuen formant un quadrat, 
ara pèro, més petit. 

A tots els que us interessi el programa, intenteu de 
fer-Io. És un bon exercici i força interessant des d'un 
punt de vista gràfic i matemàtic. Els que ho aconse
guiu, envieu una còpia del programa (passat per 
impressora, màquina d'escriure o fet a mà) a 
Quaderns Tècnics. 

I mentrestant, perquè us pagueu entretenir, us ofe
rim un altre programa que és per a un Commodore 
64/ 128. 
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PRACTIQUEM 

LA INFORMÀTICA 

En l'antiguita t es creia que els cometes eren senyals 
que els déus enviaven als mortals per anunciar la pro
ximitat d'una catàstrofe. 

Així per exemple, el cometa que va passar el 372 (aC) 
va anunciar la destrucció de les ciutats Helice i Bura 
per un terratrèmol. Una altra superstició molt estesa, 
sobretot entre els romans, assegurava que eren les àni
mes dels grans homes ja morts. Així, segons Ovidi , el 
cometa vist l'any 43 (aC), era el propi esperit de Juli 
Cèsar. 

Avui per avui els cometes ja no tenen aquesta part 
màgica i misteriosa. Els temps moderns l'han conver
tit en un simple objecte d 'estudi científic. En aquest 
sentit, diversos països europeus , varen ajuntar la seva 
tecnologia per investigar el cometa Halley més 
d'aprop, llençant l'ESA les sondes VEGA que varen 
passar molt a prop, quasi a tocar, el Halley. 

Per escriure un programa que dibuixi un cometa, 
necessitem, en primer lloc , un algortime per calcular 
els valors de les coordenades X i Y dels punts del co
meta. La seva forma la determinarem fent que els va
lors d'Y depenguin de la funció SQR(X), amb la qual 
·cosa com més gran sigui el valor d'X més gran serà el 
valor d 'Y (la funció arrel quadrada), a la dreta de la 
pantalla quedarà una imatge més gran que a l'esquer
ra. Al mateix temps multiplicant la funció SQR(X) 
per RND(l) aconseguirem que els valors d'X canviïn 
d 'O fins a SQR(X). 
Per augmentar la imatge, multipliquem els valors d'X 
per 320 i els d'Y per 45. A més, sumant o restant 80 a 
Y dividim la pantalla en dues meitats, que gràcies a la 
instrucció GOTO 280 en la línia 260, en resulten asi
mètriques. 

La complicada subrutina per dibuixar els punts és 
per causa que el Commodore 64, tot i disposant de 
gràfics d 'alta resolució, no entén la instrucció gràfica 
PLOT com les d 'altres ordinadors. 

100 
120 

140 

150 
160 
170 
180 

REM HALLEY PEL COMMOI:IORE 64 
PRINT CHR$ <147): REM AIXD 
BORRA LA PANTALLA 
PRINT:PRINT " HALLEY PEL CD 
MMODORE 64" 
PRINT"COPYRIGHT QT" 
PRINT 
POKE 53280,0 
PRINT: PRINT "ESPERA UN MOM 
ENT." 

220 FOR B=l TO 2 
230 FOR A=1 TD · 1000 
240 X=<RND<A>h2> :Y=RND<1>*45*SQ 

R<X> 
250 IF B=2 THEN 270 
260 X1=X*320:Y1=Y+80:GOSUB 2000 

:GOTO 280 
270 X1=X*320:Y1=80-Y:GOSUB 2000 
280 NEXT A 
285 NEXT B 
290 REM DIBUIXA LES ESTRELLES 
450 FOR S=l TO 250 
460 X=RND<1>*320:Y=RND<1>*200 
480 Xl=X:Yl=Y:GOSUB 2000 
490 NEXT S 
495 REM TOCA UNA TECLA 
500 GET Q$:IF Q$="" THEN 500 
540 POKE 53265,PEEKC53265>AND 2 

550 

570 
1000 
1005 

1020 

1040 

1050 
1060 
1080 
2000 
2030 
2040 
2060 
2070 

2080 

2090 

23 
POKE 
47 
END 
REM 
FOR 

53272,PEEKC53272>AND 2 

BORRA GRAFICS 
I=8192 TO 16191:POKE I, 

0: NEXT 
REM COLOR DE FONS I DE LES 
ESTRELLES 
FOR I01024 TO 2023: F'OKE I, 
16: NEXT 
POKE 53272 , PE E I< ~.5.3272 > OR 8 
POKE 53265,PEEK<53265>0R 32 
RETURN 
REM COL.LDCA ELS PUNTS 
REM INPUT<POSICIONS X i Y> 
REM OUTPUT 
X 1 = I NT < X 1> : '( 1 =I NT <Y 1> 
BY=8192+INT<Yl/8)*328+8*INT 
<X1/8)+Y1 AND 7) 
PDKE BY,PEEK<BY> OR (2 A<7-< 
Xl AND 7>>> 
RETURN 

Espero que aquest programa us agradi, és força 
entretingut. Això sí, haureu d'esperar-vos una mi
queta, ja que els càlculs per passar les coordenades 
per a l'alta resolució són complicats, i en fer-ho en 
BASIC aturen molt l'execució del programa. O 

190 
200 

PDKE 56,32 
GOSUB 1000:REM PASSA A LA S 
UBRUTINA DE GRAFICS 

ELOI RAMON I GARCIA 
Tècnic d'informàtica 
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gabinet 
d'informació 
i estudis 
comarcals 
de Catalunya 

EL GABINET D'JNFORMACIO I ESTUDIS 

COMARCAlS DE CATA!-UN'(A (G.LE.C.C.) !:S 

Ul':A Et-:TITAT QUE TREBALL.->. E"' LA 

IN\'ESTIGACIO , DIFUSIO DE LA REALJl A T 

COMARCAL I Ml!l':ICIPAL DEL NOSTRE PAlS. 

AQUESTA LABOR LA DUU A TERME 

UN EQUIP D'ESPECIALISTES QUE SELECCIONE"' 

NOTICIES PER TEMES EN MES DE 300 

PUBLICACIONS PERIODIQUES QUI! S'EDITEN 

ARREU DE CATALUNYA. 

ELS SERVEIS QUE S'OFEREIXEN SON 

ELS SEGÜENTS: 

UNA HEMEROTECA ON ES POT 

CONSUL. TAR LA MA] ORlA DE LES PUBLICACIONS 

SELECCIONADES. 

UN ARXIU D'INSTITUCIONS 

COMARCALS, PERMANENTMENT REVISAT, ON 

ES REFLECTEIX LA VITALITAT DINAMICA DELS 

NOSTRES POBLES, BARRIS I COMARQUES 

!EMISSORES LOCALS, ÇENTRES D'ESTUDI, 

ASSOCIACIONS CUL TU RALS, GRUPS 

A LTERNATIUS. .. ). 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ 

ESCRIVIU 

O TELEFONEU-NOS 

A LA SEGÜENT ADREÇA 

GABINET D' INFORMACIÓ 

I ESTUDIS COMAR CALS 

DE CATALUNYA 

( GIECC ) 

CI dels ALMOGÀVERS 43 

T. (93) 300.00.67 

08018-BARCELONA 

I, fiNALMENT, EL SERVEI DE RECULLS 

DE PREMSA. 

ELS RECULlS DE PREMSA ESTAN 

PENSATS PER A TOTES AQUELLE.!> PERSONES 

I INSTITUCIONS QUE VOLEN UNA INFORMACIO 

COMPLETA I ACTUAL D'ALLO QUE ES PUBLICA 

A TOTA CATALUNYA, SOBRE QUALSEVOL TEMA 

DE LA SEVA ESPECIALITAT. 

AQUESTES NOTICIES, -SIGUIN GRANS 

O PETITES EN LES PUBLICACIONS D'ORIGEN-, 

SON EDITADES EN DOSSIERS, SEMPRE. UNIFICATS 

A TAMANY DIN A4, 'CONSTITUl'TS EN FOTOCOPIES 

DE GRAN QUALITAT TECNICA, TANT PEL QUE 

FA ALS TEXTOS REPRODUÏ TS COM PEL QUE 

ES REFEREIX A LES POSSIBLES IL.LU~TRACIONS 

QUE ELS ACOMPANYEN. 

