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NUCLEARS: 
L'ABANDÓ URGENT 
Si qualsevol oportunitat és bona per reflectir els an
goixants condicionants de determinats sistemes de 
producció d'energia elèctrica, aquests passats mesos 
de gener i febrer ens n'han proporcionat dues i prou 
importants. 

Per una banda, tirava endavant el cicle de conferèn
cies organitzat per Ona Cultural sobre el Perill Atò
mic als Països Catalans on Joan Carranza, ex-alcalde 
d'Ascó, ens fonamentava la possibilitat, no gens re
mota, que Txernòbyl es reprodueixi a Ascó. Per altra 
banda, en Josep Puig, enginyer industrial, ens docu
mentava sobre la irreversibilitat, no només dels acci
dents nuclears, sinó també de la simple existència de 
les centrals, l'impacte geo-econòmic de les quals tam
bé va analitzar en Xavier Garcia, periodista especialit
zat. Un altre periodista, en aquest cas en Santiago Vi
lanova, ens feia un breu repàs i una posada al dia dels 
processos de combat antinucelar i ecologista al nostre 
pais. Finalitzava el cicle de conferències l'ex-Conseller 
d'Indústria i Energia de la Generalitat, sr. Joan Hor
talà que centrava la seva exposició en el perill poten
cial i real de l'ús de l'energia nuclear. Posteriorment a 
cada conferència es feia un debat públic entre tots els 
assistents on va ser insistentment posat de manifest el 
fet que a Euskadi hi hagi una central nuclear acabada 
però que no s'ha arribat mai a posar en marxa, 
contrà riament a Catalunya on són cinc les centrals 
nuclears en funcionament. 

P aral·lelament, en el rrtarc de l'Aula Magna de ta 
Universitat de Barcelona i amb la significativa no 
adhesió de la Universitat Politècnica de Catalunya, es 
celebrava la I Conferència Catalana Per Un Futur 
Sense Nuclears. 

Aquesta conferència, organitzada per un grup de 
tècnics i científics del nostre país i amb el suport de 
més d'una vintena d'entitats científiques i università
ries, va convidar diversos especialistes europeus que 
van exposar les diverses a lternativ.es aplièades als seus 
respectius .països. 

E1 Gruppe Òkologie de Hannover, per exemple, pre
sentava un estudi, publicat a la RDA, on es feia una 
anàlisi de les centrals nuclears amb estructura similar 
a a lguna de les que hi ha en funcionament a l nostre 
país, amb els seus respectius riscos potencials o 
comprovats. 

U na segona ponència, presentada pels doctors Mark 
Baret i François Nectoux, de Londres, exposava l!n 
pla per al tancament de totes les centrals nuclears de la 

j edi tori al t 

Gran Bretanya en un termini màxim de quatre anys, i 
sense que suposés cap mena de minva en el consum 
energètic ~és necessari. 

Per part dels representants de l'Estat Francès, també 
es va fer una exposició detallada de com substituir 
l'energia elèctrica actualment generada per fissió 
nuclear i el termini màxim en què tal fita es podrà 
aconseguir. 

Finalment, i per cloure la Conferència, es van llegir 
les conclusions i propostes on s'exigia als organismes 
públics competents (Govern Espanyol i Generalitat) 
l'elaboració d'un Pla per a l'abandó urgent de l'ener
gia nuclear que sigui realitzat per un equip de cientí
fics i tècnics independents. 

I és que l'energia nuclear toca el fons. Un panorama 
dels JTiés tristos en la Història de la Humanitat ho de
mostra. Als Estats Units ·s'abandonen, fins i tot, les 
centrals nuclears que són gairebé enllestides . A Euro
pa provoquen gravíssimes fallides empresarials a la 
indústria elèctrica (FECSA amb Ascó, etc), sense 
parlar dels milers de tones de residus radioactius que 
es troben repartits per tot el planeta. Sense parlar dels · 
més de 20.000 accident produïts des del 1979 fins al 
1985 . Sense parlar de les altes dosis de radioactivitat 
constatades a la nostra atmosfera i en els nostres ali
ments ... 

I el nostre govern no pot al·legar ignorància. Ja l'any 
1979, i segons un informe presentant al govern de la 
Generalitat, R. D. Pollard , científic dels Estats Units, 
recomanava al govern «procurar parar el programa 
nuclear ( ... ) des de l'accident de Harrisburg queda 
claríssim que no sabem el que passa en aquests reac
tors.» 

Vuit ·anys després, encara ho esperem. 
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LA FIBRA ÒPTICA 
MILLORA 

Honeywell ha presentat un se
guit de noves fibres òptiques, les 
quals presenten unes característi
ques que les fan encara més sofis
ticades per tal d'enllestir noves 
feines. Especialment per a l 'apli
cació a interiors, ha desenvolupat 
una fibra de vidre amb un salt 
d 'índex de 200 micres de nucli. 
Les seves característiques més 
rellevants són que l 'atenuació 
s'ha minvat força (7 dB/Km) i la 
terminació dels seus correctors 
(del tipus SMA) tan sols és de 
9 mi m. Funcionen a una longitud 
d'ona de 820 nm i l'ample de ban
da resulta igual o superï"or als 
25 Mhz/km. 

XARXA INTEGRAL 
AL VALLÈS OCCIDENTAL 

Aquesta comarca serà la prime
ra que tindrà una àn'lplia xarxa 
integral de cable òptic, tot oferint 
diversos serveis informàtics, se
gons han acordat els municipis 
del Vallès Occidental a la Manco
munitat Terrassa-Sabadell. De 
moment, el projecte previ per ins
tal·lar el sistema avançat per fibra 
òptica ja s'ha enllestit. 

La primera fase entrarà en vi-
. gor al final del 1990 i inclourà 

poblacions com Sabadell, Terras
sa, Cerdanyola i Bellaterra. En 
una segona i tercera fases, previs
tes pel 1992 i el 1998 respectiva
ment , incorporarà poblacions 
com Sant Cugat, Rubí, Matade
pera, Sentmenat, Sant Perpètua 
de Moguda, fins abastar 21 
poblacions que en seran les bene
ficiàries. El cost total del projec
te, no avaluat del tot, es calcula 
que podria arribar a milers de mi
lions de pessetes. 

_, 

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS 

L'excés de tensió que pateixen els aparells electrònics connec
tats a una xarxa són un perill constant per a la integritat dels seus 
circuits i, fins i tot, per a l'operador que els manipula, com és el 
cas dels radiooients. L'origen de tot això és en el fet que els camps 
elèctrics i les descàrregues atmosfèriques (tempestes) indueixen 
forts corrents als sistemes de la conducció. 

Per això, una empresa suïssa (Cerbersus, S.A.), ha dedicat tota 
una línia de fabricació a ls dispositius protectors miniaturitzats 
amb capacitat parasitària inferior a 1 Pf i que suporten o desvien 
corrents de fins a 15 Ka d'intensitat, segons els tipus. No cal es
mentar la importància que això pot tenir per als radioaficionats i 
per a factors com l'amplitud de la descàrrega, la duració de la per
torbació· i el lloc d'origen d'aquesta. 

TELEDOCUMENTACIÓ EDITORIAL 

Tota la informació bibliogràfica serà accessible en breu 
mitjançant l 'ús dels ordinadors personals instal·lats a llibreries, 
distribuïdores, editorials i a d 'altres entitats que ho sol-licitin, cas 
de prosperar cert projecte proposat per la Federació de Gremis 
d'Editors. Aquest projecte preveu que tota la informació serà a 
l 'abast en format de Compact Disc sols per lectura (CD-ROM), i 
els continguts hi seran renovats cada tres mesos. 

La raó principal d'aquesta informatització són els problemes 
dels llibreters per saber si existeix o no un exemplar qualsevol, per 
no parlar de la ignorància dels lectors envers aquests temes. Una 
base de dades proposada per l'esmentada institució podria re
soldre l'embolic, tot aportant informació sobre les novetats o bé 
l'existència de qualsevol obra. Aquest sistema podria ser operatiu 
en sols un a ny. 

MONITOR D'ONA ANALÒGIC 

La firma Tektronix ha presentat un nou monitor de forma 
d'ona fet íntegrament amb components analògics, anomenat 
WFM-300. A part d'estar dotat amb una pantalla d'alta resolució, 
aquest monitor té un nou procediment de presentació i medició de 
les característiques d'amplitud i_ fase dels senyals observats . Tot 
amb quatre modalitats de funcionamen t. 

La primera d'aquestes es caracteritza per la seva ·representació 
tipus «llampec» que mostra les relacions existents entre els nivells 
de lluminositat i els components de color al senyal de televisió. Les 
a ltres modalitats es caracteritzen, respectivament, pel seu fun
cionament com monitor de forma d'ona convencional, la conver
sió a vectorscopi i l'adaptació amb una funció especial de presen
tació del senyal de temporització. 

~-------------------------------J 

RELLANÇAMENT DEL SISTEMA BETA 

La multinacional Sony va anunciar a principis d'aquest any que 
pensa rellançar el format de vídeo Betamax a l'Estat espanyol per 
tal de no deixar abandonat el mercat ibèric, particularment quan 
aquest sistema ha patit una forta crisi a la resta del món on s'ha 
abandonat a favor del VHS. 

Per dur a terme aquesta idea, aquesta empresa japonesa pensa 
reali.tzar una campanya de publicitat dintre de pocs mesos, basada 
fonamentalment en la millor imatge del sistema Beta enfront del 
VHS, comprovada a través de les imatges rebudes per televisor. 
Altres estratègies ani ran encaminades a reduir el preu dels equips i 
a l' edició pròpia de pel·lícules pre-gravades, amb acords especials 
amb els distribuïdors cinematogràfics . Convé recordar que el25% 
del parc de vídeos de I'Esiat espanyol correspon a aquest format, 
el qual Sony va facturar íntegrament tota sola. 

::::¡ 
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FOTOGRAFIA SOBRE DISC 

Si trobeu les pel·lícules de la 
vostra cambra fotogràfica un xic 
antiquades, Still Video us propo
sa una solució alternativa: un 
aparell -denominat tècnicament 
RC-701- que duu a terme fo
tografies electròniques en un disc 
magnètic, a mida estàndard. Si bé 
la qualitat del color no resulta tan 
bona com la dels sistemes «arte
sanals», almenys el procés de re
velatge sembla ser més directe, 
encara que per a això calgui una 
impressora adaptada. Ara, el 
contingut del disc també es pot 
reproduir a les cintes de vídeo. 

L'ALIMENT 
DELS FORATS NEGRES 

Un grup d'astrònoms ha pogut 
veure, per primer cop a la histò
ria, com un «forat negre» s'em
passava un estel tan gran com el 
nostre sol. Aquest fet, enregistrat 
quan es feia una exploració teles
còpica a la galàxia NGC 5548, ha 
servit per adonar-se que un signe 
inequívoc per detectar aquest fe
nomen és la força d'emissions as
sociada amb I 'heli ionitzat, que es 
multiplica enormement quan l'es
tel és absorbit. 

EL COST DELA 
INVESTIGACIÓ MILITAR 

La investigació militar als Es
tats Units absorbirà dos terços de 
tot el pressupost d'investigació i 
desenvolupament durant l'any fi
nancer del 1988, que començà al 
mes d'octubre. El projecte SDI 
(també conegut com «la guerra 
dels estels») tindrà la seva partida 
pròpia amb cinc mil milions de 
dòlars . 
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LA FINALITAT DE LES C.N. 

Segons l'organització eco-cien
tífica internacional Servei Mun
dial d'Informació de l'Energia 
(WISE), és molt possible que 
s 'hagi fabricat plutoni per a usos 
militars , a la central nuclear de 
Vandellós (Baix Camp) . Durant 
el primer any d'operacions a la 
central, e' podria haver produït 
entre 250 i 300 quilos d'aquest 
producte. 

G/ R MULTIFREQÜÈNCIA 

Ha sortit al mercat, comer
cialitzat per Comelta, el circuit 
integrat MT8880 de forma mono
lítica, que incorpora les funcions 
de generació i recepció DTMF i 
filtre d'estat de la línia. Basat en 
la tecnologia Isocmos 2, presenta 
un consum molt reduït mentre el 
seu nivell de fidelitat sembla ser 
molt alt. 

L'etapa receptora està desen
volupada a partir del seu anteces
sor, el MT8870, al qual s'acon
segueix estalviar l'acoblament de 
noves matrius. El MT8880 dispo
sa, tanmateix, de l'esmentat gene
rador, que utilitza un convertidor 
digital/analògic •de capacitat 
commutada. També posseeix un 
filtre que pot . triar les tonalitats 
de l'estat de la línia, juntament . 
amb un bus de microprocessador 
normalitzat, que és directament 
compatible amb altres models 
MT. 

FUJITSU S'INSTAL-LA 

A mitjan gener es va inaugurar 
el Centre d'Investigació i Desen
volupament que ha preparat la 
companyia japonesa Fujitsu al 
carrer Sabino de Arana a Barce
lona. Aquest centre s'ocuparà 
principalment del disseny de peri
fèrics i software bàsic per a 
l'automatització d 'oficines. 
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APROVADA LA LLEI DE LES TELECOMUNICACIONS 

En contra del que havia anunciat repetidament el govern espa
nyol, la nova Llei d'Ordenació de les Telecomunicacions, aprova
da recentment per les Corts espanyoles , no regularà la televisió 
privada, si bé es preveu que tindrà una legislació pròpia. Aquesta 
és la impressió que van donar a la premsa les declaracions del mi
nistre de Transports i Comunicacions, Abel Caballero, que no va 
especificar el contingut d'aquesta llei . 

Sí que se saben, en canvi, els objectius de l'esmentada legisla
ció. Segons el mateix minitre, «els objectius són una millora dels 
serveis ja existents i potenciar un sector de futur>> . Per a tal fi, els 
projectes s'han dividit en tres seccions: serveis finals, portadors i 
de valor afegit. Els dos primers són referits a ls sistemes de tèlex, 
telefonia, videotext, telefax i simila rs, que seran controlats en rè
gim de monopoli per Telefònica, tret de les terminals de servei en 
què el ciutadà tindrà llibertat d 'elecció. Respecte als serveis de va
lor afegit, es prestaran en règim de concurrència, és a dir, es libe~ 
ralitzen prestacions com l'accés a la informació borsària, bancs de 
dades, telecompra, etc. 

Quant a la concessió de noves emissores de radiodifusió, tam
poc no s'ha aclarit si es donarien més llicències, encara que el Di
rector General de Telecomunicacions, Javier Nadal, ha afegit que 
«el pròjecte respecta les tasques en particular». Cal dir que encara 
no s'ha determinat a qui correspondria aquesta competència. 

L'ENERGIA EÒLICA GUANYA TERRENY 

A les illes de Sardenya i Sicília, així com als Estats Uni\6. Països 
Baixos, Dinamarca, Catalunya, Suècia i a d'altres ind~ets del 
món, s'està estudiant l'energia eòlica com una important realitat, 
construint rotors i molins de vent per aprofitar corrents de vent 
existents amb la intenció de transformar l'energia cinètica del vent 
en electricitat (vegeu Quaderns Tècnics núm. 6, pàgina sis). 

Els principals obstacles per assolir plenament la construcció 
d 'aerogeneradors eòlics prové, paradoxalment, del nombre d ' ins
tal·lacions, o sigui, col·locar un rotor de gran dimensió, o bé uns 
quants de petits. A més, el vent no bufa igual a tot el planeta: al 
Mediterrani , aquest pot agafar velocitat de 4-5 metres per segon, 
mentre que a l 'Oceà Pacífic moltes vegades arriba al doble . Altres 
complicacions es deriven del moviment de gir de l ' hèlix a revolu
cions no adequades (que fan malbé la transmissió) i la dimensió 
d'aquesta - si és massa gran no pot tenir rendiments com cal. 

A hores d'ara, s'estan muntant rotors de 50-6Ò metres de 
diàmetre als Estats Units i a Itàlia es pensa construir-ne un de 90 
metres. En concret, a aquest país hi ha un projecte en el qual par
ticipa la companyia Aeritalia, d 'aprofitar la tramuntana per tal 
d'extreure'n el màxim rendiment. Convé recordar que , actual
ment, l'energia eòlica representa el 5o/o del total d 'energia que es 
consumeix a l món. 

INVESTIGACIÓ SOBRE MATERIALS SENSIBLES 

L'Institut de Cibernètica de Barcelona i el seu homònim 
d'Automàtica Industrial es troben, a hores d'ara, desenvolupant 
quatre projectes de I + O sobre sistemes integrats de fabricació 
sensible, que s'espera que estiguin finalitzats a mitjan d'aquest 
mateix any. Tots els projectes estan centrats a les àrees de robòtica 
i control numèric. 

El primer d 'ells, té com a objectiu desenvolupar sensors robò
tics, mentre que els altres van orientats envers els sistmes de CN 
multiprocessadors, penal d'automatitzar robots i màquines-eina. 

·El darrer projecte, en canvi; investiga la possibilitat de desenvolu
par tasques per a sistemes robotitzats per a feines de manegament. 
El volum d'inversions totals de tots aquests treballs puja fins als 
42,5 milions de pessetes. 

ACORD ENTRE IBM 
I TOSHIBA 

Quan els cercles informàtics ja" 
ponesoses van assabentar dels ru
mors que la multinacional nipona 
Toshiba comercialitzaria 
mainframes d'IBM, s'hi va pro
duir una certa commoció. Aquest 
acord podria fer que Toshiba tin
gués ara l'empenta necessària per 
convertir-se en el principal líder 
asiàtic en el terreny de les teleco
municacions i les xarxes telemàti
ques. Tot i que Toshiba s'ha 
afanyat a negar aquest acord, és 
de destacar la formalització de 
traétes entre aquesta multina
cional i la Nippon Telegraph & 
Telephone, establint importants 
acords per formalitzar conne
xions amb Toshiba sobre el tema 
de les telecomunicacions. 

TV LOCAL PER CABLE 

A finals del 1987 es podrà 
gaudir de la televisió per cable a 
Arenys de Mar (el Maresme), un 
projecte que es finançarà entre 
1 'Ajuntament d'aquesta localitat i 
els deu mil habitants que compo
nen aquesta vila. Com principals 
objectius, hi ha la possibilitat de 
veure altres televisions estrange
res. 

La construcció , tot aprofitant 
les obres de la instal·lació del gas 
(vegeu Quaderns Tècnics n° 7, 
pàgina 7), per repartir el cable per 
tot arreu, es troba en una fase 
molt avançada. Una antena para
bòlica, d'un preu aproximat de 
vint milions de pessetes, enclava
da als terrenys de l 'Institut de 
Batxillerat Xifré, permetrà a 
aquesta població la recepció de 
les esmentades emissions, si bé 
cada ·abonat haurà hagut de pa
gar de quinze a vint mil pessetes 
per aquest servei. 
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CONVERTIDOR D/ A 

El convertidor AH8304, fabri
cat per Analogic Coorp, que està 
dotat amb una memòria de taula 
de consulta incorporada de 32 co
lors i integrat amb un altre subsis
tema de vídeo compost per 3 co
lors més i 4 bits, s'ha incorporat 
al món de la imatge. 

El AH8304 és un dispositiu hí
brid OIL de 24 terminals, que pot 
acceptar senyals de fins 20 MHz. 
També pot generar senyals com
postes RS170, RS330 o RS343 per 
a la seva connexió directa amoni
tors de color. El seu consum mà
xim no passa dels 2 watts. 

RÈCORD DE VELOCITAT 

Els laboratoris Bell Electronics 
han aconseguit de batre el rècord 
mundial de transmissió d'infor
mació, en transmetre a raó de 
dos-cents milions de caràcters de 
text per segon, tot emprant fibres 
òptiques d'una longitud de 170 
quilòmetres sense repetidor, però 
amb uD làser. 

::J 
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NOU SINTETITZADOR DE VEU 

La codificació de les formes d'ona en modalitat ADPCM ha 
cobrat ara una ·nova dimensió amb un nou sintetitzador de veu, 
que origina una deformació del so amb codificaci? paramètr,ica 
(Formantes, LPC, Parcor) compensada per memònes RO~ d al
ta capacitat i una transferència de 10 a 32 kbits/ s. Aquest gmy es
tà comercialitzat per la societat Comelta, tot i que en breu ja pen
sa millorar-lo. 

La codificació en diferit per aquest model - i s'espera que per 
als següents- no requereix per part dels usuaris grans coneixe
ments sobre el tema. L'avaluació de la qualitat de veu, concatena
ció de paraules i emulació en circuit, es duen a terme de forma di
recta amb l'ajut de filtres de pas baix per a freqüències de 
mostreig des de 4 a 8 KHertz. Un amplificador i un altaveu 
complementen el conjunt, que té una tensió d'alimentació a 2,7 
watts, i la possibilitat de treballar a temperatures compreses entre 
els -40 i 85° C. 

GUIA PER AL RADIOOIENT 

Els del programa L'altra ràdio, que s'emet diumenge a la mitja
nit per Ràdio 4, han editat un fullet de dotze pàgines que conté les 
freqüències i adreces de les principals estacions horàries d'ona 
curta, com per exemple l'OLBS de Txecoslovàquia o la WWH 
dels Estats Units. Tanmateix, la guia conté també els horaris i les 
freqüències en espanyol per ones mitjanes de les emissores inter
nacionals més importants, com ara Ràdio Alger o Ràdio Moscou. 
Aquesta publicació també inclou tres articles dedicats', respectiva
ment, a l'escolta d'emissores africanes i al DXisme tan per a la 
FM com per a la televisió. 

La «guia del Radiooient» que així s 'anomena, pot obtenir-se 
gratuïtament escoltant aquest programa radiofònic dedicat ínte
grament al món del DXisme, de la ntdioafició i de les telecomuni
cacions. 

MINI-COMPACT DISC 

Les multinacionals Sony i Phillips han decidit de comercialitzar 
dins de pocs mesos un minidisc d'àudio amb lector lasèric de 45 
revolucions per minut, però la meitat de gran que el material habi
tual al mercat. A més, també pensen de vendre un petit videodisc 
en un format molt reduït el qual -han anunciat les dues empre
ses- s'ha fet després d'haver arribat a un acord. 

El minidisc digital ofereix 20 minuts de so sobre un format de 3 
polzades de diàmetre, enfront de les 4'75 polzades dels actuals 
discs compactes. En canvi, els minivideodiscs combinen so amb 
imatge sobre un format de 5 polzades, la qual cosa permet de 
veure i sentir programes de vídeo durant un màxim de 5 minuts, o 
bé .d'escoltar un registre sonor de 20 minuts. Per al primer cas 
caldrà disposar d'un lector especial, mentre que per al segon apa
rell cal un adap'tador no gaire car. 

CAD DE PRODUCCIÓ NACIONAL 

L'empresa catalana General d'Organització i Sistemes SA, 
s'avindrà en breu a vendre el Dilos 30, el primer programa de dis
seny assistit per ordinador (CAD) fet a Catalunya. Fixeu-vos 
quina ha estat la seva importància, que les seves característiques 
principals, el preu (quatre vegades inferior als seus homòlegs) i la 
seva qualitat, han estat remarcades pel setmanari nord-americà 
Newsweek, tot i que encara no és al carrer. 

El Dilos 3D ha costat més de quatre anys d'investigació, amb 
una in versió superior als 30 milions de pessetes. En essència, es 
tracta d'una estació autònoma tridimensional, que pot mesurar 
I 'objecte modelat i fotografiar-lo, a més de calcular el seu pes, i 
colorejar-lo amb més de 16 milions de tonalitats diferents. SObre
tot , en destaca que no cal concertar el sistema dins de cap unitat 
de control de processament d'altres ordinadors. 

Els principals camps d'aplicació, segons els seus promotors i 
responsables, afectaran l'arquitectura, l 'urbanisme, la matriceria, 
fundició, automatització i interiorisme. Per portar-lo no fan falta 
grans coneixements d'informàtica, tan sols breus nocions de ge
ometria. El Dilos 30 s'ha posat a punt amb l'ajuda oficial del 
COTI i de membres de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

PRIMER ORDINADOR ÒPTIC 

A la Universitat Heriot-Watt d'Edimburg (Escòcia) , s'ha 
'Mt.l" ..tJ.IIJI\1fMIII construït un prototipus d 'ordinador òptic sota la direcció d'un 

grup internacional compost per personal de 16 institucions. Amb 
aquest model, es pretén demostrar la viabil itat dels compon.ents 
òptics , que aviat podrien substituir els actuals sistemes electrònics. 

Els ordinadors òptics, no sols serien més ràpids que els models 
actuals(ho serien d'un ordre de mil vegades més), sinó que també 
podrien efectuar tractaments de paral·lels a gran escala i treballar 
amb les xarxes òptiques de transmissió . A més, els circuits 
d'aquesta mena poden fer simultàniament un nombre il·limitat 
d 'operacions, car és possible enviar per les fibres òptiques ones de 
longituds diferents , sense cap interferència. 

Entre les possibles capacitats que posseeixen els ordinadors òp-
!lflll~~ tics, hi ha el tractament d'imatges , la intel·ligència artificial, les 

previsions meteorològiques, I ' Astronomia i la Tecnologia Espa
cial. S'espera que per al 1992 ja funcionin diversos models d'ordi
nador, encara que a un preu bastant alr 



EUS BREUS BREUS-BRE 

• El govern espanyol ha decidit d 'importar les patents euro~ees segone~ el. c?nveni de Munic 
(RFA) dei 1973. Aquest decret equipara les patents enreg1str~d~s a I of1C1~a ~uropea an:b 
les de la propietat industrial pròpia, excepte els producte~ qu1m1cs farmaceut1cs, protegitS 

de la competència multinacional fins el 1992. 

• S'ha llançat la sol·licitud de treballs amb destinaCió al 11 Congrés ~undia.l basc que se ce
lebrarà a Bilbao entre els dies 18 i 23 d'octubre d'aquest any. Esta prev1~t d~se.nvolupar 
quatre conferències sobre nous materials estructurals, energia , telecomumcac1ó 1 tecnolo

gia avançada sobre disseny i fabricació. 

• El doctor Robert Gale, un dels metges que tractaren els afectats per la catàstrofe de .~~er
nòbil (Bielorússia), ha informat a l'agència de notícies EFE que ~e.~res:cents nens sov1et1cs, 
nats després de l'accident nuclear, com a mínim tres tindran deftctenctes mentals per culpa 
de la radiació provocada per l'accident a la central nuclear. 

• L'Institut Pasteur ja ha complert cent anys d'existènci~. ~b ~n ~r~ss~post anual de 9.000 
milions de pessetes i més de 800 investigadors, aquesta mstltuctó d1v~de1x ~I seu t~eb~ll en la 
lluita contra ta ràbia, la diftèria, la poliomielitis, el càncer, les hepatites dtverses 1 la mfa us-

ta SIDA. 

• El níquel i el titani són els elements indispensables per confeccionar roba aquesta temp~r~: 
da primavera-estiu de moda i bijuteria, segons s'ha pogu~ c;omprovar a la darrera expOSICIO 

·monogràfica de bijuteria (EXMOBI), celebrada a M~dnd (Espanya). Els esmentats mate
rials s'utilitzen normalment a la indústria aeroespacia l. 

• Estudis d'Investig.ació i Consulta (E/ CE) ha ·elaborat les previsions sobre el m.e~cat de sof
ware i serveis 1985-1990, havent estimat que ja s' han facturat més de 75.000 milwns de pes
setes sols el 1986. Per al 1990, es pensa arribar als 100.000 milions. 

• Els darrers indicis confirmen que IBM està posant a punt diversos productes de software 
aplicables indiferentment a diversos sistemes. En concret, aquest any han. tret a l mercat u~ 
TSO/VM/CMS i un COBOL estàndard compatibles amb tots els models 1 productes fabn
cats per ells i alguns dels seus principals competidors. 

• NCR ha desenvolupat un terminal bancari amb videodiscs interactiu, una pantalla sensib.le 
al tacte, impressora, lector-gravador de targes, criptògraf i un processador. El nou eqmp 
podrà efectuar aplicacions en temps real i en directe, fent transaccions de tota mena. 

• Santa Clara Systems Inc dels Estats Units, està treball¡mt en un software a pr~va d'err.ades 
que produirà una duplicació automàtica de fitxers en disc dur, de forma que fms els micro
ordinadors puguin reaccionar contra procediments anormals. 

PROCESSOS DE CREACIÓ 
I NOVES TECNOLOGIES 

Quan el professor Josep Maria Valverde va dir en un acte públic que «la manera de narrar 
dels escriptors havia canviat en els últims deu anys per la influència dels mitjans de comunica
ció» deia en poques i esquemàtiques paraules, que la feina del creador que treballa a la fi del 
segle xx, amb projecció cap al segle vinent, estava observant l 'única revolució ètica i estètica 
que s 'ha produït mai al llarg dels segles, al terreny artístic en el seu més ampli sentit. 

La culpa d'aquesta revolució, no la té pas la fi loso
fia; en aquest cas, la cosa hauria quedar en una òbvia 
evolució : La culpa de tot aquest enrenou que viuen els 
creadors de finals de segle, la té la irrupció de les no
ves tecnologies -dites també tecnologies fredes- al 
seu treball creatiu quotidià. 

En aquest informe, no fem ni futurologia, ni cièn
cia-ficció, ni és un manual per ser un artista modern. 
Només pretenem presentar-vos algunes realitats tan
gibles. És un dossier poc científic, per entendre'ns. 
Més aviat és un text cientifista. 

ELS ANTECEDENTS: 
EL CINEMA COM A ART INDUSTRIAL 

Mentre la creació artística va anar lligada als pro
cessos de producció artesanals, ningú no es va haver 
de plantejar mai la possibilitat de rendabilitzar econò
micament la seva feina com a necessitat imposada pel 
mateix terreny artístic que trepitjava. És cert que 
l'òpera, per exemple, necessitava d'inversions de capi
tal; però la pràcticament nul·la inversió en tecnologia 
que li calia, fa que no sigui un element a tenir en 
compte en aquesta breu anàlisi històric:::. 

«El que és cert és que el cinema 
és el primer art industrial de la història» 

Ens hem de remuntar, doncs, a la invenció de la fo
tografia per trobar-nos davant la primera ocasió que 
la creació artística es lliga a la tecnologia de manera 
íntima. El problema és que, fins molts anys després, 
la feina del fotògraf no va començar a ser tinguda en 
compte com a a rt; i, encara avui, hi ha gent que s'es
quinça les vestidures si hom la hi té. 

És amb la invenció del cinema quan es pot comen
çar a parlar seriosament d'un terme que, els últims 
anys i per influència dels sociòlegs, ha fet fortuna : La 
cultura de masses, coneguda al món anglosaxó per 
mass-cult. Però aquest no és, avui, el nostre objectiu, 
en tot cas hem de retenir el terme perquè va íntima
ment lligat als avenços de la tecnologia aplicada a la 
creació . El que és cert, però, és que el cinema és el pri
mer art ind ustrial de la història, i potser l'únic que ho 

és des de la seva gènesi. I és un art industrial, perquè 
necessita el que necessita tota indústria de transfor
mació: màtèria prima (actors, guió, etc.), maquinària 
(càmeres, magnetòfons, ... ), mà d'obra (tècnics i ope
radors) i capital (producció). A més, l'avenç de la tec
nologia ha marcat profundament l 'avenç artístic del 
cinema. Comparem, només, les primeres pel·lícules 
mudes i en blanc i negre, amb les últimes superpro
duccions d'Spielberg, plenes d'efectes especials. 

Ja tenim, doncs, els antecedents d'aquesta revolu
ció que les noves tecnologies estan imposant, en el 
sentit progressista de la paraula, a ls processos crea
tius. Però encara hi ha més coses. 

Les tecnologies fredes han provocat també una 
influència indirecta en els creadors; és una influència 
per simpatia que en diríem. És la influència , per 
exemple, que les descripcions que apareixen en les no
vel·les d'avui en dia, han tingut de les descripcions 
fílmiques del cinema o la televisió. Quin escripto"r 

«La culpa de tot aquest enrenou 
que viuen els creadors de finals de segle 
la té la irrupció de les noves tecnologies» 

d'avui faria una descripció de més de dotze pàgines de 
la catedral de Notre-Dame de París com la que va fer 
Victor Hugo a la novel·la del màteix nom? É.s clar, 
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Hugo no es podia imaginar una descripció fílmica del 
temple, com se la imaginaria un escriptor d'avui en 
dia. El mateix passa als diàlegs; més àgils, de ritme 
més picat, els de les novel·les actuals, contràriament 
als 'diàlegs de les obres clàssiques dels segles XVIII i 
XIX. Era, segurament, a això, al que es referia el doc
tor Josep Maria Valverde a la seva frase que citàvem 
al principi d' aquest treball. 

«La influència de les noves tecnologies 
en els processos de creació no és una 
cosa de fa quinze dies, precisament» 

Un altre tema, no menys important, és el de les no
ves maneres de narrar històries a què els escriptors 
s'han d'adaptar, amb més o menys èxit, quan se' ls de
mana que escriguin per a la ràdio, per al cinema o per 
a la televisió. Tot un altre terreny de canvi d'actitud 
en el creador que, quan l'escriptor Xavier Bru de Sa
la, va enfrontar amb gran valor i encert a la seva con
ferència «Literatura i literaTUres» pronunciada durant 
les últimes «Reflexions crítiques sobre la cultura cata
lana», organitzades pel Departament de Cultura de la 
Generalitat, va provocar, i encara ho fa, tota mena de . 
postures apocalíptiques - i ben poques d'integrades, 
per cert. Però aquest és només un exemple que, ara 
per ara, el considerarem marginal pel que respecta al 
centre d'interès d'aquest text. 

Sigui com sigui, i aquests en són només alguns 
exemples, la influència de les noves tecnologies en els 
processos de creació no és una cosa de fa quinze dies, 
precisament; i encara té per dir la seva última paraula, 
si és que mai s'arriba al final. 

La irrupció de la informàtica, sobretot, en tota me
na de processos de creació no ha fet més que comen
çar, i és precisament aquest el gran camp de batalla 
pel qual es mouen avui en dia els artistes d'aquesta fi 
de segle xx. 

L'ESCRIPTOR PER ORDINADOR 

Quan el recent guardonat amb el premi Sant Jordi 
de novel-la, Baltasar Porcel, em va dir que havia escrit 
la seva oBra «Les primaveres i les tardors» amb el seu 
proce sador de textos, vaig pensar que la informàtica 
havia arribat a un punt dolç en la seva relació, sempre 
difícil, amb l'e criptor. Sempre difícil perquè la litera
tura, per damunt de qualsevol art, sempre ha estat 
considerada com una feina molt artesanal, i al seu 
artífex, l'e criptor, sempre se l'ha vist com un enemic 
públic i declarat de tot el que simbolitzés avenç tecno
lògic. Per sort, 1es co es van canviant també a Cata
lunya . 
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L'antecedent més clar i obvi que tenim en la utilit
zació de programes de tractament de textos a l'hora 
d'escriure, la tenim, però, al terreny periodístic. Ja fa 
anys, que la imatge del periodista amb barret d'ala i el 

carnet de press enganxat a la cinta, ha desaparegut de 
les pel·lícules i les sèries televisives . El periodista 
d'avui en dia, ha fet seva la informàtica com una de 
les eines bàsiques del seu treball. És clar, que sempre 
n'hi ha de reticents a abandonar la seva Underwood 
però, de vegades, el que primer va ser una imposició 
pels canvis tecnològics a l'empresa periodística, ha 
acabat essent un fet acceptat amb normalitat per tot
hom. Avui en dia als diaris més avançats tecnològica
ment de Catalunya, com és el cas del recentment re
aparegut Diari de Barcelona, el periodista escriu la in
formació, posa els títols i, fins i tot, tanca la pàgina 
marcant els espais per a les fotos i/o els diagrames, i 
ho envia tot a l'editor o cap de secció . 