L'\ NOTICIA PORTA SEMPRE LA 

REFERENCIA DE LA PUBLICACIO D'ORIGEN, 

I DEL DIA DE LA SE~A APARICIO. 

ELS DOSSIERS S'ENVIEN AL DOMICILI 

DEL CLIENT, SEGONS LA PERIODICJT A T 

E6COLLIDA EN CADA CAS: DIARIAMENT, CADA 

SETM.'\NA, UN ÇOP PER MES. 

GI ECC 



LLENGUATGES 
, 

DE PROGRAMACIO 

En un article anterior es parlava dels probleme~ de la programa
ció dels ordinadors actuals per aconseguir una cosa semblant a la 
Jntel·ligència Artificial (JA). Aquest article intenta fer un repàs de 
tots els llenguatges de programació, diferenciant entre els estricta
ment pràctics i les aplicacions de sistemes experts. 

Si bé els problemes dels manipuladors mecànics són 
molt complexos dins el camp de la lA (ja que poden 
incloure una gran quantitat de conceptes ta l i com re
coneixement de formes, de sons , etc .), també existeix 
el problema econòmic de la seva utili tzació , és a dir, 
de la seva actuació e ficient, cosa estrictament ll igada 
a ls programes que les fan funcionar. Una solució ha 
estat el «robot cablejat», que té el problema de la 
difícil reprogramació quan es produeix un canvi de 
l'entorn de funcionament. Una altra solució és la 
«programació convencional» a la qua l esteim acostu
mats. 

Per a l'elecció d'un llenguatge de programació de
termi nat , cal tenir en compte els següents factors : 

• L'entorn de funcionament del robot és difícil de 
descriure matemàticament. 

• Cal preveure possibles col·lisions de programa . 
• Cal preveure les imprecisions que inevitablement 

es produiran. 
• La velocitat de tractament de les informacions 

sensori als poden ser difí cils de tractar en temps rea l. 
• Les in formacions anteriors poden ser ambígües . 
També podem considerar la forma d ' un algoritme 

de programació típic; per exemple la separació de pe
ces defectuoses d' una cadena de producció : 

-· Descripció de les peces a tracta r 
- Descripció del concepte de defecte 
- Determinació de l'orientació de les peces 
- Tractament de la in form ació dels sensors de vi-

sió i manipulació 
- Estratègies de separació de les peces defectuoses 
- Dona r els paràmetres necessaris per a les dife-

rents rutines d' identificació i separació 
- Defi nició de les estratègies en cas que es pro

dueixin errors. 
T ots aquests punts són difícils de tractar i d' imple

mentar amb els llenguatges de programació coneguts 
actua lment , apareixent fo rmes noves més ad.aptades a 
les necessit ats. 

QT / 34 

CARACTERÍSTIQUES DELS LLENGU ATGES 
DE PROGRAMACIÓ DE ROBOTS 

Encara que mantenen una certa semblança amb els 
llenguatges de p~ogramació clàss ics, tenen unes 
estructures característiques moit específiques que són: 

- Semàntica per descriure eines, les noves dimen 
sions associades i la seva manipulació 

- Estructures condiciona ls governades pels senyals 
anteriors 

- Llengua tges intermedis i rut ines d' interfície q ue 
siguin transportables 

- T ipus de dades orientades a la descripció dels 
moviments a realitzar 

- Tipus d'ordres associades a aspectes dinàmics 
- Descriptors de les condicions de contorns 
- Ordres de transformació de coordenades entre 

sistemes coneguts 
- Sistemes de sincronització per faci litar l'execu

ció paral·lela de feines 
- Ordres associades a l'extracció d 'in formació 

dels captadors 
- Semàntica associada amb l' evasió amb la no 

autodestrucció 
Aquest fet comporta l' aparició d ' un gran nombre 

de llengua tges a ixí com de diverses estructures algorít
miques per a la resolució dels problemes . 

PROGRAMACIÓ NO TEXTU AL 

En aquest tipus de programació el robot intervé en 
el procés de programació i actua com a d igitalitzador 
de posició de n dimensions (definició segons en R. 
Taylor) . Depèn fortament del problema concret de 
què es tracti i de la feina a realitzar, amb el desavan
tatge evident de pèrdua de temps que això implica. 
Té, però, la millora que qua lsevol persona és capaç de 
defini r les accions del robot, amb l'inconvenient asso-

LLENGUATGES 

DE PROGRAMACIÓ 

ciat que el programa només podrà fer allò pel que ha 
estat creat; no hi ha transportabi li tat senzilla dels mò
duls del programa . És també tediós de programar i 
a lhora ï neficient tan t pel que fa a l temps de compro
vació de funcionament com en el so d 'introducció de 
codi (comparable a una programació ASSEMBLER o 
a un llengua tge d 'alt nivell). Qualque millora s'acon
segueix am b la programaciÓ «punt a punt», amb la 
qual una sèrie de microprocessadors incorporats a les 
art iculacions s'encarreguen de memoritzar determi
nats punts de la trajectòria i d'efectuar petits ajusta
ments. 

PROGRAMACIÓ TEXTUAL 

D'aq uesta manera, el robot normalment no ha 
d' interven ir durant el temps de programació . Els seus 
avantatges són: 

- No cal programar l'entorn on es mou el robot. 
- El posicionament s'aconseguirà mitjan= ant un 

càlcul simple . 
- La programació és fàcilment modificable (sen

zill d 'editar) 
- És fact ible de modular els programes , perme

tent -o~ la utili tzació amb diferents manipuladors 
- Es possible d ' incorporar models tant de l'entorn 

com del sistema amb la consegüent capacitat d'apre
nentatge i d ' interacció . 

En uns nivells inferiors d'aquesta programació, hi 
ha una pèrdua de la possibil itat d'interacció amb n di 
mensions provocant pèrdues de temps amb programes 
llargs i complica ts . En uns nivells superiors , cal man
~eni r els models en els quals es basa el programa, 
mcloent qualsevol canvi que es pugui produir. 

Dins d'aquest tipus de programació es distingeix: 

Programació tex tual explícita 
Precisa una especificació de tot s els moviments ne

cessaris per .reali tzar l'acció desitjada. És independent 
de l'es tructura de l'actuant, de les accions que han de 
fer els terminals i de les dades transmeses pels capta- . 
dors. La programació es pot fer de fo rma que les da
des· finals de posició s'introdueixin a posteriori pels 

L 'al tra té les característiques de disposar de primitives 
estructurades, ús de transformacions coordenades, de 
dades complexes, processos paral·lels estructurats i la 
seva sincronització. 

«Qualsevol persona és capaç 
de definir les accions del robot.» 

Programació textual amb model de l'univers 
El programador especifica models de l'univers on 

es mou el robot, de forma que és el propi robot el que 
calcula els moviments a realitzar per complir la feina 
que cal fer . 

Si el comparem amb els anteriors, podem dir : 
-A partir d'una certa complexitat de la feina, és 

més fàcil descriure'ls d'aquesta forma que no pas 
explícitament. 
. - Necessiten ordinadors més potents que els ante

nors 
- Poden fer feines més complexes i tenen un joc 

d'instruccions més abstractes 
- Disposen de lli breries de funcions seleccionades 

pel robot depenent del que ha de fer 
Aquest tipus de programació és relat ivament nou 

molts encara es troben en una fase de laboratori O 
JAUME VICÉNS i BARCELÓ 

Enginyer Superior de Telecomunicacions 

EMPRESA D'INST AL· LACI ONS 
NECESSITA 

1 TÈCNIC ELECTRÒNIC 

propis sensors del robot. Els principals inconven ient s IIIMiiMfi~ 
són que el programador ha de preveure qualsevol · 
eventualitat que pugui aparèixer així com la comp lexi
tat dels programes . 