«Fins i tot abans que la majoria 
d'escriptors, van ser els traductors 

els qui van informatitzar-se» 

Aquest procés, és semblant al que segueixen ja al
gunes de les empreses editorials del nostre pais, com 
és el cas de Quaderns Crema. Fa més de dos anys que 
el seu propietari, Jaume Vallcorba, va adquirir un sis
tema informàtic que li permet picar i compondre els 
textos, i enviar directament el fotolit, que fa a través 
d'una fotocomp~:medora, a la impremta. Aquest pro
cés el té també una editorial de VIC, EUMO. La in
formàtica editorial no és sols un fenomen urbà, esnob 
o patrimoni només de les grans editorials. 

Fins i tot abans que la majoria d'escriptors, van ser 
els traductors els qui van informatitzar-se i es van 
adaptar a les necessitats de les empreses per a les quals 
treballen. Francesc Parcerises comentava un dia que, 
en entregar la traducció de «El senyor dels Anells» a 
l'editorial Vicens Vives en un disquet, la casa el va re
compensar econòmicament. Ja podien; es van estal
viar un bon grapat de duros en la sempre feixuga feina 
de picar el llibre. · 

Però un dels escriptors que va adoptar primer el 
processament de textos va ser en Jaume Fuster. 
L'autor de «La corona valenciana» o «L'illa de les 
tres taronges» va adaptar una memòria, una unitat de 
disc i una pantalla a la seva màquina d'escriure 
electrònica. Un cas semblant és el d'en Baltasar Por
cel, a qui ens referíem abans. 
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La vedadera revolució dels escriptors en matèria in-· 
formàtica, va produir-se ara fa un any aproximada
ment quan prop d'un centenar de membres de l' Asso
dació d'escriptors en llengua catalana , van adquirir 
un mateix model d'ordinador afavorint-se amb el 
clàssic descompte que els va fer la casa subministrado
ra. Actualment, no so ls ha canviat la manera mecàni
ca de treball ar d'un escriptor, sinó que fins i tot ha 
canviat el seu llenguatge. És normal, en una conversa 
en tre lletraferits, sentir a dir «)a he jet quatre docu
ments de la novel·la» quan abans parlaven de capítols. 
Curiós, però simptomàtic. 

Però la veritat és que n 'hi ha ben pocs, d'aquests 
escriptors, que hagin passat de l'estadi d'utilització 
d'un PC com a una «màquina d'escriure molt sofisti
cada» com em comentava algú un dia. Però, com 

«L'aparició de l'ordinador soluciona, 
no del tot, tampoc no val ser un 

integrat absolut, alguns dels problemes 
que plantejaven els dos sistemes 

descrits» 

veurem més endavant, la senzilla possibilitat de can
viar el nom del protagonista d'una novel·la a totes les 
pàgines prement només una tecla, o la facilitat amb 
què es pot corregir un text escrit amb PC, ha compor
tat canvis importants a la mateixa arrel de l'escriptu
ra, al fenomen purament subconscient de l'acte 
d'escriure. Tanmateix , ja en parlarem més endavant, 

~ d'aquest fet no tan extratecnològic com pugui sem
~ biar-nos d'entrada. 
ò 
t- Qui més lluny ha anar en matèria d'utilització cre-e ativa de l'ordinador entre els escriptors catalans, ha 

estat el poeta Joan Brossa. Atent, com sempre, a tot 
el que signifiqui progrés, Joan Brossa va escriure i 
editar, fa anys, la «Sextina cibernètica», això sí, aju
dat per un programador d'un centre de càlcul. El 
programador va introduir un vocabulari a la memòria 
d'un ordinador (no pas un PC, és clar, sinó un aparell 
molt més sofisticat). A través d'un complex programa 
ple de possibilitats combinatòries segons el metre a 
emprar, Brossa va veure sortir de la impressora de 
l'aparell la seva sextina. Ha estat l'experimentmés in
teressant que cap escriptor català hagi dut a terme 
amb la informàtica. 

De moment, però, la nòmina de novel·les i contes 
produïts per ordinador va en augment constant, fins i 
tot hi ha qui, com la Maria Antònia Oliver i en 
Guillem-Jordi Graells, en Jaume Fuster, i el mateix 
Pere Calders (un home addicte del PC) , han escrit 
contes protagonitzats per aquests curiosos aparells 
que parpellegen en to verd fosforescent. Ara encara 
queda per trencar el tabú de la poesia, un art històri-· 
cament de manufactura manual. Tothom diu que no 
es pot escriure un poema directament a un programa . 
de tractament de textos -(no ens referim ja a I 'experi
ment d'en Brossa). Nosaltres coneixem d'algun poeta 
que ja ho està fent. Esperem, però, els resultats per 
jutjar. D'entrada, res no és impossible entre l'home i 
la màquina, ni tan sols allò que pugui semblar una re
lació més contra-natura, com és el fet de fer versos 
amb un PC. 

IS 



DEL CERVELL A LA MEMÒRIA «ROM» 

El gran problema psíquic que comporta el fet 
d'escriure, i de tota creació en general, és la pèrdua de 
temps, forces i mi ssatge en general (el que es coneix 
amb el nom d'entropia) entre el moment elèctric i 
automàtic de pensar i la seva plasmació al text. El 
problema de l'escriptor és , doncs, el de buscar un mit
jà de t ranslació entre el cervell i el «papen> que provo
qui poca entropia, que permeti perdre el mínim de 
materials possible pel camí. 

Sextina Cibernètica 
Collint l'argent bufo desfet de galtes 
Dormint als sots me~ en obrir les cendres 
Ventant la pols lligo per atzar canyes 

·Topant amb tots tallo maror de portes 
Sumant el fum resto mirall de tasques 
Trobant la nit torno al costat de roques 

Cosint les mans tardo i obro les roques 
Sentint herbei peso rodó de galtes 
Vivint al vol trobo corrents les tasques 
M.t la font xuclo camps enllà cendres 
Verunt del gep mato vora les portes 
Duent el bosC buido i rodo les canyes 

Ratllant l'estiu llimo guillat per canyes 
Volent l'afany ballo sense més roques 
Veient el prat llenço i pinto les portes 
Buidant la fam rego per dins les galtes 
AlÇant el mar punxo traient les cendres 
Ballant avui cndo després de tasques 

A més escriure a mà és molt lent i, era per aquí, per 
on es pr~duïa la maleïda entropia . L'escriptor es veia 
abocat a pensar a poc a poc. El mitjà supeditava la fi-

nalitat. Malament rai. 
El pas a la màquina d'escri ure mecànica, i poste-

riorment a I 'elèctrica, va solucionar alguns problemes 
però en va portar d'altres . L'escriptura a màquina 
permetia una ordenació neta i clara dels materials, pe
rò provocava una enorme fei nada a l' hora de la seva 
reclassificació o simple correcció. A més, l'esforç fís ic 
d 'escriure a màquina és un factor que va en contra de 

Lligant els daus entro a veur~ les tasques 
Jaient als mots toco tanmateiX canyes 
Desfent l'espai fllio i deixo lès cendres 
I fent errors giro perdut per roques 
Triant a~uats passo després les galtes 
Plegant I ocell munto camí de portes · 

Sembrant els mots taco només les cendres 
Obrint el blat busco sense les portes 
Mullant el llamp clavo més que mai roques 
Perdent el gall llisco davant les tasques 
Seguint el vol miro voltat de canyes 
Mirant l'avet pico í plego les galtes 

Rimant el foc trinxo sentint les portes 
Donant un gest penso collir les tasques 
Bevent la llum menjo. Però són galtes 
Traient un plat poso guia a les canyes 
Tapant el gos pe1va, per tant, les roques 
Tenint la ment tombo ben lluny les cendres 

Guixo galtes í an1ant no seran cendres 
Toco canyes entrant vestit per portes 
Salvo tasques. Vencent muden en roques. 

Històricament, s' havia pensat que escri ure a mà era 
el millor mitjà, perquè la t ransmissió mecànica de la 
mà redactora responia als im pulsos que venien dictats 
directament del cerve ll que, a la vegada, era qui havia 
creat aquell camp elèctric on es movia la idea a expre~
sar . Aquesta fórmula era vàlida per a l'escriptor arte
sà que tenia un procés imaginatiu/creatiu (cerebral 
per tant) acostumat a esquemes clàssics, gairebé pre
industri als ; per a qu i no era afectat per res del que 
passava a l seu volta nt, perquè gairebé no se n'assa
bentava mai o, senzillament , tant se li 'n donava . Els 
seus processos creatius , i la seva literatura, es mante
nien inalterables a l llarg de tota la seva obra i la seva 
vida. 

JoauB~ 

la naturalesa fluïda del pensament. Des d'aquest punt 
de vista, la màquina d'escriure ha estat l'element més 
nefast que l'escriptor ha incorporat a l seu ofici, al 
llarg de la seva història. 

L'aparició de l'ordinador soluciona, no del tot, 
tampoc no cal ser un integrat absolut , alguns dels 
problemes que plantejaven els dos sistemes descrits . 
D'una banda, el de la immediatesa en la transcripció 
dels pensaments. Tu et poses davant del teclat, i no
més t'has de preocupar de vessar el q ue tens al cap, a 
la memòria. Però, sobretot, soluciona el problema de 
l'acabat final del t reball, que tant marcava el procés 
de creació amb la màquina d 'escriure. Tu només t'has 
de preocupar de vessar la idea a la pantalleta del teu 

PC, i ja la tens atrapada, ja no s'escapa, i es manté 
gairebé tan fresca com el primer moment. No t'has de 
preocupar per les fal tes, el lèxic i ni tan sols la cons
trucció. Després , ja vindrà tot el procés de correcció, 
adaptació, reescriptura, etc. Ara, la primera idea, la 
que va sorgir en un moment del teu cervell, ja la tens a 
l'alt re cervell, el del teu ordinador. 

«Qui més lluny ha anat en matèria 
d'utilització creativa de l'ordinador 

d'entre els escriptors catalans, 
ha estat el poeta Joan Brossa» 

De fet, només cal mirar els esquemes de cÓnstrucció 
i programació dels ordinadors per adonar-nos de la s~
militud que hi ha amb els del propi cervell humà. Sen
zillament al·lucinant. 

En aquest terreny, es pot dir que la batalla entre 
apocalíptics i integrats (si em permet la paràfrasi el 
senyor Eco), l' han guanyada els primers, els partida
ris de la tecnologia freda. És clar que ·sempre hi ha 
veus no gens anònimes, com la del famós escriptor 
Quim Monzó, que defensa de totes passades l'escrip
tura a màquina mecànica. El dia que vaig veure la ve
locitat que Monzó aconseguia a l'escriptura a mà
quina (i això que només fa servi r un sol dit), vaig en
tendre les seves raons personals. 

De totes maneres, i sense menysprear l'amic Mon
zó, al contrari, ara, la majoria d'escriptors nacionals i 
internacionals (Garcia Marquez, Vargas Llos.a o el 
mateix Eco), han optat pel PC. 

MÉS ENLLÀ DEL TEXT 

Sigui com vulgui, la utilització de la informàtica a ls 
processos de creació no s 'acaba a l'escriptura, tot i 
que pot ser el cas més paradigmàtic perquè s'ha cone
gut més entre el gran públic. 

De fa anys, els compositors utilitzen microproces
sadors a l'hora de compondre i interpretar les seves 
obres, no sols a l'estudi de gravació, que permet tota 
mena de fi ligranes, sinó també en directe. Composi
tors de jazz, de roc, i fins i tot de música clàssica (tan 
poc inclinats sempre a qualsevol mena de progrés), 
utilitzen el tractament a través de programes d'ordi
nador, del senyal elèctric que prové dels seus amplifi
cadors o micròfons. Un ordimrdor convenientment 
programat, pot des d'accelerar o alentir una sèrie de 
notes - ja siguin solistes o d'acompanyament- fins a 

«El disseny assistit per ordinador 
és actualment una eina bàsica 

per a qualsevol creador» 

duplicar-ne el so , multiplicar-lo per centenes, distor
sionar-lo de totes maneres o canviar-ne l'aire, el com
pàs, l'octava, etc. Des de les senzilles caixes de ritme 
que fabriquen les multinacionals japoneses, passant 
pels sofisticats sintetitzadors, fins arribar al més pur 
PC, tot hi val també, a la música de fi de segle xx. 

Una de les utilitzacions de la informàtica aplicada 
als processos de creació que darrerament s'està do
nant a conèixer moltíssim, és tot el que fa referència a l 
disseny. El disseny assistit per ordinador és actual
ment una eina bàsica p.er a qualsevol creador en 
aquest camp. La possibilitat de moure una figura, de 
vuere~la des de totes les perspectives prement un sol 
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botó , i la rapidesa i perfeccionament amb què s'asso
leix el producte, dibuixant a través d'una pantalla 
amb el llapis òptic, està provocant una autèntica allau 
de dissenyadors interessats en aquesta matèria, iguaJ 
al que ha passat amb els escriptors; i ho repetim, en 
aquest text no fem ciència-ficció . Pregunteu si el 
vostre cotxe no ha estat dissenyat per ordinador; se
gur que sí. 

Un a ltre terreny que també s 'està donant a conèixer 
molt a Catalunya gràcies, en part, a l taller Animàtica , 
és el del tractament d 'imatges de cinema i/o televisió 
per ordinador. Per dona r-vos-en Un exemple, to tes 

FOTO/ ARXIU 

aquestes capçaleres de programes on surten figures en 
tres dimensions (Telenotícies de TV3, spot de La 
Caixa, etc), han sortit d'aquest taller que utilitza com 
a eina bàsica un complex sistema informàtic per trac
tar les imatges de vídeo. Ja no en parlem, dels efectes 
especia ls de les grans produccions americanes, tots 
han estat tractats d'una manera o d ' una altra amb or
dinador. 

Tot í així, les possibilitats de la in formàtica aplica
da als processos de creació no acaben aquí; arquitec
tes, escultors i pintors han trobat també les possibili
tats a aquest mitj à, no tan nou, però que, des de fa 
uns anys, s'ha a liat als creadors en la gran bata lla que 
estan lliurant contra les velles estructures a rt ístiq ues 
fixades fa molts segles . De moment, però , sembla una 
ba talla sense final, perquè cada cop sorgiran noves 
aplicacions conforme la tecnologia vagi avançant. 

Rafael Vallbona i Sallent 
periodista i escripto r 

LA TELEVISIÓ A LA COST A D'IVORI -ÀFRICA 
. La c:osta d_'fvori, a'!'b una extensió d 'uns 320.000 km1 i una població de prop de 8 milions 

d. habttants, es un pats de gran estabilitat política i bon creixement econòmic. Situada entre 
Ghana. Burkina Fasso, Mali, República de Guinea i Libèria, forma part dels països anglòfons. 

El 7 d'agost de 1963, la televisió ivoriana va comen
ça r la seva emissió en B/N. Al 1973, deu anys més 
ta rd , ho fa en color . El sistema és el SECAM. Laco
bertu ra del primer any té uns 100 km de radi . A poc a 
poc i a manera i a mesura que milloren les instal·la
c ion~ i la for mació del personal tècnic, s'amplia la zo
na de recepció. 

L'orografia del país, molt poc accidentada, facilüa 
l'emissió . Al moment present, mitjançant 13 repeti
dors. la cobertura és a prop dels dos terços del país. El 
senyal ar riba bé a tots els nuclis urbans de mitjana im
P?rtància . Un programa d 'expansió preveu, per a 
dtntre d' un parell d 'anys, que tot el territori tingui ac
cés a la TV. 

«La TV produeix molts canvis 
a la manera de ser d 'un poble» 

Una segona cadena , inaugurada el. 1985, cobreix un 
radi d' uns 50 km, tenin t com a centre la capital, Abid
jan . El projec te d'insta l·lació i equipament, presentat 
a subhasta, va ser a torgar a la casa T homson, si bé hi 
van col-laborar a ltres empreses europees. 

Dos estudis de 100 m2 per a informatius i un de 400m2 
per a tea tre , són els locals -base de producció. Molts 
programes són realitzats en un gran saló d'un impor
tant hotel si tua t prop dels estudis . Hi ha una mitjana 
de 6 càmeres a l carrer . Dues unitats mòbils estan a 
disposició per als esdeveniments més importants. Una 
pa rt de la in formació internacional es rep via satèl-lit. 

La primera cadena :!met unes 58 hores setmanals. A 
migdia té lloc una programació d'hora i mitja. Dis
sabte hi ha televisió tota la tarda i diumenge l'emissió 
comença a les 10'30 del ma tí. La segona cadena emet 
a l volta nt de 14 hores setmanals. No hi ha informa
lit i.\. La programació és com arreu: informatius, 
programes d'actuali tat, esports, teatre, cine i progra
mes per a l ~ peti ts . Els es ports i musicals tenen gran 
audiència. Normalmen t hi ha un western dissabte a la 
segona cad~na i un a lire diu menge a la primera . Les 
sèrics que han tingut mé'. acceptació en altre~ països, 
entren ta mbé a la programació de la Televisió de la 
Costa d' Ivori. « Dinastia» ha tingut el rècord 
d'audiència. De la ma teixa manera, la -.,èrie «Da! las», 
la recent «Kcnnedy» i el.' programes d'humor de 
Benny Hil !, ha n ti ngut una gran audiència . Els 12 epi
~od i s d'«Arrcls» d'Afe:\ Ha lly, amb el famó\ Kunta 
Kintc, <,' han pa<,sat a la \egona cadena els me'- o s 

d'octubre i novembre passats, un any abans estava a 
la prime_ra cadena; donades les seves caracter ístiques 
cal constderar-lo com un programa especial i la reac
ció de la gent davant els fets que s'hi relaten, ha estat 
molt forta. 