AMB EXPERIÈNCIA EN RADIOCOMUNICACIÓ 
Interessats envieu currículum i telèfon de 
contacte a: 

H i ha dos subgrups dins d ' aquesta manera de pro
gramar: una de similar a la «punt a punt» , però amb 
bifurcacio ns més simples, transferència de paràmetres 
entre mòduls de programe~. etc. Solen tenir una gran 
quantitat d'ordres però poquc~ c~tructures de control. 

Ref. 402 
Ap. Correus núm. 34.038 
08080 Barcelona 
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EL MEU AMIC JOAN 
I ELS SATÈL.LITS 

El meu amic Joan s 'ha fet fonedís. Ens trobàvem cada tarda al 
bar de la cantonada per prendre la nostra gerra de cervesa o el ci
galó, d'acord amb les estacions de l'any, i discutir el darrer gol 
(perdó, el darrer llibre) d'en Porcel o d'en Fuster (el valencià), per
què nosaltres, els lletraferits discutim de llibres com qui s 'escarras-
sa sobre partits de futbol. 

En Joan s'ho llegia tot (mai no vaig entendre com 
les peles i el temps li arribaven!) i era un bon conver
sador, sabia assenyalar contundentment els punts 
flacs d'aquest escriptor, els punts forts d'un altre, i la 
mitja horeta que passàvem plegats cada tarda era un 
entreacte consolador enmig de les corredisses del dia. 
Doncs bé: en Joan va fer-se fonedís. I com passa tan 
sovint, ni jo, ni en Pep, el cambrer, ni ningú realment, 
no sabia la seva adreça. Ja passa sovint, això, en algu
nes penyes, que de vegades no arriben a penetrar les 
vides privades de ningú. 

Jo , fidel a la institució , continuava ficant el cap ca
da tarda al bar: «Que l'has vist , en Joan?», cridava a 
en Pep. «Ca! », em contestava en Pep remenant la ca
ra, decebut. Fins que no fa gaire, m'assec a la barra, 
demano la de pressió i a penes frego l'escuma freda 
amb la boca, ·albiro alhora el morro agitanat del 
cambrer al meu davant amb un somriure amb la llar
gària de tota la cara. «Ha estat aquí! Ha vingut! », em 
crida l'homenet. «Qui? Qui ha vingut?» li pregunto, 
atabalat. «En Joan! Qui hàuria de venir? El rei de 
Suècia?». Realment el meu amic Joan s'havia deixat 
caure per allà. lla prova era davant dels meus ulls, Ja 
prova material i indiscutible: un sobre amb la seva 
lletra dirigit a aquest ciutadà. I què contenia aquest 
sobre? - molts ho voldran saber, almenys els més cu
riosos. Res, us ho puc dir: m'invitava a visitar-lo, 
simplement. 

E~n Joan em va revelar el seu secret: ha via des-
cobert un altres interès en la vida. Em va conduir al 
jardí i em va mostrar una enorme antena parabòlica 
instal·iada en un dels terrats de la torre; feta invisible 
d~ de fora pels murs i la jungla. A mi, em semblava 
una cosa sinistra, una mena de bocota electrònica 
oberta al cel com un monstre antediluvià amagat als 
recers forestals. Però quan vam tornar a la sala, en 
Joan m'ho va aclarir, manegant tot de botons del seu 
televisor. És clar que li havia costat una milionada i, a 
més a més -el vaig advertir- , probablement hi havia 
alguna il·legalitat en allò, qualsevol cosa on com a 
mínim la Generalitat hauria de fi car un dit. Però sigui 
com sigui, en Joan podia rebre emissions de televisió a 
través de dos satèl·lits; l'Intelsat i l'Eutelsat. Tenia a 
la seva disposició, a més de les cadenes nacionals i es
tatals, sembla que més d'una vintena de canals di fe-
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rents. Tenia el Soper Channel en anglès vint-i-quatre 
hores al dia, amb esports, dibuixos, pel·lícules i se
rials. L'Sky Channel li dóna un programa pel mateix . 
estil des de les 7 a les 24 i TVS amb el subtítol de la te
levision jrancophone,. naturalment en francès, de les 
14 a les 22: música seriosa , programes de cinema, mo
da i cultura en general. La RAI també la rep en Joan i 
l'ATN, amb programes culturals i jazz. El meu amic 
Joan encara disposava del canal Lifesytle, que em va 
semblar dedicat sobretot als agricultors, però no ho 
juro. Il'Screen Sport, que des de les 17 a les 24 dóna 
exclusivament esports i res més que esports. I, encara, 
The Arts Channel, un canal exclusivament dedicat a 
les arts, des de les 6 a les 9 del matí, amb molta música 
(de la bona i perdoneu el maniqueisme!). Encara hi pa 
un Children's Channel, que entre les 5 i les 15 enlluer
na els ulls de les criatures (i del meu amic Joan!) amb 
tots els herois de les nostres infanteses, des de Cool 
McColl a Popeye, de Choko i Boko a la Dona Aranya 
i al Robinson suís. 

En Joan s'havia gastat realment una milionada. 
Perquè per rebre alguns d 'aquests canals fa falta un 
decodificador . I alguns no es venen a Catalunya, com 
el del Filmnet, que dóna pel·lícules vint-i-quatre hores 
al dia, el qual només es pot comprar a Bèlgica, Holan
da, Noruega i Suècia. En Joan, va agafar un ayió i se 'n 
va anar a Brussel·les. Però fins i tot sense descodifica
dor, em va explicar, les possibilitats són moltes, com 
el Première, només de pel·lícules , el canal de les 
criatures , la RAI i, ara, a partir d 'aquest estiu, la 
MTV Europe, 24 hores al dia de telediscs . 

«Déu meu», vaig plorar abraçant en Joan, vell 
company lletraferit. <d on trobes tu temps ara per lle
gir algun llibre?»; 

Em va mirar desconcertat: «Llegir? Si no tinc 
temps ni per a dormir! » 

Vaig tallar les relacions amb en Joan. Del tot. Radi
calment. I juro que si el trobava per atzar alguna ve
gada al carrer -no el trobaré perquè ell no es mou de 
davant del televisor- li trencaria les dents. No ho 
vaig fer aquell dia perquè em sentia massa atabalat i 
no vaig poder reaccionar a temps. O 

MANUEL DE SEABRA 
escriptor 

Aparegut al Diari de Barcelona del 18-9-87 

INFORME DOSSIER 
PREMSA. CIÈNCIA 
I TECNOLOGIA 
Edita: CDP. 

Una iniciativa que sembla ja 
prou consolidada són aquests in
formes que, amb una periodici
tat mensual, ens apropen tota la 
informació relacionada amb el 
món de la ciència l de la tèc~ica 
trobada als mitjans de comuni
cació d'informació general · 
d'arreu del món. 

Aquesta selecció d'articles són 
editats en la seva llengua original 
i distribuïts en temàtiques. 

També s'adjunta una repro
ducció dels índexs de totes les 
publicacions i ressalten aquells 
temes tractats en profunditat que 
demanen un interès més especial. 

Són ja al seu número 14 i espe
rem que el seu grau d'interès es 
mantingui com fins ara i, pro-· 
gressivament, s 'hi pugui incloure 
seleccions de notícies i articles de 
premsa més especialitzada. 

INFORME 
DOSSIER 
PREMSA 
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R +DA CATALUNYA 
DETERMINACIÓ 
DE LES DESPESES 
GLOBALS 

Autors: Pere Escorsa, Fran- . 
cesc Solé, Anastasi Pèrez i 
Jaume Valls. 

Editat: CIRIT . . 

Dins Ja col·lecció «Informes» 
que edita la CIRIT apareix 

aquest nou títol que fa una anàli
si estadística completa de les des
peses fetes a Catalunya en Recer
ca i Desenvolupament (R + D). 

Aquestes dades, prou rigoro
ses, permeten de fer compara
cions amb d'altres països, estudi 
de paràmetres i, en definitiva 
aporta una informació útil al~ 
responsables de política científi
ca i tecnològica, a la · comunitat 
científica i a la societat en gene-
ral. · . 

ESTADÍSTIQUES. 
ENERGÈTIQUES 
DE CATALUNYA 

Edita: Departament d'In
dústria i Energia. 