~? producció de programes propis té molt·a accep
tacto per tratar-se de temes força encarnats a la mane
ra de ser de la gent i a les seves tradicions i costums. 
Moltes d'aquestes produccions les compren a ltres te
levisions africanes. 

La publicitat, controlada pel BI P (Bu reau Ivorien 
de Publlcité), no interromp l'emissió de pel·lícules ni 
a ltres programes . Els spots són presents als canvis de 
programa. Hi ha una gran diferències entre els anun
cis de productes escampats arreu del món i els relatius 
a productes del pafs i realitzats per empreses locals. 

Els televisors instal·lats són molt nombrosos i abun
den els condicionaments a llocs on no arriba encara el 
corrent elèctric. 

La TV produeix molts canvis a la manera de ser 
d'un poble que, de cop i volta, descobreix un món tan 
diferent del de les .seves tradicions . Es troba forçat a 
beure, menjar, vestir, agençar la llar, etc. , a l'estil 
d'una civilització que té molt poc a veure amb els seus 
avials i profunds costums . 
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Un gran interrogant s'obre~ les noves generacions: 
com assolir els models i estils de vida que la T V afe

. ? T re1x. enen tan poc a veure amb aquelles que els en-
volta!. 

Toni Baqueró i Coll 
(Costa d' Ivori) 
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MICRÒFONS 
Enviar el nostre missatge al món no és pas una tasca s~nzilla. Les exig~ncies~ del públic ~u~

menten dia a dia; cada instrument -bé sigui de corda, vent o per_cus~tó- te la seva propw 
resposta en freqüència, marge dinàmic i característiques de prOJecctó, ,tent-n~ un element 
amb una personalitat definida que cal conèixer a fons per tal de treure n profzt. 

Tot escenari, sala de concerts o pub, està acústica
ment caracteritzat, té una personalitat acústica pròpia 
i particular, totalment diferent de la de les altres sales. 
Aquesta personali tat es reflecteix en el reforç de certes 
freqüències, atenuació d'altres i coloració del so. És 
aquest fet el que ens fa dir coses com «que bé se sent 
la música aquí, però no sabria dir-te per què». 

La influència de la sala hi és subtil , no la podem 
veure ni tocar, però està allí , amb nosaltres . 

Finalment, ens queda tot I 'aparellam electrònic 
-cables, connexions, amplificadors ... - encarregat 
de transmetre el missatge a l'audiència . 

Tots aquests factors s' han de conj uminar a l màxim 
per tal d'obtenir els millors resultats possibles. 

La primera anella d ' aquesta llarga cadena és el 
micròfon , element que estudiarem tot seguit. 

«La primera anella d'aquesta llarga 
cadena és el micròfon» 

TIPUS DE MICRÒFONS 

Microfon de Bobina Mòbil 
La major part dels micròfons dissenyats per ser uti

litzats ·pels músics estan catalogats com «dinàmics» . 
Aquests micròfons estan constituïts per una bobina de 
fil conductor unida a un diafragl!la i sotmesa a l camp 
magnètic d ' un imant. El camp magnètic es tanca a 
través d'un entreferro mentre la bobina queda situada 
en l'espai que queda entre l'ima nt i l'entreferro. Les 
ones sonores transmeses a través de l'aire fan vibrar el 
diafragma, mouen al mateix temps la bobina dins del 
camp magnètic de l'imant i originen una força electro
motriu en els borns de la bobina. Aquest procés està 
definit per la següent relació : 

f.e.m. = Blv 

on 8 és la inducció magnètica, I és la longitud de bobi
na que ha entrat dins del camp magnètic i v és I~ velo
citat amb què s'ha mogut la bobina. Com més forta 
sigui la pressió acústica incident , més gran s~rà la ve-
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locitat amb què es moura la bobina i, per tant, més 
tensió tindrem sobre ella. Aquest senyal elèctric pot 
ser modificat, amplificat i reproduït via elements 
electrònics. 

Entr~ferro 

-, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

\ , ~-------) ·----cm7es de om 
magnet te 

Fig. 1 
El primer micròfon d'aquest tipus fou el micròfon 

de pressió. El nom d'aquest micròfon es deu al fet que 
tan sols una cara del diafragma està exposada a la 
pressió sonora, mentre que I 'altra està tancada per un 
compartiment a prova de so . Aquest micròfon dóna 
una resposta omnidireccional -agafa el so uniforme
ment independentment del lloc d'on vingui. 

Fig. 2 
Actualment, el micròfon més utilitzat és l'unidirec

cional, el qual , idealment, agafa el so provinent d' una 
determinada direcció i és sord al provinent de les 
a lt res. En la pràctica, aquesta unidirecciona litat es 
presenta en fo rma de. zones o lòbuls de captació de so 
com podem veure en la Fig . 3. 

o o 

goo 

180° 

Micròfon de Cinta 

Fig 3 

Zona d~ captac ió 
unid ir~cc ional 

270° 

Hem vist en el cas anterior que utili tzàvem una bo
bina per tal d'obtenir una tensió relacionada amb la 
pressió sonora inciden t sobre el micròfon . Això, tam
bé ho podem fer amb un sol t ros de fil i obtindrem 
d 'aquesta ma nera, el micròfon de cinta. ' 

En aquest cas, un tros de cinta de material conduc
tor es mou lliurement entre els pols d'un potent imant 
i reacciona ràpidament a les vibracions sonores . La 
tensió induïda en els borns de la cinta és molt poca per 
causa de les seves petites dimensions . Això fa que s'hi 
hagi d'afegir un transformador per tal d'elevar la ten 
sió de sortida i, alhora, adaptar la impedància de la 
càpsula microfònica . 

El micròfon de cinta va representar I 'alternativa als 
antics micròfons de condensador; perÒ la fragi li tat de 
la cinta feia que aquesta s'hagués de canviar o ajustar 
tot sovin t. 

«Actualment el micròfon més utilitzat 
és I 'unidireccional» 

Micròfon de Condensador 
Podem considerar que, tècnicament, el micròfon de 

condensador és el millor disponible actualment. El 
principi en què està basat és simple, tot i que l'alta 
precisió en els procediments de fabricació i els mate
rials util itzats l' han fe t car i, fins fa poc, limitat a les 
a plicacions d'estudi . Tot i això, la necessitat d' un 
mill or so als escenaris i I 'aparició d'una versió barata 
en forma de micròfon electret han fet que la seva po
pularitat augmenti. 

Aquest micròfon està basat en la capacitat per em
magatzemar una càrrega elèctrica. 

Diafragma 

DDD 
Placa m~tàKica 

post~rior 

Entrada post ~rior 

d~ sò 

Fig. 4 

-S~parador 

Caixa 

En la Fig. 4 podem veure un dibuix esq uemàtic 
d'aquest micròfon. A dalt de tot tenim un dia fragma 
metàl·lic o, en alguns casos, un diafragma plàstic fet 
conductor en- vaporitzar-li al damunt una fina capa 
metàl·lica. El gruix d'aquest diafragma és d'unes po
ques desenes de micres (I micra=O,OOOOOI m.) i vibra 
a una distància d'unes 2 micres d'una placa metàl·lica 
posterior. A mesura que arriben les ones sonores, can
via la distància entre les dues plaques i la capacitat es
tablerta entre elles va canviant també. Els altres ele
ments que intervenen són la càrrega i la tensió del con
densador. Aquestes tres magnituds estan relacionades 
per la fórmula: 

Q=VC 

on Q representa la càrrega del condensador V la ten
sió entre les plaques i C la capacitat. La tensió que uti
litzem és una tensió contínua, la qual està compresa 
entre 48 i 10 volts i s'aplica a t ravés d'una resistència 
d'alt valor (100 Mohm «R« 1000 Mohm). Aq uesta ten
sió pot ser subministrada bé per una batería, bé per 
una font exterior. 

Tenim, doncs, un terme fix (la tensió) i un terme va
riable (la capacitat) en funció de la pressió sonora ex
terior; per tant, les variacions de càrrega seran pro
porcionals a la pressió sonora que arribi a l micròfon i 
podran ser tractades electrònicament. 

Càpsula de 
condengador 

Condensador 

Preamplificador 

Fig. 5 
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REN\'INGUT A Ql"! 

La impedància de sortida d 'una. càpsula de conden
sador (normal o electret) és molt més alta que la dels 
micròfons dinàmics i això fa que no puguin ser con
nectats directament a l'entrada d'un amplificador 
convencional. La raó és que l'alta impedància de sor
tida apareix la captació de senyals paràsits i l'ate
nuació de les altes freqüències. La solució d'aquest 

«La solució d'aquest problema 
és col·locar un preamplificador» 

I 

· _t__ ---F-cable . 
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Càpsula+ 
preamplificador 

problema és col-locar un preamplificador després de 
la càpsula . Aquest preamplificador pot ser alimentat 
mitjançant una bateria o una alimentació exterior 
anomenada fantasma (Phantom Powering). En l'ali
mentació fantasma connectem el negatiu de la font al 

·blindatge de fil i el positiu , a través d'unes resistències 
de desacoblament, a la línia balancejada d'àudio. 

Micròfon Electret 
Aquest micròfon no necessita una tensió de polarit

zació ja que porta la seva pròpia. La polarització es fa 
mitjançant una càrrega estàtica permanent aplicada a 
una pel·lícula plàstica especial que està sobre el 
diafragma o recobrint la placa posterior. 

El problema en el desenvolupament d'~quest ti~us 
de micròfon ha estat trobar un matenal aprop1at 
capaç de mantenir la càrrega durant un llarg temp~. 
Un bon material ha de durar molts anys sense temr 
variacions apreciables en la seva càrrega, funcionar 
dins un gran marge de temperatures i no ser afectat 
per la humitat de l'aire que l'envolta. Cal fer l'adver
tència que els micròfons electret actuals no poden su
portar temperatures superiors als 60°C perquè 
perdrien la seva càrrega electrostàtica. . .. 

Hom pensa normalment que els electrets son pitJors 
que els micròfons de condensador d'estudi ja que el 
seu diafragma més gruixut i pesat, els fa menys sen-

I . . . 
sibles. Però si són fabricats, dimensionats 1 smtomt-
zats amb cura, poden competir perfectament amb els 
seus germans grans. 

Joan Capell i Corbella 

- ·· ----·----------------------------------------

HI SOM A TOCAR 

Al McCormick Place Convention Center, de Xica- Les notícies que ens arriben en relació amb els 
go, s 'ha celebrat una exhibició de productes que són progressos de la ciència van acompanyades d'uns ca
una avançada d'allò que ens espera l'any 2000. No es mentaris sorprenents: diuen que s'ha produït un estre
tracta pas de ciència-ficció ni d'arriscades anticipa- pitós fracàs de les computadores domèstiques, en el 
cio ns de futur , sinó de prodigis tecnològics que ja han vessant dels jocs i de la comptabilitat casolana. Con
estat resolts: les 1.400 empreses que ofereixen mostres 
de la seva producció presenten models que ja fun
cionen. El que ens anuncien per a l'any 2000 és que els 
tindrem a l'abast, profusament comercialitzats. 

Ni caldria recalcar - perquè es veia venir- que la 
intel-ligència artificial entrarà a les llars . Si es té en 
compte que la intel·ligència natural encara no ha 

«Seria més encoratjador que 
ens asseguressin qué a l'any 2000 

tothom podrà esmorzar» 

e~tra; a cada casa, l 'adv.eni,ment d_e l'artificial (intru- temptada des d'aquí, i s' ha de jutjar pels anuncis que 
s1sme ·) omple de recels 1 d aprensiOns. omple pàgines dels nostres diaris i revistes, és unaco-

«S 'ha fet un esforç extraordinari 
per arribar. al control de tota 

la vida domèstica» 

sa que costa de creure. Potser és que nosaltres hi anem 
quan els altres ja en tornen .... 

I què passa amb l'alta cibernètica? Ah, l'emoció en 
aquest camp no cessa . .. Una investigadora nord
americana, Lillian Schwartz, ha fet un descobrï'ment 
sensacional amb l'ajut de les computadores: el model 
que utilitzà Leonardo da Vinci per a pintar la Giocon-
da fou ell mateix. Tal com sona. 

Lillian Schwartz, després de cotejar els ulls, les gal
tes, les celles i el nas entre un autoretrat de Leonardo 

Tindrem robots amb forma humana que ens des- da Vinci i el retrat de Mona Lisa realitzat pel gran tos
pertaran amb música, i ens portaran el desdejuni , els cà, arriba a la conclusió que els trets fisonòmics són 
diaris i la correspondència al llit. S'ha fet un esforç idèntics. Qui sap , qui sap ... 
extraordinari per arribar al control de tota la vida do-
mèstica, per tal que la gent es pugui limitar a viure de 
la manera q·ue bonament pugui, vegetant més o menys 
i esperant l'hora de la mon tan contenta i enganyada 
com sigui possible. Com ara ... 

Hi ha, en aquestes promeses, una trampa que salta 
a la vista. És segur que l'any 2000 - tan proper- no 
tot hom._es podrà comprar ninots electrònics que por
tin l'esmorzar -al dormitori. Se sospita, amb fona
ment s, que només es podran pagar aquest¡:¡ francesilla 
els mateixos privilegiats que ara compten amb mi
nyona o majordom. Considerat a ixí, el progrés que 
ens vaticinen perd cos, s'arriba a la conclusió que no 
n 'hi ha pt~r tant. Seria més encoratjador (tot i que no 
tan espectacular) , que ens asseguressin que a l'any 
2000 tothom podrà esmorzar, encara que hagi de 
llevar-se d'hora i preparar-se els a li ments «persona l-
meni». 

«Se sospita que només es podran pagar 
aquesta francesilla els mateixos 

privilegiats» 

La proposta és temptadora, i les proves que ens ofe
reix la senyora Schwartz desconcertants. Si l'any 2000 
tira pel cantó de descobrir-nos intimitats artístiques 
mitjançant computadores, l'art abstracte de la nostra 
època se'n pot veure un bull. 

Pere Calders 
(escriptor) 

publicat al diari Avui l ' ll-1-87 
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MULTIPLEXOR ANALÒGIC 
PER A L'OSCIL·LOSCOPI 

L 'osci~Loscopi és un dels instruments més útils i amb més camp d'aplicació en L:efectrò~ica. 
N'hi ha de moltes menes segons fes seves característiques i prestacions. Els oscL~loscopls de 
més qualitat incorporen un doble feix amb el qual podem veure simultàniament dos canals a 
fa mateixa pantalla i, d'aquesta manera, amb L'ajut d'un circuit adaptat a l'entrada podem 

proporcionar dos feixos a qualsevol osciHoscopi. 

LA TEORIA 

Moltes vegades, ens convindria comparar les dife
rències entre dos senyals. Per exemple, entre l'entrada 
i Ja sortida d ' un amplificador; mesurar el guany, la 
distorsió i altres paràmetres del circuit. Amb un 
oscil-loscopi d'un canal, estem obligats a canviar a lter
nativament l'entrada de l'apareU a ls punts de mesura. 
En canvi, si disposem d'un oscil·loscopi de doble feix, 
aquesta comparació es podrà fer, a lhora, sobre la ma
teixa pantaJla. Així podrem superposar un . senyal 
sobre un altre de manera que apreciarem la més 

mínima diferència . 
Els sistemes utilitzats per a la fabricació d'oscil·los-

copis de doble feix, són bàsicament tres : 
El primer, el sistema de TRC de doble canó , que 

cÒnsisteix en un tub de raigs catòdics amb dos canons. 
Amb aquest sistema tots els circuits han de ser dupli
cats tant per l'entrada vertical com per la deflexió ho
ritzontal. L'avanta tge d'aquest sistema és que podem 
veure dos senyals independents a diverses velocitats . 

Segon i tercer, els dos sistemes de commutació 
electrònica: l'alternat , que consisteix en anar commu
tant tots dos senyals alternativament en finalitzar I 'es
combrat de la pantaJla. Després els sumarem una ten
sió d'offset regulada per separar els dos canals pel 
vertical de la pantaJla (figura 1). 

Fre-quènc1a 

~· C~MU[OCici 

I el chopeat, que consisteix en anar commutant els 
senyals a una freqüència tan elevada com es pugui. 
Com amb I 'anterior, després els sumarem una tensió 
regulada d'ojjset (figura 2). 

D'aquests tres sistemes , el més avantatjós és el ri
mer, però també és el més car. De fet, només s'utilitza 
amb models molt sofisticats . La majoria d'oscil·losco
pis de doble feix, incorporen els sistemes d'alternat i 
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chopeat. Aquests, es poden seleccionar segons la fre
qüència dels senyals que anem a mesurar. El sistema 
a lternat és vàlid per a altes freqüències, però per a les 
baixes, el senyal es fa inestable . En canvi, el sistema 
chopeat serveix per a les baixes freqüències, ja que el 
senyal a mesurar és pròxim a la freqüència de commu
tació, aquesta es pot veure a la pantaJl a . Com a refe
rència dels sincronismes, normalment es pren el se
nyal del canal A de l'osciJ.Joscopi. Així , si mesurem 
dos senyals que no siguin ha rmònics entre si, el del ca
nal B no estarà ben sincronitzat a la pantaJla. També, 

«El cor del circuit es basa 
en I 'integrat 4052» 

encara que els dos senyals es trobin ben sincronitzats, 
si la diferència de freqüència entre eJls és alta, segons 
on tinguem la base de temps només un dels dos canals 
es veurà clarament a Ja pantaJla. 

~ ~~I------------------------------------

CIRCUIT PRÀCTIC 

L 'esquema dels blocs del circuit és el de la figura 3. 
Tenim, rrimerament , una etapa separado ra per a ca-
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%100 

x1 
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%100 

CANAL B 

da canal. Aquesta funció la realitza l'integrat TL 072. 
El TL 072 són dos ampli ficadors operacionals de tec
nologia bifet i de baix soroll. Cada operacional 
compleix dues funcio ns: per una banda, la d'ate
nuador per a salts del senyal d'entrada, i per l' altra 

·Veo 

banda, la de desplaçador de tensió . L'atenuador el 
forma el divisor de resistències de RI fins a R5. Dis
posem dels marges JOOJo i lOO OJo que s'han d'utilitzar 
amb I 'atenuador propi de I 'oscil·loscopi fins a O' I V. 
També tenim un circuit de protecció contra sobreten
sions format per Dl i D2. El circuit desplaçador de 
tensió el formen el potenciòmetre PI i les resistències 
R7 i R8. Amb eJI, podem desplaçar els feixos que apa
reixen a l'oscil·loscopi i verticalment per tota la pan
taJla (figura 4). 

TL 072 

4049 

INHIBIT Al A o CANALS 

.o o o Ox,Oy 
o o 1 1 x ' 1 y 
o o 2x, 2y 
o 1 1 3x , 3y 

x x Desconnectat 

El cor del circuit es basa en l'integrat 4052 (figura 5). 
Consisteix en un multiplexor-demultiplexor analògic 
amb selector lògic de canals. Les entrada AO i A 1 ( 10 i 
9), són el control lògic dels canals. Segons la combina
ció de la taula 6, es selecciona la sortida que ens inte
ressa curtcircuitar amb els dos commutadors del ca
nal. L'entrada INHIBIT (6), desconnecta l' in tegrat 
quan aquesta es manté al niveJllògic « I», mentre que 
el desconnecta amb el niveJI «0» . Els commutadors de 
cada canal, admeten senyals ana lògics i són bidirec
cionals quant a les seves entrades i sortides . 
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Per últim, l'entrada Vee (7), ens limita per mitjà 
d'una tensió contínua, negativa respecte a massa, el 
ni vel! de senyal negatiu que podrà passar pels commu
tadors. La diferència entre Vdd i Vee, no ha de supe
rar els 15 V. 

«Podem veure dos senyals independents 
a diverses velocitats» 

Per efectuar la commutació dels dos canals que ens 
interessen, no tenim més que portar a massa l'entrada 
lògica, mentre apliquem un senyal d'ona quadrada a 
l'entrada AO. Com podem comprovar a la taula I, 
quedaran seleccionades pel nivell O de l'ona el Canal 
Ox, que serà l'entrada B, mentre que pel nivell I 
quedarà seleccionada l'entrada l x que correspon al 
canal A. El generador d'ona quadrada és. compost per 

Ent B 

Ent A 

dues portes inversores de l'integrat 4049. Aquestes os
ci l·len a una freqüència definida per la res istència RI! 
i el condensador C2. La fórmula aproximada per cal
cular la freqüència d'oscil·lació és : 0'909/ RC. El valo r 
límit de freqüència es troba en uns 2 MHz. Com hem 
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dit anteriorment , ens interessa que la freqüència de 
commutac-ió sigui la més alta possible, ja que aquesta 
serà un dels paràmetres que ens limitarà la freqüència 
màxima del senyald'entrada. 

REALITZACIÓ PRÀCTICA 

A la figura 6, tenim la placa de circuit imprès on 
s'allotgen la totalitat dels components. El circuit no 
necessita cap ajust, només necessita el potenciòmetre 

«El circuit no necessita cap ajust» 

P21 quan els senyals es presentin inestables a la pan
talla. Actuant sobre el potenciòmetre PI pel canal A i 
P li pel canal B, centrarem els dos feixos als llocs pre
cisos de la pantalla. Amb aquest circui t les possibili-

o 

P21 

o 

tats de l' integrat no s 'a profiten totalment. Amb un 
dec odi ficador BC D acoblat a I' oscil·lador poden 
aconseguir fins a quatre entrades . 

Jordi Alsina i Martín 

I 

L a CIR!T, en el si de les ac· 
tivitats de promoció de la recerca a Ca ta· 
lunya. colla bora amb l'Associació Ca tala· 
na de Ciències de l'Alimentació per tal de 
possibilitar la posada a punt de la metodo· 
logia per al seu programa d'intercalibració 
entre laboratoris de Catalunya (públics i 
privats) dedicats a l'anàlisi i control d'ali· 
mf!nts. 

L'interès d'aquesta experiència se cen· 
tra en l'homogeneïtzació dels criteris que 
cal que segueixin els diferents laboratoris i 
en l 'augment de la fiabilitat de les anàlisis 
que porten a terme. 

Col·laboració entre laboratoris 
per a l'Anàlisi d'Aliments 

L'Associació Catalana de 
Ciències de l'Alimentació (ACCA), amb el 
suport de la CIRIT, desenvolupa un 
programa d'intercalibració entre laboratoris 
interessats en l'anàlisi d'aliments. Durant 
el mes d'abril de 1986, va tenir lloc el 
primer exercici, dedicat a farina de carn, 
que va reunir a 74 laboratoris. En el mes de 
gener d'enguany es desenvolupa el segon, 
dedicat a greixos, amb la participació de 
54 laboratoris. Hi ha el projecte d'un tercer 
exercici dedicat a productes enològics. 

L'alt nombre de participants és un índex 
de l'èxit d'aquesta iniciativa que, tot i haver 
estat difosa únicament a Catalunya, ha 
rebut participants d'altres regions 
d 'Espanya. Un altre fndex és la variada 
procedència dels participants del primer 
exercici (que es repeteix en el segon): 

Laboratoris de centres 
universitaris . . . . . 
Indústries . . . . . . . . 
Laboratoris de les 
Administracions públiques 
Laboratoris independents . 

. 11 (15%) 

.33 (45%) 

.12 (16%) 

.18 (24%) 

Hi ha hagut un diàleg amistós sense les 
tensions de les urgències, dels expedients 
administratius o dels interessos comercials. 

Els treballs de coordinació es realitzen 
des de la Càtedra de Química Analítica de 
l'Institut Químic de Sarrià, que per al primer 
exercici va preparar un lot de 70 pots, amb 
500 grams de farina de carn, marcada amb 
clorur i sulfat sòdic per comprovar i garantir 
la homogeneïtat del lot, al nivell del 0,1 %. 

Els pots foren repartits entre els 
laboratoris, als quals, i sota control notarial, 
es va assignar un número de referència 
aleatori, que permetia la identificació dels 
resultats solament pel propi laboratori. 

L'objectiu del primer exercici va ser 
comprovar la resposta de la convocatòria 
de I'ACCA i la capacitat de realització 
davant dels desitjos reals dels laboratoris 
per a escollir el mètode d'ànalisi que 
consideressin més adient per a determinar 

els paràmetres de la taula de resultats. 
Els valors enviats pels laboratoris varen 

ser tractats estadísticament i estudiats per 
una comissió formada per: J. Boatella, 
M . Centrich, L. Comellas, J. Mestres, 
J. Obiols iX. Tomas. Es va trametre a cada 
participant la llista dels resultats classificats. 
El dia 11 de juny, aquest material serví de 
base d'una reunió dels laboratoris en la qual 
es va comprovar l'interès per a aquest 
tipus d'activitats. Las conclusions foren de 
tipus personal per a cada participant i, 
observacions següents 
a) Si bé existeixen normes analítiques, els 

laboratoris no les apliquen d'igual forma, 
la qual cosa es la raó principal perquè la 
dispersió dels resultats sigui més yran. 
Això vol dir que fàci lment poden · 
produir-se desavinences en el comerç 
quan s'util itzen dades de laboratoris 
diferents . 

b) La conclusió anterior en part és deguda 
al planteig que es va donar a l'exercici. 
Per la mateixa raó no és correcte treure 
cap conclusió sobre la bondat dels 
laboratoris ni sobre la dels mètodes. 

e) Les tècniques instrumentals més 
modernes són les menys aplicades (àcids 
grassos i aminoàcids). Això indica que 
els laboratoris estan preparats per 
realitzar determinacions de tipus general 
i poc equipats per portar a terme 
mesuraments específics de la qualitat 
dels aliments. 

A l'exercici sobre greixos que actualment 
es realitza, ja es fixen mètodes d'anàlisi per 
als laboratoris i, en el proper exercici, es 
pensa introduir diferents nivells de 
concentració en les mostres per establir una 
valoració dels laboratoris. 

Amb els tres exercicis d'intercalibració 
esmentats, es cobrirà una primera etapa de 
posada a punt d'aquesta pràctica tan 
important per augmentar la seguretat dels 
laboratoris i, en definitiva, de les dades 
experimentals sobre les quals cal 
fonamentar les decisions.• 



Ús del computador 
en els aprenentatges 
bàsics 

E stà acceptat, de forma gene· 
ralitzada , que cal l'ordinador a l'escola El que 
ja no és tan clar és si el nen ha d'aprendre in· 
formàtica o ser·ne usuari. En tot cas, els obje· 
tius de l'estudi sobre el desenvolupament Iee· 
to-escriptor del nen, realitzat per Montserrat 
Fons. de l'Escola Estel, a partir d'una "Estada 
a l'Estranger", a la Universitat de Colúmbia, 
han intentat d'esbrinar-ho. 

Així, les finalitats d'aquest treball, centrat en 
l'anàlisi del programa "Writing to Read" (WR), 
un dels pocs que ofereix a través de l'ordina· 
dor un programa sencer i coherent per ense· 
nyar a llegir i a escriure a l'escola, són: en pri· 
mer lloc. determinar en quin aspecte (percep· 
ció visual. llenguatge o habilitat pre·lectora en 
general). mesurat pel Test Metropolitan Re· 
adiness, el programa WR és més efectiu; en se· 
gon lloc. quins alumnes (els que tenen puntua· 
ció més baixa o els que tenen puntuació més 
alta en el pre·test ) es beneficien més de l 'apli· 
cació d'aquest programa i, finalment, quin 
dels mecanismes que entren en funcionament 
en l'acte de llegir i escriure (memòria , percep· 
ció, automatizació, sistematització i direccio· 
nalitat o simultaneïta t del procès) és més esti· 
mulat pel programa WR. 

L 'estudi es basa en la comparació de dos 
grups -un aprèn amb el programa WR i l'altre 
amb un mètode regular sense ordinador- de 
nens de parvulari de les escoles públiques 
de Washington DC, combinant el mètode de 
treball de manera complementària: el mètode 
quantitatiu·estadístic, per mitjà de l'estudi dels 
resultats d'un pre·test i un posttesi, i el mètode 
qualitatiu, per mitjà de l'etnografia i l'observa· 
ció sistemàtica. 

L es conclusions que se n'han derivat han 
estat les següents: 
a) Per a l'aspecte visual i l'habilitat pre-lectora 

en general, el programa WR resulta signifi· 
cativament més efectiu que el mètode regu· 
lar en l'aprenentatge de la lectura i de l 'es· 
criptura. En canvi, no resulta significativa· 
ment més efectiu per que fa a l'aspecte del 
llenguatge. 

b) Els alumnes amb baixa puntuació en el pre· 
test guanyen més punts en el posttesi des· 
prés d'haver utilitzat el programa WR que 
després d'haver utilitzat el mètode regular. 

e) La flexibilitat en la direccionalitat i la si mul· 
taneïtat del procés lecto·escriptor són els 
mecanismes inteHectuals més estimulats 
pel programa WR. L a personalització i la in· 
dividualització del treball són els punts 
òptims del programa. 
Aquests resultats justifiquen un programa 

per ensenyar a llegir i a escriure amb ordina· 
dor per tal d'aportar noves solucions als pro· 
blemes d 'aprenentatge contemporani. El pro· 
grama hauria de tenir en compte tots els as· 
pec! es ressenyats i no només les qüestions me· 
càniques. De tota manera, en el nostre cas cal 
elaborar un programa d'aprenentatge de 'Iee· 
to-escriptura en català.• 

Organització de torns en 
empreses detreballcontinu 

D es del Departament de Tècni· 
ques Quantitatives de Gestió, de l'Escola d'En· 
ginyers Industrials, el professor A lbert Coro· 
mi nas ha realitzat un treball sobre organització 
de torns en empreses de treball continu, desti· 
nat a cercar els models matemàtics que puguin 
resoldre un problema d'aquesta mena. 

La diversitat i les exigències de les actuals 
estructures productives han obligat a cercar 
un model general, anomenat de programació 
lineal entera, una metodologia per a l'assig· 
nació de torns de vacances, i un model de pro· 
gramació lineal binària per al cas de torns rota· 
li us, típic de les indústries i serveis de funciona· 
ment continu. 

Hi ha una terminologia bàsica en el maneig 
d'aquest treball: quan parla de "cicle", cal en· 
tendre un cert interval temporal; mentre que 
per "període" s'entén la divisió dels cicles. La 
combinació d'aquestes dues variables defineix 
uns "patrons de treball", és a dir, una llista que 
indica, per a cadascun dels períodes del cicle, 
si és de treball o no. Aleshores, pot dir ·se que 
en una certa unitat productiva (una fàbrica de 
ciment, la barrera de peatge d'una autopista, 
un equip de manteniment, etc.) hi ha "treball 
per torns" si el patró de treball no és el mateix 
per a tots els treballadors de la unitat produc· 
I iva. 

Amb aquesta definició, el treball per torns 
comprèn les indústries o serveis que funcionen 
ininterrompudament, aquells en què una de· 
manda variable aconsella que hi hagi diferents 
horaris per als treballadors o, senzillament, les 
empreses que no tanquen cap dia laborable de 
l 'any i en les quals, per tant, cal fer torns de va· 
can ces. 

Els resultats concrets del maneig de tots 
aquests factors han dut a les conclusions se· 
güents: 
1) Establir el panorama dels models i algoris· 

mes dels problemes d'organització de torns. 
2) Classificar els problemes d'organització de 

torns en problemes amb nombre reduït 
o elevat de patrons de treball. 

3) Plantejar un model general, de programa· 
ció lineal entera, per als problemes amb 
nombre reduït de patrons i elaborar els pro· 
grames d'ordinador per a resoldre'ls (algo· 
risme estàndard de programació lineal en· 
!era i, si cal, algorismes heurístics, que han 
resultat satisfactoris en tots els casos publi · 
cats i en altres exemples que hom ha assa· 
jat). 

4) Plantejar. fen t ús del model referit. una me· 
todologia per a l'assignació de torns de va· 
cances i/o d'altres tipus, tenint en compte 
les conveniències de la unitat productiva 
i les preferències dels treballadors. 

5) Plantejar un model de programació lineal 
binària per al cas de torns rotatius, que nor· 
malmente comporta un nombre molt elevat 
de patrons.• 

Profunditat Radiació LAI LAI Energia utilitzada 
abs. % abs. % abs. % absoluta % 

o Qi o 
0.5 5.5 Q3 75 0.66 

0.66 7 Qi·Q3/0.66 35.16 

4.86 54 Q3·Q2/ 4.86 17.65 

3 27.78 Q2 11 5.52 

3.39 38 02-Ql/3.39 21.92 

66.67 Q1 4 8.91 

Esquema dels in terrals establerts en el perfil vertical per l'obtenció de dades i resultats. 

Ecofisiologia de refrigeració de l'alzinar 

L a professora Maria Pilar Co· 
mín, del Departament d'Ecologia de la Univer· 
si tat de Barcelona, ha estudiat els mecanismes 
ecofisiològics de refr igeració de l'alzinar, per 
tractar de veure com respon aquesta espècie 
d'arbre en un moment de "stress" hídric. 

A partir d'un mostreig extensiu de l 'energia 
disponible, de la temperatura foliar i de la tem· 
per atura ambient al llarg del perfil vertical, i en 
diferents moments, s'han analitzat les pautes 
espàcio·temporals del balanç energètic i d'ús 
de !'.aigua a l'alzinar de la Castanya, al Mont· 
seny. L 'elevada disponibilitat hídrica d'aquest 
tipus de bosc possibilita una resposta imme· 
di ata i molt eficaç a les variacions de les condi. 
cions ambientals, cosa que es mostra amb una 
estratègia d'estalvi d'aigua associada amb el 
tancament hidroactiu dels estomes en els mo· 
ments de més calor i per unes adaptacions 
morfològiques pròpies de la vegetació mediter· 
rània . 

Per tal de veure l'equilibri entre l'energia 
disponible i la dissipada, s'ha partit de la for· 
mulació de Gates ( 1980). Aquesta formulació 
pren com a unitat funcional la fulla i en té en 
compte les entrades i sortides d'energia, de 
manera que la temperatura foliar és el resultat 
més immediat dels processos de guanys i pèr· 
dues d'energia. 

En aquest treball s'ha enregistrat la radiació 
incident sobre la volta forestal i les tempera tu· 
res de l'aire i de la fulla a tres nivells del perfil 
vertical del bosc durant sis períodes de duració 

variable (entre un i cinc d ies), amb registres 
continus (cada quinze minuts) de totes les va· 
riables. Aquest mostreig s'automatizà de ma· 
nera que la mesura de les variables i l'emma· 
gatzemament de dades anava a càrrec d'un 
circuit d'aparells controlats informàticament. 

Les conclusions de totes les variables estu· 
diades (temperatura de l'aire, temperatura fo· 
liar, energia de convecció, temperatura de 
l'equilibri físic, energia de transpiració i resis· 
tè_ncia estomàtica) presenten una gran depen· 
deneJa de la radiació incident. La temperatura 
de l'aire i la fol iar mostren un cert desfasament 
respecte a la radiació incident quan els tres dis· 
minueixen, cosa que no s'esdevé en escalfar-se. 
La causa d'aquest fet es que la volta forestal 
ofereix major resistència en refredar-se que en 
escalfar-se Totes les variables estudiades ma· 
nifesten la influència de l'anisotropia del perfil 
vertical del bosc, i presenten un esmorteïment 
molt clar a mesura que l'altura disminueix, tant 
pel que fa als valors absoluts com als rangs de 
variació. 