Continuem amb edicions insti
tucionals però aquest cop amb 
una publicació que no és nove
tat, malgrat haver estat editada 
amb un cert retard. Aquest Esta
dístiques són una sèrie homogè
nia de balanços energètics del 
nostre país des del 1965 al 1984 
on.s'uniformitza la base metodo: 
lògica de totes les estadístiques 
publicades fins ara. Aquesta 
publícació esdevé, per tant, una 
eina útil per a tots els agents eco
nòmics que, direct¡únent o indi
recta, estan interessats en el se
guiment de la problemàtica de 
l'energia a Catalunya. 

1984===-

ANUARI 
DE LA. PREMSA 
CATALANA 
Edita: Direcció General del 
Patrimoni Escrit i Documental. 
Servei de Promoció de la Prem
sa. 

El món de la premsa ha entrat 
en una situació canviant. Durant 
cinc-cents anys l'anomenada Ga
làxia Gütemberg ha dominat el 
camp de la informació. Arreu 
del món, els nous medis in
quieten i fan reflexionar els me
dis tradicionals, com la premsa, 
sigui especialitzada o no. 

L'índex català de difusió mit
jana per habitant de la premsa 
diària és d 'un 907o. Aquest índex 
és superior sensiblement al 
d'altres països com Itàlia amb un . 
8'7% o Espanya amb un 8'4%. 
Però es troba molt per dessota de 
la majoria de països de l'Europa 
Occidental, com per exemple 
d'Alemanya amb un 40'9%, de 
Gran Bretanya amb un 45'2% o 
de Suècia amb un 58'6% en unes 
proporcions que converteixen la 
freqüència de lectura en un 
problema social i cultural que 
encara s'agreuja més si analit
zem la premsa periòdica espe
cialitzada. 

En aquest Anuari podrem tro~ 
bar totes les publicacions edita
des als Països Catalans, amb 
l'int~rès dels que 1 'han fet pos
sible de ser actualitzat periòdica
ment. 
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AMSTAR. L'ESTRELLA 
, 

DE LA RADIOAFICIO 
El programa OSCAR de satèl·lits de radioaficionat ha assolit 

.tres fases del seu desenvolupamen~. Aque~t P.rogra'!'a ha propor
cionat hores de satisfacció, expenmentacló l coneiXements sobre 
l'espai a molts radioaficionats. 

FASE I 

Els primers satèHits OSCAR que només incorpora
ven un petit trnasmissor capaç de ser escoltat amb un 
equip senzill de radioaficionat. 

FASE 11 

Satèl·lits circulars situats en òrbites polars a altures 
relativament baixes, capaces de convertir-se en re
emissores actives, és a dir , capaces de retransmetre els 
senyals rebuts en una banda i portar-los a una altra en 
què podrien ser escoltats novament per radioaficio
nats molt distants. 

LAT 
Lüt·l 
HGT 

,, Rt·~G 

ECHO 

FASE III 

SatèHits en una òrbita molt eHíptica, capaços d'as
solir altures de 39.000 km. i equipats també amb 
transponders (reemissors en una altra banda) que 
cobrien mig hemisferi quan es trobaven en el seu punt 
orbital més òptim, generalment el 800Jo del temps de 
l'operació. L'exemple n'és l'OSCAR 10. 

Encara ara es desenvolupen i es preparen nous sa
tèHits d'aquesta darrera etapa. Un d'ells és l'anome
nat OSCAR FASE 111-C i el llançament del qual és 
previst amb el coet Ariane quan es tornin a començar 
els seus Üançaments a principis del 1988. 

Ja s'estudia, per a la dècada dels noranta, el que els 
radioaficionats anomenem la «quarta fase» del pro-

Fig. 1.- Zona de cobertura est de I'AMSTAR. 
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Fig. 3.- Diagrama en blocs de responedors de Fase 4 i les ~ves possibilitats. 

jecte OSCAR (Orbiting $atelites Carryihg Amateur 
Radio) i que ha estat batejat amb el nom d'AMSTAR 
(Amateur · Star), l'F8trella de la Radioafició. El seu 
nom es dedueix pel seu caràcter de satèl·lit 
geosincron, la qual cosa el faria romandre en una po
sició flxa a l'equador celest a 35.000 km. d'altura i flx 
en la mateixa posició si es veu des de la Terra. 

El projecte consisteix en situar dos satèl·lits en òrbi
ta geoestacionària. Un d'ells en 1~ posició 46'6° de.
longitud oest i el qual s'anomenaria AMSTAR
EAST. Amb aquest satèl·lit e.s cobriria des de Helsin· 
ki (Finlàndia) i Durban (Sudàfrica) dins a Vancouver, 
al nord dels &tats Units i a tota Sud-amèrica. 

El segonsatèl·lit AMSTAR WEST1 situat a 145° de 
longitud a l'oest estaria centrat ~obre l'Oceà Pacific i 
permetria les comunicacions entre Tokio i Austràlia 
fins a Boston i Amèrica Central. 

El més atractiu d'una òrbita geoestacionària és que 
no fa ·falta cap ordinador per saber on dirigir les ante
nes, perquè el satèHit roman fix en un determinat 
rúmb i elevació. Un cop dirigida l'antena, no s'ha de 
tornar a moure mai més (llevat que el vent la desviés). 

QUINES SÓN LES FREQÜÈNCIES EN QUÈ 
ÉS PREVIST QUE FUNOONIN ELS SATÈVLITS? 

De moment no ha començat la construcció, sinó 
qJie es troba en una etapa inicial de projecte. Això és 
degut al fet que tots els esforços materials s'han desti
nat a la posada a punt de l'OSCAR Fase-e abans es
mentat. Així, doncs, tot el que puguéssim dir ara és 
susceptible de modificacions durant el desenvolupa
ment del projecte. En principi, però, les freqüències 
previstes són les següents: 

MODUSJL 
Seria una combinació de dos modus .que ja han es

tat prèviament assajats en altres satèl·lits OSCAR. 
Així, per exemple, el modus J suposa un accés al 
satèl·lit en 2 metres, és a dir, 144 Mkz i la seva recep
ció en la banda de 70 cm., és a dir, en els 430 Mhz. 
que ja va ser assajat, amb molt d 'èxit, a l'OSCAR 10 
per primer cop. Aquest suposa l'accés al satèHit en la 
banda de 24 cm. o 1.290 Mhz. i la seva recepció en la 
banda de 70 cm. o 430 Mhz. La combinació de tots 
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dos conduiria a un únic transmissor al satèHít en la 
seva banda de 70 cm., combinat amb dos receptors, 
un per a la banda de 23 cm . i un alt re per als 2 metres . 
Aquesta combinació serà assajada per primer cop en 
l'esperat OSCAR Fase m-C si aconsegueix de ser 
llançat amb èxit. 

La potència prevista és d 'uns 120 w. PEP, que 
correspon, més o menys, a un transmissor d ' uns 8 w. 
PEP amb una a ntena d'un guany de 12'5 db, la q ual 
cosa dóna lloc a una relació senyal/soroll d 'un pro
mig de 10'5 db si es fes la recepció amb .un a antena de 
13 db i un preamplificador d' 1 db de NF. De tota ma
nera, en les condicions més favorables s'espera assolir 
una relació senyal/soroll de 21 '5 i 22'3 db. 

També aniria equipat amb un nou modus S el qual, 
naturalment, hauria estat assajat en la Fase III-C. El 
modus S consisteix, de bon principi, en una entrada 
en 24 cm. o 1.250 M hz. i una retransmissió en la ban
da de 13 cm. o 2.400 Mhz. i en la qual és previst un 
funcionament dividit en 4 subsegments, cadascun dels 
quals està especialitzat en una activitat i que a conti
nuació detallaré : 

La primera sub-banda SL srà utilitzada de la forma 
tradicional amb uns 100 K.hz. d'ampalada i en la qual 
cabran de 25 a 35 QSOs, segons que estiguin més ben 
o mal repartits. Per utilitzar aquestes freqüències, el 
radioaficionat haurà d'estar provist d' una paràbola 
d' I '5 m. de diàmetre, amb una a limentació doble en 
24/ 13 cm. La potència d'antena haurà de ser d ' uns 
10 w. que, combinats amb el guany de l'antena, li pro
duiria una potència que radiada equival a uns 1.000 w. 
És de suposar que la paràbola li donaria un guany de 
23 db i en les freqüències esmentades. 