Finalment, dues de les conclusions més im · 
port~nts, que fan deduir que l'energia i l'aigua 
no son elements limitants a l'estació de la Cas· 
tanya, són el fet que la temperatura foliar rara· 
ment sobrepassa la de l 'aire i que l'energia in· 
verlida en transpiració és molt superior a la 
que entra per radiació incident, i això implica 
un enorme potencial refrigerant per transpira· 
ció .• 

Corrosió de metalls 
en conduccions 
d'aigua 

D es de la càtedra de me· 
tal·lúrgia de l'Escola Universitària Politècnica 
de Vilanova i la Geltrú, de la UPC, el doctor 
Antoni Forn porta a terme, en coHaboració 
amb el doctor B. Fernandez. del Laboratori 
General d'Assaigs i Investigacions de la Gen e· 
ralitat, un programa de recerca sobre la corro· 
sió en conduccions i instal·lacions d'aigua a 
Catalunya. 

El programa de treball pretén contribuir a 
millorar el coneixement dels processos i dels 
mecanismes de corrosió i a establir les causes 
que originen el deteriorament dels materials 
en contacte amb les aigües procedents de les 
xarxes de subministrament públic. 

Una gran part de la informació sobre 
aquests processos s'obté mitjançant l'anàlisi 
dels deterioraments. per a l'estudi dels quals 
cal tenir en compte tant les característiques 
dels materials i de les aigües circulants com les 
condicions de funcionament durant llargs pe· 
ríodes. Els treballs realitzats permeten establir 
que una gran part de les deficiències poden 
evitar-se fàci lment. i de forma econòmica. mil· 
jançant un adequat control dels materials i al· 
gunes previsions en el disseny, muntatge i 
manteniment de les instaHacions, i també dis· 
posant d'algunes dades sobre les característi· 
ques de l'aigua que permetin preveure'n 
l 'agressivitat. 

Els deterioraments per corrosió originats en 
instal ·lacions industrials. habitatges particu· 
lars i edificacions en general són freqüents 
i causen molèsties i perjudicis econòmics con· 
siderables. Per aquest motiu seria convenient 
que les administracions públiques. especial· 
ment els ajuntaments. tinguessin més sensibili· 
tat envers aquests temes i tractessin de facilitar 
als ciutadans. instal·ladors, fabricants d'elec 
trodomèstics i responsables del manteniment 
d'instal·lacions industrials una major informa· 
ció sobre les característiques de les aigües en 
relació amb els processos de corrosió. 

Pel que fa a les anàlisis realitzades per a de 
terminar les causes de deterioraments en con· 
duccions i instaHacions d'aigües sanitàries a 
l'àrea de Barcelona, els resultats indiquen que 
la majoria d'aquestes deficiències es produei· 
xen en circuits d'aigua calenta i es deuen a una 
instal ·lació o manteniment inadequats. Els de 
terioraments detectats es deuen bàsicament a 
les causes següents: elevada temperatura de 
l'aigua: instal·lacions fora de servei durant 
llarg temps: falta de pendent en els trams horit 
zontals de les canonades; ús d'elements de 
coure. incompatibles amb l'acer galvanitzat. 
defectes superficials de l'acer, especialment a 
la zona del cordó de soldatge, i aigües dures 
amb índexs de saturació molt positius, que po· 
den comportar dipòsits i incrustacions no pro· 
lectores, capaces d'obstruir les canonades.• 



O Medalles Nards Monturiol 

El proppassat 4 de febrer el President de 
la Generalitat de Catalunya va fer el lliura
ment de catorze medalles "Narcís Montu
riol" i de quatre plaques a les següents perso
nes i institucions que han contribuït destaca
dament a l'avenç de Catalunya en els camps 
científic i tecnològic. 

Josep Cuatrecasas i Arumí, pels seus estu
dis sobre botànica tropical, especialment so
bre la flora de Colòmbia i les plantes andi 
nes; per la seva valuosa tasca de docència i 
com a conservador del Field Museum o f Na
tural History de Chicago. 

Enric Gratacós i Masanella, per la seva 
destacada dedicació a la investigació i a la 
tecnologia d'adobatges, per la seva impor
tant col·laboració dins el Servei Tècnic a la 
Indústria i per la seva tasca de docència en la 
formació del personal investigador de l'asso
ciació de les Indústries del Cuir i Annexes 
(AllCA). 

Pere Pascual i de Sans, per les seves inves
tigacions sobre múltiples aspectes fenome
nològics de les partícules elementals, sobre 
interaccions dèbils i simètriques, i la seva re
cent contribució pel que fa a les regles de su
ma en la cronodinàmica. 

Enric Ras i Oliva, per la seva destacada 
tasca docent en l'ambit de l'electrotècnica 
des de la seva càtedra de l'Escola Superior 
d'Enginyers Industrials de Barcelona, i per la 
seva activitat acadèmica. 

Carmina Virgili i Rodon, per la seva valuo
sa tasca d'investigadora, per la seva animosa 
docència universitària en geologia i estrati
grafia i per la seva eficaç gestió com amem
bre fundadora del Grupo Español de Sedi
mentologia i del Grup de Mesozoic. 

Lluís Cornudella i Mir, Doctor en Ciències 
Químiques, per la seva important contribu
ció al coneixement de l'estructura i la funció 
de la cromatina i mecanismes de processa
ment del missatge genètic. 

Josep M. Domènec i Mateu, Catedràtic 
d'Anatomia Humana, per la seva dedicació a 
la docència universitària i per la valuosa in
vestigació de l'embriologia cardíaca i del sis
tema nerviós, principalment sobre la patogè
nesi de les cardiopaties congènites. 

Salvador Gil i Vernet, Catedràtic d'Anato
mia i d'Urologia, per la seva important labor 
en el camp de la investigació anatòmica i 
clínica urogenital, que l'ha fet mereixedor 
d'un renom i projecció internacional; per 
l'estudi de les noves tècniques de tractament 
dels tumors prostàtics i d'altres patologies 
urogenitals. 

Josep M. Gil-Vernet i Vila, Catedr.àtic 
d'Urologia, per les seves aportacions inno
vadores a les tècniques quirurgiques renals, 

i per tal com és un del pioners a l'Estat Es
panyol dels trasplantaments ·de ronyó i de 
pàncreas. 

Jaume Palau i Albet, Doctor en Ciències 
Químiques, per la seva important contribu
ció al desenvolupament de la biologia mole
cular a Catalunya i pels seus treballs sobre 
l'estructura de la cromatina i l'aniament de 
gens de plantes. 

Ramon Parés i Fam'Ís, Catedràtic de Mi
crobiologia, per la seva destacada labor in
vestigadora de la microbiologia de la conta
minació. 

Ciril Rozman i Borstnar, Catedràtic de 
Medicina Interna, per la seva important tasca 
d'investigació sobre hematologia i trans
plantament del moll de l'os, reconeguda 
mundialment; per l'impuls i la contribució a 
l'Escola d'Hematologia de l'Hospital Clínic 
i Provincial de Barcelona. 

Joan Antoni Subirana i Torrent, Catedrà
tic de l'Escola d'Enginyers Industrials de Bar
celona, per la seva important contribució a 
l'estudi dels polímers i el desenvolupament 
de la biologia molecular a Catalunya, i pels 
seus treballs sobre l'estructura de la cromati
na. 

Joan Vilà i Valentí, Catedràtic de Geogra
fia de Ja Universitat de Barcelona, Vice-presi
dent del Comitè Espanyol de Geografia i de 
la Unió Geogràfica Internacional, per la tas
ca docent i de recerca en el camp de la geo
grafia. 

Museu de la Ciència, perquè, des de la se
va creació l'any 1980, la seva tasca primor
dial ha estat centrada en la d ivulgació de les 
ciències físiques, sobre les quals ha realitzat 
una important funció didàctica. 

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Cata
lunya i Balears, perquè, des de Ja seva funda
ció l'any 1877, s'ha significat com a una insti
tució aglutinadora de corrents científics mo
derns en l'àmbit de Ja medicina catalana, 
contribuint a la formació de professionals i a 
la promoció de la investigació científica en el 
camp sanitari. 

Equip de Trasplantament de Fetge de 
l'Hospital Infantil de la Ciutat Sanitària de la 
Vall d'Hebron, pel seu entusiasme en la po
sada en marxa del trasplantement pediàtric 
al nostre país, del qual n'és pioner a l'Estat 
Espanyol, i per la seva dedicació i els ex
cel·lents resultats obtinguts en aquest camp. 

Equip de Trasplantament Cardíac de 
l'Hospital de Ja Santa Creu i de Sant Pau, pel 
seu brillant treball, basat en un domini de les 
tècniques quirúrgiques, rigorós i encertat, 
que ha contribuït molt positivament al presti
gi de la medicina catalana• 

ml Generalitat de Catalunya 
K1W Departament de la Presidència 

Secretaria de la Comissió lnterdepartamental 
de Recerca i Innovació Tecnològica, CIRIT 
Comte d'Urgell, 240, 7è. Telèfon 321 21 46 08036 Barcelona 

DIRECCIO: Xavier Garcia 
DLB- 29.787-85. Jornal, S.A. Mallorca, 544. Tel. 245 91 51 

Agenda 

Febrer de 1987 
Mètodes Numèrics en Enginye
ria 
El Centre Internacional de Mèto
des Numèrics, la Universitat Po
litècnica de Catalunya i la CIRIT 
organitzen, els dies 2 i 3 d'abril, 
un "Curs intensiu sobre "Com
putationa l Plasticity", en el 
qual es faran deu lliçons sobre 
diversos aspectes relacionats 
amb la teoria i les aplicacions 
dels mètodes numèrics en la so
lució de problemes de plasticitat 
a l'enginyeria. L'idioma del curs 
serà l'anglès. 
Al mateix temps i organitzat per 
les mateixes institucions, tindrà 
lloc la "lnternational Con feren
ce on Computational Plasti
city", en Ja qual col-laboren amb 
el Departament d'Enginyeria Ci
vil de la University College ol 
Swansea (Regne Unit). 
Els objectius del congrés són re
copilar els desenvolupaments 
recents en el camp de les aplica
cions dels mètodes numèrics a la 
plasticitat. 
Es faran a l'Escola Tècnica Su
perior d'Enginyers de Camins, 
Canals i Ports (Jordi Girona, 31, 
Barcelona). 
Per a més informació, telèfon 
(93) 204 82 52 

Arquitectura 
L'"ARECEDAO 87" ( l Simposi 
Internacional sobre Disseny 
Assistit per Ordinador a l'Arqui-

1-

tectura i a l'Enginyeria Civil), se 1 

celebrarà a Barcelona, els dies 
1, 2 i 3 d'abril, en el marc de 
CONSTRUMAT-87, al Saló In
ternacional de la Construcció, 
(Fira de Barcelona), organitzat 
per l'Institut de Tecnologia de 
la Constr1,1cció de Catalunya 
(Bon Pastor, 5, 4rt., tel. (93) 
209 60 99). 

Noves Tecnologies i Ocupació 
La Generalitat de Catalunya i el 
Centre lnternational de Forma
tion Européenne, han organitzat 
unes Jornades sobre "Les noves 
Tecnologies a Europa: un repte ~· 
per a l'ocupació i les relacions 
huma nes dins l'empresa". Tin
dran lloc a Barcelona els dies 28 
i 29 d'abril, les inscripcions es fa
ran a la Secretaria de la CIRIT 
(Comte d'Urgell, 240, 7è. Bar
celona). 
Per a més informació, telèfon 
(93) 321 58 94 

PRONUNCIAR ADEQUADAMENT 

Observant amb una certa atenció el català que sentim al voltant nostre ens adonem que la 
preocupació per f er bé les coses en llengua, que tant ha contribuït al seu manteniment i a la 
possibilitat de la seva recuperació, ha tingut desajustamnts i desequilibris. 

Un d'aquests desajustament, les conseqüències del 
qual encara no podem preveure ni valorar adequada
ment, es refereix a la despreocupació general per la 
correcció en fonètica. Totes les atencions s'han dedi
cat a escriure correctament seguint les normes or
togràfiques, gramatical!) i lèxiques, a vegades fins 
amb excessos de fideli tat; però la bona pronúncia ha 
estat oblidada, potser per fal ta de normes, com si fos 
una qüestió menor i, per tant, no vingués d'aquí. 

Sabem que dient això no estem descobrint res que 
no sigui sabut, ni tan sols que no hagués estat advertit 
molt aviat. Pompeu Fabra mateix afirmava , segons 
transcriu J. Miravitlles (1971), que «hem de conservar 
l'ortoèpia o bona prosòdia de la llengua. La gent es 
preocupa molt de com s'ha d'escriure, però no es pre
ocupa de com s'ha de pronunciar. Dissortadament 
només es dóna importància a l'ortografia .» 

Probablement, l'interès superior i urgent de trobar 
una forma unificada de la llengua, amb el que com
porta de cohesionament de la comunitat ligüística, va 
determinar que els esforços s'orientessin cap a la con
secució d 'un estàndard escri t o llengua literària. 
Aconseguir-ho per a la llengua oral resultava molt 
més di ficultós a causa de la diversitat fonètica entre 
els dialectes . 

El fe t és que aquells esforços van donar bons fruits i 
fó ra injust no reconèixer que calia seguir aquest 
ordre. Insistim, però, que la desatenció general per les 
qüestions de correcció fonètica ha estat i és excessiva. 

S'hauria d'aga far , doncs, amb fermesa el fil 
d'aquell advertiment; i ara, afirmem, és un moment 
oportú per a fer-ho . 

En efecte. La situació actual d'expansió de l' ús del 
català en àmbits com el de l'ensenyament, en què és 
necessari el domini de la llengua oral, i sobretot en els 
mitjans de comunicació orals, empeny amb força a re
soldre problemes teòrics pendents i a fixar coherent
ment els aspectes fo nètics dels registres de la llengua 
adequats en cada cas, especialment de l'estàndard . Ha 
d'empènyer també a fomentar l'exigència a tots els ni
vells d 'una pronúncia inequívocament correcta. 

Ens referi rem breument aquí a un dels problemes 
que s' han de resoldre satisfactòriament : el de la pro
nunciació dels neologismes. Concretament, dels près
tecs· de llengües estrangeres i dels que s'han format a 
partir d 'elements d 'altres llengües . Els problemes so
len presentar-se tant si han penetrat per via predomi
na ntment oral com si ho han fet per via escrita . 
Aquest úl tim cas és el més freqüent en la moderna ter
minologia tècnica i científica. 

dubtes a l 'hora de ser pronunciats, ja sigui perquè te
nen una grafia que no és pròpia del català, ja sigui 
perquè una lectura segons el català sabem que s'apar
tarà de la que correspon a la llengua d'origen; o, enca
ra, perquè hi ha contactes o combinacions de sons es
tranys al català . 

« Volem aportar uns punts de reflexió 
que s 'haurien de tenir en compte 

a l 'hora d'elaborar-les» 

Sense fer, de moment, propostes de solucions con
cretes, volem aportar uns punts de reflexió que 
s'haurien de tenir en compte a l'hora d'elaborar-les. 

Destaquem en primer lloc que d'una forma o d'una 
altra aquest fenomen s'ha donat sempre en la llengua 
(en el cas del català, ja des de l'Edat Mitj ana) i que es
pontàniament els parlants sempre hi han trobat solu
cions adaptades al sistema de la seva llengua . Pensem 
en la quantitat de noms geogràfics i de noms de perso
natges rellevants que tenen la seva versió adaptada al 
català, com també a altres llengües (Moscou, Milà, 
Saragossa, .. . , Copèrnic, Napoleó, Calví ... ) . 

Podríem pensar, per tant, que ara s 'ani rà produint 
un procés paral·lel i, fins i tot, que és perniciós 
d' intervenir-hi. Creiem, però, que avui dia hi con
corren algunes circumstàncies que exigeixen accions 
concretes, ja que fan la llengua especialment vulne
rable: 

- És enorme la quantitat de neologismes que pe
netren simultàniament. 

- L 'ús dels neologismes s'estén molt ràpidament 
entre els parlants. 

- L'itinerari dels neologismes (majoritàriament 
anglesos) que ens arriben sol passar abans pel castellà, 
fet que condiciona la nostra pronúncia. 

- La presència del castellà i la pràctica bilingüe 
dels catalanoparlants ha deteriorat en certa manera la 
seva «competència lingüística». 

- Molts catalanoparlants coneixen tercers i quarts 
idiomes i estan familiaritzats.amb llurs fonètiques res
pectives, que tenen prestigi. 

Heus ací , doncs, una part del trencaclosques que 
hem de compondre i que podem compondre. 

Casos com j ou/, hertz, newton, hobby, hobbies, Comissió Lexicogràfica del Col~egi 
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PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

Secció Manufactura d~Equips: 
Disseny de circuits electrònics i muntatge 

' per encarrec. 

Secció Vídeo: 
Realització de vídeos 

(reportatges, didàctics, publicitaris J 

Secció Informàtica: 
Ofereix el seu servei de creació de progr~llll C'' 

per a Amstrad: 

PROGRAMA ** MES-PANT ** 
MES-PANT.- Aquest programa us mostrarà a la pantalla , de tre s en tres 
meso s , el calendari cfe l ' any que vulgueu, des del 17 0 0 a l 2 100. Els 
àiume n g e s u s sortiran en negatiu. 

OCTUBRE 1986 

1 z 3 41 6 7 8 s 10 11 
13 14 15 16 17 18 . 11 
2e z1 22 23 24 as r.. 
27 28 29 ~ 31 11 

I GMJI 198? !1 

s ? ~ ~ 1¡ I I 
I 1~ 13 14 15 16 17 :, 

I 
19 2e 21 22 23 24 
as 21 28 as se 31 

~ ABRIL 1987 ¡I 

I 1 2 3 4; JI 
1 1~ 1~ 1~ 1ll~ U ' . ¡I 

2e 21 22 23 24 25 . ' 11 

11 27 28 29 3e 11 

•ostra d'una pantalla -----------

I NOVEMBRE 1986 l 

11 3 4 5 6 1 8 . 

I 
10 11 12 13 14 15 
17 18 19 20 21 22 ~ 
24 25 26 27 28 29 I 

I FEBRER 1987 I . I 2 3 4 5 6 ? ' 
9 10 11 12 13 14 

16 11 18 19 20 21 1 
I 23 24 25 26 27 ~8 I 

~ MAIG 1987 I 
,.11 4 5 6 1 ~ ~ ¡ 
¡! 11 12 13 14 15 1~ ~ ,1 ,, 18 19 ~ 21 za 2, ~ ¡1 

I! 25 as 27 2s 29 3e w 1 
I I, 

. ¡ fiESOOlRI · 1986 j 

11234561' 
I 8 9 1& 11 12 13 

15 16 11 1e 19 2e . ¡' 
22 23 24 25 26 27 ° I 

29 3& 31 I 
I ;I 

I¡ MARç 1987 li 

I ~ ·! e· 3 4 5 6 1 11 
9 1& 11 12 13 14 : 

16 17 18 19 2e 21 r 
23 24 25 26 21 28 ~1 
3e 31 li 
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SATÈL·LITS DE TV: EMISSIÓ I RECEPCIÓ 

Un satèJ.lit de comunicacions es considera com un sistema receptor/emissor de senyals ra
dioelèctrics situat en una òrbita al voltant d'un planeta. 

En el nostre cas , tenim un satèl·lit que estant situa t 
en una ò rbita equatorial terrestre, gira en el mateix 
sentit i a la mateixa veloci tat angula r que la Terra al 
seu moviment de rotació . 

Ai xò ajuda a explicar per què aquest satèl·lit, que 
anomenem geoestacionari, i que està també situat a 
una altura de 36.000 km. sobre la Terra - altura que 
és molt més gran a la d 'altres satèl·lits no geoestacio
na ris-, dóna una volta a la Terra mateixa cada 24 
hores, de forma que roman a la vertical d'un punt fix 
de la superfície de la Terra . 

ENLLAÇOS 

Els camins imaginaris que recorren els senyals 
s'anomenen feix ascendent i feix descendent. El pri
mer, va de la Terra al satèl·lit, i el segon fa el camí 
contrari , és a dir , va del satèl·lit a la Terra . Per tal 
d ' evita r que hi hagi qualsevol tipus d ' interferència, les 
freqüències dels dos feixos són diferen ts, com es pot 
suposar. 

«Els satèl·lits tenen un número 
de transceptors determinat pel nombre 
de canals d 'emissió de què disposen» 

Els satèl·lits tenen un número de transceptors deter
mina t pel nombre de canals d'emissió de què d isposin 
en cada cas . Aquest conj unt de canals constitueix 
l 'ample de banda del satèl·li t. Per tal d 'evitar que els 
canals del feix descendent puguin inter ferir-se entre 
ells mateixos , és a di r, que un canal i els dels costats 
no provoquin cap tipus de pertorbació, es fan servir 
di versos tipus de polarització . Així, tenim que uns ca
na ls tindran po larització vertical, uns altres horitzon
tal, e t c. 

L'enllaç ascendent consta, doncs, d ' una estació 
transmissora , la seva antena, el trajecte de propagació 
cap a l satèl·lit, l'antena receptora del sa tèl-li t i el recep
tor del transceptor. 

L'enllaç descendent té , per simetria , el transmissor 
del satèl·lit , I ' antena emissora del satèl-li t, el trajecte 
de propagació cap a_ la Terra, i I 'es tació receptora 
amb la seva antena i I ' equip electrònic corresponent a 
la Terra. 

Antena 
Recepc•ó 

ELS EQUIPS 

Anlena 
Transm1ssió 

El transceptor del satèl·li t és el dispositiu que s'en
carrega de reemetre el senyal rebut de I 'estació emis
sora de la Terra cap a les estacions receptores . 

Aquest transcepto r consta d ' una antena receptora, 
un filt re de banda ampla, el receptor prò piament dit , 
un conversor que fa que el senyal capta t es converteixi 
a una freqüència més ba ixa -que en aquest cas serà 
de 14 GHz que té el senya l rebut a 12 GHz que corres
pon a la freqüència d 'emissió, després del conversor 
tenim un altre filtre de banda ampla, i finalment 
l'ampli ficado r de potència de sortida i l' antena emis
sora. 

La potència d'emissió que ac tua lment s'utili tza en 
els satèl·lits de baixa potència és de l'o rdre de 5 a 10 
wa ts . E n sa tèl-lits de difusió di rec ta, els ano menats 
DBS, aquesta potència d'emissió és bastant més gran. 

Tant a ls amplificadors de banda ampla com a 
l'amplificador de sortida, el nivell del senyal depèn 
del número de portadores que passin ; és a dir del nú
mero de canals que tinguin el satèl·lit, de forma que el 
nivell de sortida serà més petit a mida que hi hagi més 
portadores. 

Qr 
--------------------------~------------------~~ 
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Diagrama transceptor 

Es dóna el cas que les emissions cauen sobre zones 
de la superfície de la Terra que no són normalment 
equatorials, i per tant el feix del senyal no cau perpen
dicular des del satèl·lit. És per això, que la projecció 
d'aquest feix sobre la superfície triada a la Terra 
tindrà forma el·líptica, el mateix que passa quan pro
jectem el feix de llum d'una llanterna sobre una 
superfície que té forma esfèrica. En el cas de la llan
terna es pot comprovar com la zona central té més in
tensitat de llum que les vores i que aquesta llum va 
baixant a mida que augmenta la distància al punt 
central. De la mateixa forma , en el cas del satèl·lit, el 
nivell del senyal , el que s'anomena densitat de flux 
electromagnètic , és més gran al centre i va disminuint 
a mida que ens allunyem d'aquest punt. 

ESTACIÓ RECEPTORA 

L'estació receptora és l'última etapa del circuit de 
transmissió/ recepció del senyal via satèl·lit. Les tres 
principals parts de l'estació receptora són l 'antena de 

«La potència d'emissió que 
actualment s 'utilitza en els satèl·lits 

de baixa potència és de l'órdre 
de 5 a JO wats» 

recepció, la unitat exterior de conversió i la unitat in
terior de sintonia. 

L'antena receptora constitueix un dels elements 
més importants per no dir el més important de tots, 
del sistema de recepció. L'antena ha de tenir el guany 
necessari per tal de permetre una recepció correcta, a 
més a més de tenir unes característiques de radiació 
que li permetin poder diferenciar el senyal desitjat del 
que no es vol, i pugui minimitzar les interferències 
d'altres satèl·lits . Per a la correcta instal·lació d'una 
antena parabòlica de recepció de senyal d'un satèl·lit, 
s' han de calcular una sèrie de paràmetres que determi-

Diagrama conversar SHF 

1 30 IL ________________________________________________________________ __ 

naran el nivell que ens n'arribarà. Aquests paràmetres 
són, entre d'altres, l'elevació, l'azimut i la distància 
del satèl·lit a l'antena. 

«L'estació receptora és l'última etapa 
del circuit de transmissió/recepció» 

La unitat exterior està formada, principalment, per 
un conversar de nivell baix de soroll. E l senyal que 
arriba a l'estació receptora és molt feble i, a més a 
més, d'una freqüència molt elevada. És per això que a 
la mateixa antena s 'instal·la aquest dispositiu que 
amplificarà el senyal rebut i el transformarà a una fre
qüència més baixa. 

La funció del con versor, per tant, consistetx a re
duir la freqüència del senyal que arriba a l'antena i, al 
mateix temps, amplificar aquest senyal per tal de po
der atacar la següent etapa que és la unitat interior. 

I ja arribem a l'última etapa d'aquest sistema de TV 
per satèl·lit. 

La unitat interior és un dispositiu que realitza les 
funcions de sintonia i de modulació d'un canal especí
fic del bloc de canals que surt del con versor. 

El seu funcionament és molt semblant al dels sinto
nitzadors que utilitzem per al senyal de televisió d'es
tacions de terra. 

Tria un canal de RF i en treu la informació de vídeo 
i àudio que volem obtenir . 

Xavier Cacho i Burgos 

NOM I COGNOM · · · · · 

ADREÇA . . . . . . .. . .. · · · · 

CODI POSTAL i LOCALITAT 

EMISSORA D ·' ONA CURTA MES ESCOLTADA: . .. · · · · · · · · · · · · · · 

Envi~r ~quest_, butlleta (0 untJ t·otocópitJ J a: 
RÀDiO 4. L'ALTRA RÀDIO .. Pssg. de Gràcia 1, 

08007 Barcelona 

Aauesta butlleta dóna dret a participar en ·el 
sorteig de 100 premis que es celebrarà el diu
menge .l4 de juny de 1987, di ns del programa 
L'Altra Ràdio. Els premis han estat cedits per: 
Ràdio 4. R . Praf(a. R. Austria, VOil, R. Sui'ssc!ll, BRT 
R. França, QUADERNS TÈCNICS i per diverses revis
tes DXistes. 
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NOVES TECNOLOGIES. 
RISC I ALTERNATIVES 
Autors: Manuel Medina, Miquel Barceló, Xavier Be

renguer, Joaquim Corominas, Vicenç Fisas, 
Josep Puig, Santiago Riera, Jaume Serrasol
ses i Santiago Vilanova. 

Edita: Fundació Jaume Bofill/ Ed. La Magrana. 

Noves tecnologies 

Finalment ha sortir a la llum pública el controvertit 
llibre Noves tecnologies. Risc i alternatives, escrit per 
un grurJ de tècnics, científics i periodistes especialit
zats del nostre país . I diem que és un llibre controver-

«Ens arriba un llibre que considerem 
una de les obres més serioses 

que s 'ha escrit en aquest país» 

tit perquè l'esmentat treball va ser finalista en un pre
mi convocat per la Fundació Jaume Bofill l'any' 1985 
que va ser declarat desert, malgrat considerar l'obra 
ressenyada d'alta qualitat. 
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Després d'alguns estira i arronsa, la Fundació es va 
avenir a publicar-lo. Segona la mateixa Fundació li 
faltava coherència, i segons el grup d'autors van rebre 
pressions per suprimir aquells aspectes més crítics i 
comprometedors presentats al treball. 

Després, doncs, de mesos de presssions, ens arriba 
un llibre que, malgrat tot, considerem una de les obres 
més serioses que s 'ha escrit en aquest país al voltant 
de l' impacte de les noves tecnologies en la societat ac
tual. 

«L'esmentat treball va ser finalista 
en un premi convocat per la Fundació 

Jaume Bofill l'any 1985» 

A banda, hi trobem una extensíssima bibliografia i 
diversos annexos amb dades referents a la presència 
de les grans multinacionals del sector al nostre país, 
l'impacte econòmic de la tecnologia i de la investiga
ció militar, o bé una relació dels centres que, a Europa 
i als Estats Units, desenvolupen un tipus d'energia al
ternativa d'acord amb el medi que l'envolta; tot això, 
entre moltes altres dades de gran interès. 

«No es contenta amb fer una anàlisi 
detallada, científica, argumentada i 

crítica del desenvolupament 
tecnològic actual» 

Un llibre, però, que no es contenta amb fer una 
anàlisi detallada, científica, argumentada i crítica del 
desenvolupament tecnològic actual (Progrés tecnolò
gic i regressió social?, Impacte social de les tecnolo
gies de la informació, Informàtica i superburocràcia, 
Les biotecnologies, La tecnologia nuclear, El risc tec
nològic, etc), sinó que planteja les alternatives tecno
lògiques vers una nova societat. Alternatives tecnolò
giques enfront de domini informatiu, malbaratament 
ecològic i econòmic i fabricació de misèria i atur. 

Veiem, doncs, en aquesta obra, un veritable 
enfrontament amb aquells que, a ulls clucs , accepten 
els nous avenços tecnològics sense consciència del fra
càs a què això condueix. 

No oblidem que, com deia Michel Bosquet, «sense 
una lluita per tecnologies diferents, la lluita per una 
societat diferent és en va». 

PUNTS DE 

BARCELONA 

-L'EI NA 
Sani a Anna, 37 
08010 Barcelona 

-CAP I CUA 
Torr eni de l'Olla, 99 
08012 Barcelona 

-CATALÒNIA 
Ronda dc Sani Pere. 3 
08010 Barcelona 

- CAN LLETRES 
Val~ncia , 14-16 
080 I S Barcelona 

-MAGA 
Amèrica. 10 
08026 Barcelona 

- ONA 
Gran Via, 654 
08010 Barcelona 

- PROA 
Rbla. Ca1alunya, 72 
08007 Barcelona 

-XALOC 
Sepúlvcda, 41 
0801S Barcelona 

- DOLORS ANDÚJAR 
Gran de Gràcia, 74 
08012 Barcelona 

- PAIDEIA-11 
U.A.B. 

-ALBAT ROS 
Rep. Argen~ina, 64-66 
08023 Barcelona 

-AURA 
Diluvi, 3 
08012 Barcelona 

- BALLESTER 
Consell dc Cenl, 281 
0801 1 Barcelona 

-CASTELLÓ 
Pàdua, 6 
08023 Barcelona 

- ESPERANTO 
Carrera\ Candi. 34-36 
08028 Barcelona 

-ESPINA 
Astúries. 37 
08012 Barcelona 

- LLI B. CATALANA 
Gran dc Gràcia , 217 
08012 Barcelona 

- HORACIO 
SL Gervasi dc Ca"ole': 55 
08022 Barcelona 

- UNCET-0 
Dipu1aci6. 31 4. pral l' 
08009 Barcelona 

VENDA 

- LLIBRERIA, S.A . 
Av. Sarrià, 40 
08029 Barcelona 

-SOLÉ 
Pg. Maragall, 133 
08027 Barcelona 

-MONTSERRAT 
Marc Aureli, 27 
08006 Barcelona 

- UNCET-1 
Pl. Universitat, 5 
08007 Barcelona 

- JOSEP SABANES 
Tenor Massini, 44 
08028 Barcelona 

- ROQUET 
Pg. de Gràcia, 122 
08008 Barcelona 

- METRO-SANTS 
Pl. SaniS, s/ n 
08018 Barcelona 

- BORINOT ROS 
Sani Andreu. 448 
08020 Barcelona 

- E.T.S. ENG. IND. 
Zona Universitària 
08028 Barcelona 

- ETCÈTERA 
Llull , 208 
08003 Barcelona 

- UNCET-2 
S. A. Maria Clarel, 3S7 
08027 Barcelona 

-AMICS 
Pg. Sani Joan , 166 
08037 Barcelona 

- HISPANO AMERICANA 
Gran Via CoriS Cal. 594 
08007 Barcelona 

- ESCOLA INDUSTRIAL 
Conue d 'Urgell. 187 
08036 Barcelona 

SABA I) ELL 

-ELS DIES 
Del Sol, 55 
0820 I Sabadell 

GAVÀ 

-ROSA ROJA 
Rbla. Vayrcda, 40 
088SO Gava 

DE 

MALLORCA 

-QUART CREIXENT 
Rubi, S 
07002 Palma de Mallorca 

MATARÓ 

- ROBAFAVES 
Sama Teresa, 30 
08302 Ma1ar6 

PERPINYÀ 

-LLI B. CATALANA 
7, Pl. Joan Payrà 
66000 Perpinyà 

VALÈNCIA 

-CEDRE 
Cedre. 6 
46022 València 

-ÈPOCA 
Pau, 19 
46003 València 

- EVA 
Av. Blasco lbà~ez, 10 
46010 València 

- INTERTÈCNICA 
Cronista Carreres, l i 
46003 València 

- LA MÀSCARA 
Local nom. 70 
«Nuevo Cemron València 

- LLAVORS 
Erudil Orellana. 8 
46008 València 

-PARÍS-VALÈNCIA 
Pelai. 7 
46007 València 

- TIRANT LO BLANCH 
Ans Gra fiques, 14 
46010 València 

- SORIAN0- 1 
Ferran el Ca16lic. 6Ò 
46008 Va l~ncia 

- SOR IAN0-2 
X:it iva, 15 
46002 València 

-TRES I QUATRE 
Pèrcz Bflyer, 11 
46002 València 

QUADERNS 
TÈCNICS 

SANT CUGAT MOLLET 

- PADEIA-1 -MOLL 
Samiago Rusinol , 40 Rbla. Caganell. 14 
08 190 Sani Cugal del Vallès 08010 Molle1 

OLESA DE MONTSERRAT 

SANT JOAN DESPÍ 
-NÚRIA 

- QUIOSCTV3 Salvador Casas, 4 

Sani Joan Dcspi 08640 Ole.a de Monrserral 

CARDEDEU 

CERDANYOLA -PAPEROTS 

-TOR RENTE 
Torrents. I 

Pl. Joan Alsina, 6 
08440 Cardedeu 

08290 Cerdanyola 

-CATALUNYA 
RUBÍ Av. Catalunya, s/ n 

08290 Cerdanyola 
- PALLAROLS 

- QUIOSC CIÈNCIES Av. Barcelona. 12 

U.A.B. 0819 1 Rubi 

08290 Cerdanyola 
-RACÓ DEL LLIBRE 
Dr. Rober!. 12 
08 191 Rubi 

ESPARREGUERA 

- M. CARME CASTRO 
San! Ignasi. 27 
08292 Esparreguera GRANOLLERS 

-SANTA ANNA 
Pl. Caserna 
08400 Granollers 

ALACANT 

-SET I MIG 
Pl. Rafael Terol. lO 
03001 Alacan1 

TORELLÓ 

-TRESSERRA 
Bartomeu, 3 
08S10 Torelló 

TARRAGONA 

- UYP 
Lleida, 23 VIC 

43001 Tarragona 
-LA TRALLA 

-LA RAMBLA Riera, 7 

Rambla Nova, 99 08SOO Vic. 