La segona sub-modalitat S2 incorporarà el que els 
nord-americans anomenem Gateway i que podríem 
traduir per «porta d'interconnexió» i que propor
cionaria un enllaç permanent per interconnectar una 
xarxa de repetidors de fonia terrestres a través del sa
tèl·lit. 

Evidentment s 'haurà de restringir la seva utilització 
a un petit nombre d'estacions d'accés . La idea és que 
a través d 'aq uestes estacions d 'accés i una xarxa de re
petidors terrestres, qualsevol estació equipada amb un 
transceptor portàti l de mà pot accedir a qualsevol lloc 
de l'àrea de cobertura del satèl·lit , especialment útil 
en emergències en llocs de difícil accés . 

La tercera sub-modalitat del modus S o S3 serà la 
connexió de ràdio-paquets d'abast mundial, és a di r , 
la transmissió de dades amb el pro tocol AX.25 , l' in
tercanvi de dades, de textos i programes entre ordina
dors per ràdio que adquireix un gran ritme de creixe
ment ja prou conegut de !a radioafició. En un art icle 
ant erior ja vam comentar el creixement i adaptació de 
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les xarxes de repetidors digitals terrestres a un sistema 
més flexible de connexió de xarxa amb el software 
NET/ ROM, que molt aviat serà assajat a Catalunya . 

Aquest enllaç permetrà enllaçar entre si dotzenes i 
centenars de xarxes, de tal manera que proporcionarà 

· una cobertura mundial a la xarxa d' intercanvi de da
des dels radioaficionats. La velocitat prevista serà, 
com a mínim, de 56 quilobits per segon, encara que és 
fàcil que d'aquí a la seva realització aquesta velocitat 
hagi estat augmentada considerablement, si és que la 
tècnica ho permet. 

La sub-modalitat S4 és previst que s'utilitzi per a la 
difusió de notícies per a ls radioaficionats d'una forma 
regular , com per exemple, els butlletins de I' American 
Radio Relay League que podran ser difosos també per 
les xarxes terrest res. En cas d'emergència , aquesta se
rà la sub-banda utili tzada amb més garantia per fer 
front a grans catàstrofes. T ambé és probable que doni 
la possibilitat de fer-la servir en modus de tele-confe
rència mundial, la qual permetrà participar als radio
aficionats seleccionats de molts països. 

Finalment una cinquena submodali tat es considera 
tan important que rep la seva pròpia sigla especial. La 
Sv amb V de vídeo. La idea és que sigui un canal digi
tal , capaç de transmetre senyals de televisió digitals 
amb capacitat al voltant de 500 quilobits per segon. 
Els avanços d'aquestes tècniques digitals per a televi
sió fan mantenir l'esperança que estaran sempre dis
ponibles per quan es reali tzi el satèHit. 

Indubtablement , això representarà un canvi molt 
notable en la radioafició. De comunicacions esporàdi
ques i imprevisibles, la majoria de vegades, es passarà 
a una capacitat de comunicació mundial i permanent, 
que només serà aprofitada, pròpiament, per aquells 
radioaficionats que estiguin a l'aguait dels darrers 
avenços tècnics i hagin dedicat, part del seu temps, a 
I' estudi de la llengua anglesa com a idioma més estès 
en el món de les comunicacions internacionals de la 

radi oafició . O 

Lluís del Molino EA3-0G 
Enginyer Superior de Telecomunicacions 

EL DXISME 
D'ONA MITJANA (11) 

Sovint els dxistes comenten que més val una bona antena que un 
bon receptor per fer dxisme d'ona mitjana d'emissores america
n~s, a part d .'una bona antena ens cal un bon receptor. Aquestes 
son les antenes necessàries per fer aquest tipus de dxisme. 

4.3. Emissores americanes d'ona mitjana 
Si fins ara amb el nostre receptor normal d'ona mit

jana ja en te13íem prou, ara ens calen molts més mit
jans per poder escoltar les emissores de l'alt ra banda 
de I' Atl~ntic . 
Que la majoria dels canals europeus siguin diferents 
als dels americans ens permet poder escoltar emissores 
americanes 

A Amèrica trobem una emissora d'ona mitjana ca
da 10 KHz, i a Europa cada 9 KHz . 

EUROPA 11.88 11.,97 1~06 1 ~1 5 1~24 12.33 KHz 

AMÈRICA 1190 1200 1210 1220 1230 KHz 

Per poder evitar la inter ferència de l'emissora euro
pea més propera necessitem un receptor de comunica
cions amb un filtre estret d' AM (AM narrow) d 'al
menys 2,7 KHz d'amplada màxima, per poder separar 
el senyal americà de l'europeu: 

filtre ample: 9KHz 

1215 1220 1224 
R. T irana R . Globo R . Popular 
Albània Brasil Estat espanyol 

Els forts senyals de les emissores més properes ens 
tapen l'estació DX. 

filt re estret: 2, 7 KHz ,.-------. 
1215 1220 1224 

R. Tirana R . Globo R. Popular 
Albània Brasil Estat espanyol 

Amb el filtre estret l 'amplada de banda de les emis
sores europees disminueix i permet escoltar el senyal 
més dèbil. 

El receptor també ha de disposar de freqüencímetre 
digital i unes molt bones estabilitat i sensibilitat. Amb 
receptors com els Kenwood R-600, el R-2000, l' lcom 
lC R70 o el no u J apan Radio 525 és possible fer DX 
d'emissores americanes d'ona mitjana. 

Al proper article es comentarà com el tipus d'ante
na més convenient és I 'antena de quadre amplificada. 
Per a ra, amb un fil llarg de més de 20 mts . orientat 

LU61EMISORA 

ATl.ANTiCA 
cap al continent americà ja podem començar a escol
tar emissores. 

Què ~odem esc?ltar? Des de les 00:00 UTC ja po
den arnbar les pnmeres emissores americanes d'ona 
mitjana, generalment la ·primera és R. Globo de Rio 
de Janeiro que emet pels 1220 KHz, al voltant de les 
00:30 UTC podem sintonitzar a ltres emissores de Sud
amèrica i les primeres d'Amèrica del Nord, WHN de 
~ova York arriba sovint pels 1050KHz. Fins a la sor
tida del sol i si la propagació ens ha acompanyat, 
haur.em pogut escoltar senyals de Brasil , Uruguai, Ar
gentma, Estats Units i Canadà. 
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Aquestes són les emissores que més so vint arriben a 

Europa: 
KHz Emissora/País 

860 R . Mundial-Brasil 
930 C JYQ-Canadà 
940 R. Jornal-Brasil 

1010 WINS-Estats Units 
1040 R . Capital-Brasil 
1050 WHN-Estats Units 
1100 R. G lo bo-Brasil 
1190 R . Amèrica-Argent ina 
1220 R. Glo bo-Brasil 
1280 R. Tupí-Brasil 
1330 R . Fènix-Uruguai 
1400 RTV Zorrilla de San Martín-Uruguai 
151 O WNRE-E stats Units 
1560 WQXR-Estats Units 
1610 Caribbean Beacon-Anguilla-Petites Antilles , 

(Gran Bretanya) 

ANTENES D'ONA MITJANA 

Antenes de ferrita: és l 'antena que porten incorpo
rada els receptors portàtils i «musiqueros» que fem 
servir habitualment per escoltar les emissores locals. 
Aquesta antena de ferrita és directiva i cal moure el 
receptor fins que trobem la millor posició per escoltar 
una emissora. Amb aquest receptor d'antena de ferri
ta· incorporada també podem escoltar emissores euro
pees a la ni t, és molt recomanable de situar el receptor 
en una habitació exterior o, si el temps ho permet, 
anar al balcó o al jardí per escoltar les emissores euro
pees i nord-a fricanes d 'OM. 

Antenes de ferrita exterior o loop: ara ja entrem en 
les antenes més sofisticades i que només són aptes per 
a receptors de comunicacions . 

Fig. 1 «Lloc de treball» de Dario Monjerini . 

Aquestes antenes, ara en veurem de dos tipus, só~ 
molt direccionals , actives i ofereixen un elevat rendt
ment per OM. 
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Cada element receptor està constituït d'un nucli de 
material ferro-magnètic (ferrita) . En el cas de l'antena 
LPF-1 (foto 1) equival a una antena /oop o de quadre 
convencional de 2 metres de costat. . . (més endavant 
comentaré l'antena de quadre d'un metre). 

Gràcies a les notables i particulars característiques 
de permeabilitat" magnètica de la ferrita s'obtè un ele
vat factor «Q» del circuit d~ sintonia i per tant amb 
una elevada sensibilita t i selectivitat. El rendiment, 
des d'un punt de vista de la direccionalitat, és també 
molt elevat gràcies a la particular elaboració del nucli 
i de l'e lement receptor , la direccionalitat és del tipus 
semi-cardíode. El senyal que prové de la direcció opo
sada a la d'una altra de més gran sensibilitat direc
cional s'antenua o bé se suprimeix totalment. 

• El tipus LPF-1 és l'antena que utilitza per 
exemple el dxista italià Dario Monferini. Damunt del 
receptor de comunicacions Japan Radio 525 veiem la 
unitat de sintonització de l'antena. 

Fig. 2 Antena <<loop» tipus Palomar. . . 
· Podem demanar l'antena a: EGZ Construzwm 

Elettroniche, C.P. 56- 27026 Garlasco, Itàlia . El seu 
preu és d'unes 25.000 pessetes més transpo rt. 

• .Una antena molt usada als Estats Units és la Pa
lomar (foto 2) segons la publicitat de l' antena 
s '-anul ·len les interferències, el soroll de fons és molt 
més baix que no pas el de les antenes convencionals i 
no hi trobarem harmònics de les emissores d'OM. El 
seu preu és d'uns 147.90$, i si a més volem l'amplifi
cador necessari hem d'afegir-hi 84.95$. La podem 
trobar en les llistes dels comerços americans d'aparells 
de radioaficionats, que s' anuncien a l CO americà o a l 
WRTV Handbook , per a dxistes. 

Antena de quadre o loop: aquesta antena està molt 
més. al nostre abast i podem apropar-nos al rendiment 

·de les antenes de ferrita exteriors . L'antena de 
quadre , que és la més emprada pels dixistes, té avan-
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tatges sobre el fil llarg, com és el rendiment més elevat 
a l'OM, la direccionalitat, la possib ilitat d'ampli ficar 
la senyal i que rep menys parà sits. 

Funcionament de l'antena de quadre: una o na 
electro-magnètica de ràdio està constituïda d'un camp 
elèctric i d'un camp magnètic. En elloop reté el com
ponent magnètic i no pas l'elèctric, que és el que més 
capt a una antena com el fil ll a rg . En capta r-sc el com
ponent magnètic es produeix una tensió elèctrica que 
es recull a la cota central del quad re, aquesta tensió 
elèctrica la portem a l'entrada d 'an tena del receptor. 

Direccionalitat: La direccio nalitat es produeix quan 
cal que les lín ies del camp magnèti c penetrin al quadre 
(fig . 3). Si posem l'antena perpendicular a l'emissor 
anuHarem pràcticament el senyal i podrem sintonit 
zar l'emissora que està per dessota dc la que entra més 

Fig. 3 Enquadrament del loop. 

forta, sempre i 4uan els seus emissors no es trobin en 
línia, i que l'emissora que entri més forta no sigui lo
cal (fig. 4). A Barcelona i roda lies podem sin to nit zar 
als 1.134 KHz i al migdia COPE València, COPE Me
norca i COPE Figueres. Amb una antena de fi l ll a rg, 
l'emissor que entra més fo rt és la dc València i a ixara 
les de Menorca i Figueres. Amb elloop podrem sepa
rar el senyal de la COPE Menorca del senyal dc la 
COPE València , però el senyal de COPE Figueres 
cont inuarà interferida perquè Figueres està pràctica
ment a lineada amb València . 

Potser amb una antena loop de ferrit a podríem es
coltar l'em issora de l'Empordà. 

Ús de l'antena de quadre: prim er sintonitzarem en 
el receptor la freqüència de l 'em issora que desitgem 
esco lta r , e l segon pas és moure el condensador va 
riable del loop fi ns que el s-meler del receptor marqui 
el valor màxim, tot seguit orien tem l'an tena ca p a 
l'emissor, si no sabem cap a o n para , hem d 'orient ar 
l'antena cap o n el s-meter m arqui més a ll . Si tenim 

conne.ctat 1 'ampli ficador, podem donar més o menys 
senyal cap al receptor. 

Constr ucció d'una antena de quadre : amb una mica 
d'habilitat podem tenir una antena de quadre que ens 
donarà moltes satis faccions a I 'ona mitjana . Antena 
de quadre d'un metre: 

• Eines: 
-Un ribot 
- màquina de fer fora ts (I repa nt) 
-broca O 8 mm . per a fusta 
- serra elèct rica o, a mb ma nya, una de manual 
• Materials: fustes 
- A: 2 peces (66·, 5 x 3 x 3 cm) 
- B: I peça ( 136 x 3 x 3 cm) 
- C: I planxa (20 x 20 cm) · 
- D: I peça (75 x 3 x 3 cm) 
- E: 4 peccs que ~UrlCil dc tallar Cll diago nal 2 rus-

les d'i I x 3 x 3 i l'er Y e ncaixame n t ~ (I cada ccniímc
trc) a l'angle rec te. 

- 1:: 2 pccc' (4 x 3 x 3) 
·- (I: 2 pccc' dc plan \ a (I ) >. -l) 

- Y: 50 cm dc lli -, tú rndú dc X 111111 . dc di ~únct re per 
L'Oliar lc-, fu -,tl' '- . 

cah/cs: 
- M: 3,20 metre' dc cable aïllam dc O 2 mm . Do

nem R vol te~ pa.,.,ant pel' cnr ai\n\, dci\ ant lliure l'c n
cai .\amcnt cen t ral del -, <..¡ uatrc L'alllnn -,. e l' do' L·ap' del 
ril han d 'anar a Ulla n.:~ lcta dc do-, c lemen t-. (jlll' pot 
cnllar-\C al ba ' t ido r (foto SJ. Dc la rc~lcta en \ llrtl'll 
do~ cahlc\ cu1ï ' que , ·an al cOIH.Icmad o r \'ariablc. 

Figueres 
Freqrïència 1/34 1\N: 

Nora: 14 urc COP 1 1\11' 

COPE 1 Kw 

COPE. 10 K ll' 

Menorca 

o~ 

Fig. 4 Situació dels emissors. 
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Al receptor o ampli f icador 

Esquema elèctric de l'antena de quadre. 

- N: 4,20 metres de cable aïllat de O 2 mm. Passem 
aquest cable pels encaixaments centrals. Els dos caps 
els collem a una altra regleta de dos elements que po
dem colla r a una de les peces (G) . 

- O: Els metres necessaris de cable coaxial RG 58 
entre l'antena i el receptor. Des de l'antena al cable 
coaxial surt de la regleta de la volta central (N). En el 
receptor hem de connectar-hi la malla d ' entrada a 
terra i el nucli d'entrada d'una impedància més gran 
(500 ). 

altres materials: 
- 2 parells de regletes 
- cola adhesiva per a fusta 
- 1 condensador variable de 500 pf o un d'una rà-

dio vella 
- I botó per al condensador variable 
- 1 caixa d'alumini per aïlla r el condensador va-

riable 
- cargols per a fusta. 
base de l 'antena: 
Amb un ribot hem d'arrodonir fi ns a un diàmetre 

de 2 cm els IO últims centímetres de la fusta (D). Hem 
d 'encaixar-hi un tub de P,VC de diàmetre interior de 2 
cm . Aquest tub de PVC ha de tenir uns 25 cm de llarg. 
Ara ens caldrà un tub de ferro o d'alumini d'un 
diàmetre exterior de 2 cm per encaixar-lo al tub de 
PVC. Així podrem orientar l'antena de quadre cap on 
vulguem. 

situació del loop: 
L'antena podem posar-la a la nostra habitació de 

ràdio, per exemple a mi l 'antena de quad re em rendeix 
uns 20 dB més que el fil llarg de 40 metres que tinc da
munt en un vuitè pis, l'antena de quàdre està a l segon 
pis, i a més està amplificada. Ara veurem com ampli
ficar l'antena de quadre. 

Amplificador per a l'antena de quadre: amb uns 
mínims coneixements d 'electrònica és possible mitjan
çant aquest ampli ficador d'augmentar en uns 15 dB el 
rendiment de I 'antena, uns decibels que són necessaris 
per fer dxisme. El muntatge no planteja massa uificul-
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Fig. 8 Muntatge antena de quadre d' un metre desmunt!lble. 

tatS: només hem d'anar en compte quan soldem el 
FET. El circuit ha d 'anar dins él'una caixa metàl·lica 
amb connexió a una massa. L 'a limentació pot fer-se 
amb una pila de 9 v. 'Ü amb una font d 'a limentació de 
fins 12 v. hem de tenir en compte la pola ritat, en cas 
de no fer-ho podem cremar el FET. La connexió entre 
elloop o antena de quadre i l'amplificador cal que si
gui com més curta millor i hem d'usar connexions ti
pus PLo RCA pel cable coaxial d'entrada i sortida de 
l'amplificador. El guany de l 'amplificador pot anar 
de 10 a I5 ç!B. Per escoltar emissores locals no cal 
l'amplificador, la seva utilitat és en dxisme, i sobre
tot , ens cal p_er escoltar emissores americanes d'ona 
mitjana. 
Resistències : Condensadors: Altres: 
RI= 100 K C I =O' I mF P I =pot. I K 
R2 = I K C2=0'I mF FET = 2N 38 I9 
R3 = 3,9 .K C3 = IO mF/25V TRI = BC 547 
R4= 1,5 K LI = led 

Per completar la instal·lació ens caldrà: 
- I interruptor 
- I caixa metàl·lica 
- cable RG 58 
- I circuit imprès de lü x IO aprox. 
- connectors PI o RCA D 

JORDI BRUNET 

Especialista en DXisme en O.M . 

' QUE ES NECESSITA 
PER SER CEBEISTA? 

,E_n aquest article es pretén d'explicar quins són els components 
bas1cs per muntar una emissora de BC i quins són complementaris 
tant per muntar a casa com per muntar en un e otxe. 

Els lecto rs de Quaderns Tècnics sabeu que la BC 
són les sigles de citizen band o banda ciutadana, però , 
també, molts l'anomenem els 27 (de 27 megahertzs) o 
bé els II m(!t res. 

L'equip per iniciar-se en la BC ja que hi ha més ti
pus de radioafició, és ben senzill i no gaire car. El 
muntatge es pot realitzar tant a casa com en el cotxe i 
ben bé no hi ha cap tipus de diferència. L'equip q ue 
considero bàsic per a casa és: l'emissora, que n' hi ha 
de tots models i per a tots els gustos i totes les butxa
ques; la font d'alimentació que converteix els 220 
volts de corrent a lterna en 12 volts de corrent conti nu; 
un mesurador d 'estacionàries, aquest aparell va inter
calat entre l'emissora i l'antena (hi ha força models), 
mesurant el tipus d'ones, j a que si n'hi ha massa pot 
arr ibar a espatllar l'emissora; tant el cable, com els 
endolls per connectar I 'emissora no poden ser qualse
vol. L'única cosa que no fa falla per instal ·l ar-la a l 
cotxe és la font d'alimentació, ja que es pot connectar 
di rectament a la bateria. Abans de continuar amb els 
equips accessoris, val a d ir que hi ha emissores per a 
casa, o com diem nosaltres, de base, en les quals 
l'emissora i la font d'alimentació són un bloc, encara 
que d'aquesta n ' hi ha molt poques al mercat. 

QSLs 
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QUÈ ES NECESSITA 

PER SER CEBEISTA? 

Pel que fa als equips accessoris n'incloc un que ha 
estat molt conflictiu en els ambients que he consultat 
ja que hi ha qui el creu necessa ri i qui el creu accessori 
Uo personalment el considero necessari). Aquest apa
rell és l'anomenat transmatx que regula, des del 
control insta l·lat a casa, les petites variacions d 'esta
cionàries que podem trobar en variar mo lt la freqüèn
cia a partir de la que hem regulat abans. Hi ha equips 
que són accessoris: l'amplificador lineal el que ja és 
augmentar la potència de sortida de l'ona; el pre
amplij[cador, que augmenia el senyal d'entrada a 
l'emissora; el previ permet de parla r sense haver d'es
tar prement el mi<.ròfon i a més a més amplifica la 
veu , la qua l cosa permet que encara que pa rlem baix 
el nos! te corresponsal pugui escoltar bé la nostra veu , 
n' hi ha q ue també porten incorporat un eco o una veu 
metal·litzada . En aquest apa rtat també es pot incloure 
les anomenades antenes directives que són ho ritzon
ta ls, és a dir, paral·\eles al terra en contraposició a les 
antenes verticals que en són majoria . Les antenes di
rectives porten un moto r (rotor) per fer-les girar i per 
orientar-les . Aquestes antenes tenen un problema, no
més permeten d'escoltar en la direcció que es troben 

Ql' QUADERNS 
TÈCNICS 
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orientades , a ixò sí , amb molta més claredat. Aquest 
fet ha provocat que la majoria de cebeistes per bé que 
tinguin una antena directiva també en tenen una de 

vertical. 
Animeu-vos! a instal ·lar una emissora de BC a la 

vostra llar o al vostre cotxe. O 
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INFORME DOSSIER PREMSA «Ciència i·-~-~~ 
Tecnologia", és un dossier de premsa que 
recull tots els articles, notícies, anàlisis i 
dossiers apareguts a la premsa general i 
especialitzada sobre Astronàutica, Astronomia, 
Biotecnologia i Biologia Molecular, Medicina, 
Informàtica, Microelectrònica i tot allò que fa 
referència a la Ciència, la Tecnologia i les 
seves repercusions socials i econòmiques. 
Recull articles de la prem~a d'informació 
general, La Vanguardia, Le Monde, Le Paint, 
Time, Newsweek i de revistes especialitzades 
com Ciència, Quaderns Tècnics, Mundo 
Científica, lnvestigación & Ciencia, Science, 
Nature, New Scientist, Science & Avenir, 
Ciencia en la URSS, etc ... 
La seva periodicitat és mensual, de difusió 
re.stringida i per a ús exclusiu del seu . 
destinatari. 

Fi.rdaao 

COP 
Doc~=tació 

Politica 

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

r----------------1-----------------, I Targeta de subscripció a I DOMICILIACIÓ A BANC O CAIXA I 
1 ccCIENCIA I TECNOLOGIA)) I de de \9 I 
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Sr. Dueclor Nom Cognoms I .:....;_:_..:..:.;.:.________________ I 
1 Adreça Tel. I Banc o Ca•xa Sucursal x 
I I ~~· ~~. 

Poblac•ó Profess•ó Us p;eguem que hns a una nova ordre feu elecuu a la FundaCIÓ COP I I amb càrrec al meu comple corrent/llibreta d 'e'stalv•s 

Quotes. el pagament només es pot fer per dom•c•hac•ó a Banc o Ca1xa . Num 1 1 a nom de I 
I I 

Els rebuls mensualslsemeslralslanyals, que per aquesla lundac•ó us I 
s•gum presen1a1s 

1 O Subscrtpcló anyal 25.000 Pies I Cordoalmen\ Sogna\ I 
I I I 
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~ Venc emissora decamètrica de 27 MHz per 170.0oo pessetes. Regalo mesurador d!estacionà
nes, ac.oblador ~'anten~ i micròfon preampiificador. Telf. 658 21 43 . Demanar per José. 
• Oscll·loscop1 teleeqmpament, mod. DM. 64, de doble feix i pantalla amb memòria. Molt 
bon estat: 45.000pessetes. Telf. 3117714. 
• 20 metres de cable coaxial RG-8 per 1.000 pessetes. Telf. 311 77 14. 
• Emissora de base Cobra. Versió H4. 35.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Venc jocs per MSX Konami, Sony, Elbe, etc. Molt barats. En~iè . Telf. 332 47 69. 
• Spectrum Plus 48K amb monitor, cassettes, cables i molts jocs. Escriure a l'apartat de 
correus 9348, 08080 Barcelona. 
• Interfície joystick per a Spectrum per 1.500 pesssetes. Telf. 354 62 21. 
• Es ven calculadora solar sense servei. Només 1.000 pessetes. Joan. Telf. 322 95 08. 
• Ordinador de butxaca Casio, model PB-410, programable en basic amb databank 2 K. 
Manuals, caixa i estoig. Nou a estrenar. 10.000 pessetes. Trucar nits : J38 41 71. 
• Venc dos tubs d'oscil·loscopi i dos tubs de càmera d'orticó, per 1.000 pessetes cada un. 
Telf. 254 62 21. 
• Receptor Marc digital : freqüències HF, VHF, UHF. 37.000 pessetes. Joaquim de 14 a 16 
h. Telf. 232 85 65. 
• Font d'alimentació 4 ampers, 12 volts . 3.000 pessetes . Telf. 334 56 19. 
• Lineal 1.000 w. Zetagui, 3.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Ràdio-telèfon normal i FM, amb altaveus, la qual cosa permet de parlar sense despenjar el 
telèfon. 5.000 pesssetes. Nits. 331 52 40. 
• Ordinador Sony 75 P, per 25.000 pessetes. Unitat de disc HBD-50, per 45.000 pessetes . 
Telf. 311 29 72. 
• Ordinador Commodore 64, amb 500 programes. 29.000 pessetes. Nits: 309 38 92. 
• Telèfon sense fils, 10.000 pessetes. Xavi, nits: 256 44 40. 

11 Entre els dies 24 i 28 del mes de novembre se celebra 
a Saragossa (Espanya) la fira ROBÒTICA'87. Per 
obtenir informació addicional cap adreçar-se a: 

FERIA DE ZARAGOZA 
Apt. 108 
50080 ZARAGOZA 

11 En la seva edició biennal, se celebrarà entre els dies 
16 ·i 20 de novembre d'enguany, el 28è Saló Interna
cional de Components Electròni.cs al Parc d'Exposi
cions de Paris. Aquest certamen està especialment de
dicat a dues vessants: components i sistemes de mesu
ra. Per a la propera edició de l'any 1989 està previst 
de canviar el nom de l'exposició per passar a 
anomenar-se Componic. 

IL'Institut Català de Tecnologia (ITC) i el Consorci 
d'Informació i Documentació de Catalunya (CIDC) 
col·laboren en la realitzadó d'un curs de post-grau ti
tulat: «Organització dels Sistemes de··Documentació a 
l'Empresa». 

La finalitat d'aquest curs és exposar les tècniques 
de recerca i tractament de la iñformació tant científica 
com tècnica. Es pretén d~aquesta manera poder millo
rar l'ús dels recursos d'informació existents, peces 
clàu per a l'augment dè productivitat de les empreses . 

-~e~~~ INSTITUT CATALÀ -~~ • I DE TECNOLOGIA 

11 Entre els dies 26 de setembre i 3 d'octubre de 1987 
se celebra a Nova York la primera Conferència Mun
dial de les Víctimes de Radiació. Els objectius 
d 'aquesta conferència són, entre d'altres, reconèixer 
els drets legítims dels sobrevivents de les bombes atò
miques; aconseguir que no es produeixin més víctimes 
de la radiació i demanar a les grans potències que 
iniciïn una reducció d'armament nuclear. 
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EDITORIAL 

QUADERNS TÈCNICS: 2nd. ANNIVERSAR Y 
Two years ago, QT QUADERNS TÈCNICS began to live with a lot of projects. Today we 

can see some of them realized and other ones are sti/1 goin on. 
CATALAN TECHNICAL PRESS ASSOCIAT/ON IS BORN 

We agree with this iniciativefrom some technica/ and scientific publication in our country. 
They have created the Catalan Technical and Scientific Press Association. 

FUSION VERSUS FISSION: NO EXIT 

Nowadays we can see the economical and technological disaster of nuclear fission. At the 
same time, the Great Technique and Science are fighting explaining us «the best» about 
nuclear fusion. 

LOGICAL ST A TES DIS PLA Y aJ 

It begins in this issue an interesting article in severa/ parts. It shows the way to make a /o gi
cal states display in order to verify /ogical circuits work. 

DECIBELS 

An interesting overview about uses and misuses o f decibels. Origins a nd evolution of dB's 
are explained in a easy and, we think, amusing way. 

SONIMAG: 25 YEARS 

New electronic products have been exhibeted at SONIMAG 87, and we show you some of 
them into this issue. This year SONIMAG celebrates its 25 anniversary. At the same time, the 
two /ast days o f the exhibition, the Federació Catalana de CB organised the /nternational CB 
Congress. 

FROM PHOTOEMITTERS TO CCDs 

In three different issues you can see the evolution of electronic tubes in television cameras. 
The different types o f TV tubes and all their advantages and disadvantages wi/1 bring you an 
interesting information. 

THERE IS NO «TECHNICAL» SOLUT/ON 

One o f the most worrying problems in the normal development o f catalan language in tech
nical world, is the increasing feve/ of foreign words, and it seems not to stop. 

PROGRAMMINGLANGUAGES 

In an earlier paper, we ha ve talkéd a bo ut the programming o f actual computers in the Arti
ficiallntelligence sense. This paper attempts to gi ve an overview o f the two kinds o f program
ming languages actually used in Al: Expert and Robotic Systems. 

AMSTAR: THE STAR OF RADIOHAM 

The OSCAR programme oj radioamateurs satellites has realised three development pha
ses. This programme has brought to radioamateurs hours of satisfaction, experience ans in
formation about space. 
MW DXING (li) 

DXers often, talk about thejact that it's better to have a good aerial than a good receiver. 
But if you want to DX MW american stations from our country, you sure need a very good 
receiver apart from a good aerial. 

ILIONS 
El Servei de Promoció de la Premsa 

facilita la informació a les publicacions 
ja existents i a aquelles persones que 

vulguin crear-ne de noves, en tots 
els aspectes. 

El Departament de Cultura dóna cada 
any ajuts directes regulats per decret. 

També fa estudis de mercat, 
d'audiència organitza jornades 

tècniques i ofereix la possibilitat de 
situar a les poblacions que ho desitgin 

l'exposició de totes les publicacions 
comarcals. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 

Direcció General del Patrimoni Escrit 
i Documental 

Servei de Promoció de la Premsa 
Portafernssa 1, 08002 Barcelona Tell. 302 15 22 



Amb el TV SAT de es IMPORT, vostè pot veure al seu televisor una quantitat enorme de coses: 
fins a 17 canals d'Europa i Estats Units. Però res més. Ni ratlles, ni neus, ni dobles imatges, ni 
colors aHucinants. Escoltarà un so· perfecte, i no pas complexes explicacions sobre per què el seú 
equip no li . ofereix les prestacions que vostè esperava d'ell. 
És molt senzill , perquè es IMPORT li ofereix els equips de recepció de TV via satèl·lit més 
sofisticats del mercat. Des de l'antena OFF-SET, la més petita i eficaç, fins als equips complets 
per al servei de comunitats. I a un preu molt més baix del que podria pensar. 
Si el que vostè vol és veure televisió, i no pas fer exercicis de frustració, el seu equip TV SA T ha 
de ser es IMPORT. 

es IMPORT 
CI. Bertran, 72 
Tel. 21 1 61 00 
Fax: 211 0815 
08023 BARCELONA 
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