43001 Tarragona 

REUS OLOT 

-GAUDi - LLIBRERIA DEL DRAC 
Galera. 12 Pg. d'en Blay, 61 
43201 Reu; 17800 Oioi 
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gabinet 
d'informació 
i estudis 
comarcals 
de Catalunya 

EL GABINET D'INFORMACIO I ESTUDIS 

COMARCALS DE CATALUN'(A (G.I.E.C.C.) !::S 

U!':A ENTITAT QUE TREBALLA EN LA 

INVESTIGACIO , DIFUSIO DE LA REALITAT 

COMARCAL I MUNICIPAL DEL NOSTRE PAlS. 

AQUESTA LABOR LA DUU A TERME 

UN EQUIP D'ESPECIALISTES QUE SELECCIONEN 

NOTICIES PER TEMES EN MES DE 300 

PUBLICACIONS PERIODIQUES QUE S'EDITEN 

ARREU DE CATALUNYA. 

ELS SERVEIS QUE S'OFEREIXEN SON 

ELS SEGÜEI'TS: 

UNA HEMEROTECA ON ES POT 

CONSUI.,TAR LA MAJORIA DE LES PUBLICACIONS 

SELECCIONADES. 

UN ~AR~X~IU~--~D~'I N~S~TI~TU~C~IO~N~S 

COMARCALS, PERMANENTMENT REVISAT, ON 

ES REFLECTEIX LA VITALITAT DINAMICA D ELS 

!':OSTRES POBLES, BARRIS I COMARQUES 

!EMISSORES LOCALS, ÇENT RES D 'ESTUDI, 

ASSOCIACIONS CUL TU RALS. GRUPS 

AL TERNA Tl US ... ). 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ 

ESCRIVIU 
O TELEFONEU-NOS 

A LA SEGÜENT ADREÇA . 

GABINET D' INFORMACIÓ 

I ESTUDIS COMARCALS 

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 AQUELLES 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 UN IFICATS 

A TAMAKY DIN A4, 'CONSTITUi'TS EN FOTOCOPIES 

DE GRAN QUALITAT TECNICA, TANT PEL QUE 

FA ALS TEXTOS REPRODUi'TS COM PEL QUE 

ES REFEREIX A LES POSSIBLES IL.LUSTRACIONS 

QUE ELS ACOMPANYEN. 

L I\ NOTICIA PORTA SEMPRE L A 

REFERENCIA DE LA PUBLICACIO D'ORIGEN, 

I DEL DIA DE LA SEVA APARICIO. 

ELS DOSSIERS S'ENVIEN A L DOMICILI 

DEL CLIENT, SEGONS LA PERIODICITAT 

E-6COLLIDA EN CADA CAS: DIARIAMCNT, CADA 

SETMANA, UN COP PER MES. 

GI ECC 

ESCOLTA DE LES BANDES 
DE RADIOAFICIONAT 

Freqüències usades pels radioaficionats: 

Regió I 

*1810-1 850 kHz 
3500-3800 kHz 
7000-7 100 kHz 

*10 100-10150 kHz 
14000-14350 kHz 

* 18068-18168 kHz 
2 1000-21450 kHz 

*24890-24990 kHz 
28000-29700 kHz 

144-146 MHz 

430440MHz 

1215-1300 MHz 
*1240-1300 MHz 
2300-2450 MHz 

5650-5850 MHz 
10000-10500 MHz 

*24-24,25 GHz 
*4747,20 GHz 
*75,1-81 GHz 

*142-149 GHz 
*241-250 GHz 

Regió 11 

1800-2000 kHz 
3500-4000 kHz 
7000-7300 kHz 

*10100-10150 kHz 
14000-14350 kHz 

*18068-18168 kHz 
2 1000-21450 kHz 

*24890-24990 kHz 
28000-29700 kHz 

50-54 MHz 
144-148 MHz 
220-225 MHz 
420450 MHz 

*430-440 MHz 
*902-928 MHz 
12 15-1300 MHz 

* 1240-1 300 MHz 
2300-2450 MHz 
3300-3500 MHz 
5650-5925 MHz 

10000-10500 MHz 
*24-24,5 GHz 
*4747,20 GHz 
*75 ,1-81 GHz 

*142-149 GHz 
*241-250 GHz 

Regió lli 

1800-2000 kHz 
3500-3900 kHz 
7000-7100 kHz 

*10100-10150 kHz 
14000-14350 kHz 

*18068-18168 kHz 
21000-21450 kHz. 

*24890-24990 kHz 
28000-29700 kHz· 

50-54 MHz 
144-148 MHz 

420-450 MHz 
*430440 MHz 

12 15-1300 MHz 
* 1240-1300 MHz 
2300-2450 MHz 
3300-3500 MHz 
5650-5850 MHz 

10000-10500 MHz 
*24-24,5 GHz 
*4747,20 GHz 
*75,5-81 GHz 

*142-149 GHz 
*241-250 GHz 

Pla de Banda Europeu (!ARU) de 144 MHz a 
146 .MHz: 

144000-10 
144.050 
144.100-1 10 
144.145-150 

144.200-21 o 
144.300 
144.500 

144.600 
144.600 
144.700 
144.750 

144.000 
CW 
Re bot 11 unar 
Crides en CW 
Meteor-Scatter en CW (5 min.) 
Meteor-Scatter en CW (I min.) 

144.150 
SSB y CW 

· Meteor Scatter en SSB (1 min.) 
Crides en SSB 
Crides en SS1V 

144.500 
Tots e ls Modes 
RTTY (fsk) 
Crides en RTTY 
Crides en FAX 
ATV 

144.850 

144.850 
Només balises 

NOTA: No hi ha canalització per dessota els 145 MHz. 

145 .000 R(j) 
145.025 R1 
145.050 R2 
145.075 R3 
145.100 R4 
145.125 R5 
145.150 R6 
145.175 R7 
(145.200 R8) 
(145.225 R9) 
145.250 S10 
145.275 Sll 
145.300 S12 
145 .325 S13 
145.350 S14 
145.375 SIS 
145.400 S16 
145.425 S1 7 
145.450 S18 
145.475 S19 
145 .500 S20 
145.525 S21 
145 .550 S22 
145.575 S23 

145 .600 R(j) 
145.625 RI 
145.650 R2 
145.675 R3 
145 .700 R4 
145.725 RS 
145.750 R6 
145.775 R7 
( 145.800 R8) 
(145.825 R9) 

145.850 
146.000 

NOTES: 

Entrada de repetidors 

Simple 

Treball local a 
RTTY (fm-afsk) 

Canals 
simples 

Canal de crida per a mòbil 

R8 i R9 a desaparèixer 
perquè han de passar al 
servei de satèl.lit. 
Servei de 
satèl.lit 

Tots els 
modes 

1. La CW està permesa a iota la banda i és exclusiva en
tre 144.0-144.15. 

2. El tràfic local s'ha de fer per sobre els 145 MHz du
rant els concursos i obertura de propagació. 

3 . No s'han d' usar les sortides de repetidors per a fre
qüències simples. 

*Noves freqüències concedides per la WARC-79. 
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PLANS DE BANDA IARU REGlO 1 Servei 43S.OOO 

satèl.lit 43S.OOO 

43S.600 U6S 
43S.62S U69 
43S.6SO U70 
43S.700 U72 

Sortida 43S.7SO U74 
430 a 440 MHz repetidor, 43 S.SOO U76 

desviació 43S.SSO U7S 
430.000 7.6 MHz 43S.900 uso 
431.02S U69 43S.9SO US2 
431.0SO U70 43 9.000 US4 
431.100 U72 439.0SO US6 

Entrada 431.1SO U74 
repetidor, 43 1.2SO U7S 439.2SO 439 .2SO Visió A TV 
desviació 7,6 43.1.300 uso 
MHz 43 1.3SO US2 440.000 

431.400 US4 
431.4SO US6 

cw 432.000 432.000 EME 1.250 a 1.300 MHz 
432.01S 
432.0SO Crida CW ATV 12SO.OOO ATV i entrada 
432.100 Crida MS a 1260.000 repetidor AlV 

CW lliure 
432.1SO 432.12S OSCAR 1260.1SO R20 

SSB i CW 432.200 432.17S 1260.300 R22 
432.SOO 432.200 Crida MS a 1260.4SO R24 

SSB lliure 1260.600 R26 
432.SOO Crida SSTV Sortida 1260.7SO R2S 
432.600 Crida RTIY repetidor 1260.900 R30 
432.700 Crida FAX 1261.0SO R32 _,. 

l l ( 22 432.900 Balises 1261.200 R34 
01 "' ., ...... 

-
21 432.9SO 1261.3SO R36 

........ 
20 lO 433.QOO RUO ~IJ 10 , 

,·9 29 433.02S RUl Modes banda 1261.SOO 
' 433.0SO RU2 ampla 12S3 .000 ATV, FM , etc. 

28 

J)\ 
433.07S RU3 

27 
Entrada de 433. 100 RU4 ATV 12S3.000 Sortida de re-
repetidor, 433 .12S RUS 1293.000 petidor ATV 
desviació 433 .1SO RU6 
1,6 MHz 433.17S RU7 1293.1SO R20 

433.200 RUS 1293.300 R22 
433.22S RU9 1293 .4SO R24 
433.2SO 432.2SO So ATV siste- 1293.600 R26 

ma 6 MHz Entrada 1293.7SO R2S 
433.300 433.300 RTTY repetidor 1293.900 R30 
433.400 SU16 1294.0SO R32 

433.42S SU17 1294.200 R34 

Freqüències 433.4SO SU1S 1294.3SO R36 

S implex 433 .SOO SU20 
433.S2S SU21 1294.SOO S3S 

433.SSO SU22 1294.6SO S40 

433.S7S SU23 1294.SOO S42 

433.7SO 433 .7SO So ATV, siste- 1294.9SO S44 

ma S.S MHz 129S.IOO S46 

434.600 RUO Freqüències 129S.2SO S4S 

434.625 RU1 Símplex 129S.400 sso 
10' 

2 434.6SO RU2 129S.5SO SS2 20' lO' 

434.67S RU3 129.S.700 SS4 

Sortida 434.700 RU4 129S.SSO SS6 

repetidor, 434.72S RUS 1296.000 SSS 

desviació 434.7SO RU6 
1.6 MHz 434.77S RU7 cw 1296.000 1296.000 EME 

434.SOO RUS 1296.01S 

434.S2S RU9 1296.0SO Crida CW 
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SSB i CW 

Tots els 
modes 

1296.150 

1296.500 

1296.700 

1300.000 

3.5 a 28 MHz 

CW 
RTTY 

1296.300 
1296.500 
1296.600 
1296.700 
1296.900 
1297.300 

Crida SSB 
Crida SSTV 
Crida RTIY 
Crida FAX 
Balises 
RTTY 

3.500- 3.800 MHz 
3.580- 3.620 
3.620- 3.800 
3.730- 3.740 

Fonia (excepte 3.730-3.740 MHz) 
SSTV 

7.000- 7.100 MHz CW 
7.035- 7.040 RTTY i SSTV 
7.040- 7.100 Fonia 

10.100-10.150 MHz CW 
10.140-10.150 RTTY 

CW 

21.000-21.450 MHz 
21.080-21.100 
21.150-21.450 
21.335-21.345 

cw 
RTTY 
Fonia (excepte 21.335-21.345 MHz) 
SSTV 

24.890-24.990 MHz CW 
24.920-24.930 RTTY 
24.930-24.990 Fonia 

28.000-29.700 MHz 
28.050-28.150 

28.200-28.300 
28.300-29.700 

28.675-28.685 
29.300-29.5 50 

CW 
RTTY (excepte 28 .200-28.300 i 
29.300-29.550 MHz) 
Balises 
Fonia (excepte 28.675-28.685 i 
29.300-29.550 MHz) 
SSTV 
Satèl.lit 

Per als que vivim a Barcelona i rodalies us do
no unes freqüències d'A TV (Televisió Amateu r), 
per on normalment els radioaficionats de Barce
lona surten a l'aire. 

14.000-14.350 MHz 
14.080-14.100 
14.100-14.350 
14.225-14.235 

RTTY en 430 MHz 
434,2 5 MHz Vídeo 
439,75 MHz Àudio 

Fonia (excepte 14.225-14.235 MHz) 
SSTV 

18.068-18.168 MHz CW 

439,30 MHz Sortida Vídeo 
Repe tidor prop de 
Mataró. 

18.100-18.110 RTTY 
18.110-18.168 Fonia 

1250 MHz 1252,50 MHz Vídeo 
e n 1258 MHz Àudio 

Albert Biosca EA3-A TR EA3-054 ADXB 

ESP AlS DXISTES (i 11) 
Dins d'aquesta secció, al passat número de Quaderns Tècnics, us vam oferir un llistat dels 

principals programes DXistes. de les emissores internacionals. La segona part de I 'article, que 
tot seguit podeu 1/~gir, fa un breu comentari de cadascun. 

ESPAIS DXISTES 
D'EMISSORES INTERNACIONALS 

Ràdio Adventista Mundial (A WR) 
El programa «World DX News», emès per A WR 

des de Portugal, presenta un monogràfic sobre alguna 
emissora internacional i la interessant col ·laborció de 
Finn Krone, del «Danish Shortwave Clubs Interna
tional» (DSCI), amb informacions de les emissores 
que emeten a les bandes tropicals. 

A WR edita el butlletí A WR Current on inclou in
formacions de les seves plantes ·transmissores i la 

«carta DX» (DX-letter) de Salvatore Placanica. 
Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: AWR-Europa, Apartat 2590, P-1114 Lis

boa, Portugal. DSWCI, Hojbovej 14, DK-2600 Glos
trup, Dinamarca. 

BBC, Corporació Britànica de Radiodifusió 
Emet quatre programes DXistes diferents: 
En anglès «Wave Guide». Amb informacions de 

com escolar millor la BBC. 
Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
En francès «Radio Guidage». Presenta informa-
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cions del món de la radiodifusió mundial. 
Temps aproximat d 'emissió: quinze minuts . 
En castellà «Radio Club Latinoamericano». 

Programa presentat per Julia. Zapata i Jorge Wolo
darsky, que tracta especialment de l'activitat DXista a 
Sud-amèrica. 

Ha editat les següents publicacions: BBC Servicio 
Latinoamericano - un recull d'adreces dels clubs 
DXistes latinoamericans-, Escuche mejor -manual 
sobre antenes, de 20 pàgines-, Metro y Megahertzios 
-fullet de 7 pàgines dedicat a la propagació de les 
ones i als reemissors de la BBC- i La Historia del 
GMT -fullet de sis pàgines sobre el significat de l'ho
ra del meridià de Greenwi-ch. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
En portuguès «Frequencia DX». Programa de les 

mateixes característiques que «Radio Guidage». 
Adreça : BBC, Bush House, Londres WC2, Angla

terra. 

BRT, Radio televisió Belga de la Comunitat Flamen
ca. 

Emet dos programes DXistes : 
En anglès «The World», presentat per Frans Vos

sen . Inclou informacions sobre emissores interna
cionals i petits monogràfics. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts . 
En castellà emet el «Programa DX», presentat per 

Ximena Prieto. Les informacions d'emissores inter
nacionals i els temes que presenta són redctats per 
l'Associació DX Barcelona (ADXB). 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts. 
Adreces: ADXB, Apartat 335, · 08080 Barcelona, 

Catalunya. BRT, Apartat 26, B-1000 Brussel ·les, Bèl
gica. 

FEBA, Associació Radiodifusora de l'Orient Llunyà 
Emet el programa «DX Postbag», en llengua angle

sa, amb informacions diverses d'emissores interna
cionals, especialment del continent asiàtic. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: FEBA, Apartat 234, Mahé, Seychelles . 

FEBC, Corporació Radiodifusora de l'Orient Llunyà 
Emet el programa «DX Dial», presentat en anglès 

per Alok Das Gupta. Emet informació tècnica, logs 
dels oïdors i notícies sobre la radiodifusió mundial. 

Ha editat el fu llet Shortwave A(lybody. 
Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: FEBC, Apartat I, Valenzuela, Metro Ma-

nila, Filipines. . 

HCJB, La Veu dels Andes 
Emet el programa en anglès «DX Party Line», amb 

informacions sobre les radiodifusores d'arreu del 
món. El programa té un club d'oïdors. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: HCJB, Apartat 691, Quito, Equador. 

KBS, Ràdio Corea 
Emet el programa en castellà «Antena de la Arnis

tad» . Aquest espai, presentat per Blanca Dek i Javier 
Cortines, ofereix col·laboracions de revistes -com 
«Catalònia DX» de Quaderns Tècnics- de clubs 
DXistes -com el GECE i l'Associació DX Barcelo
na-, i dels oïdors. 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts. 
Adreça: KBS, 1-Yoido-dong, Youngdungpo-ku, 

Seül, Corea. 

KCBI 
L'emissora nord-americana emet el programa 

«World of Radio», en llengua anglesa. Presentat pel 
conegudíssim DXista texà Glenn Hauser, informa de 
les darreres novetats de les radiodifusores mundials. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: KCB1, Apartat 1809, Dallas, TX 75221, 

Estats Units d'Amèrica. 

KTWR, Ràdio Transmundial Pacífic 
Des d' Agaña, Guam, l'emissora Ràdio Transmun

dial emet l'espai, en anglès, «DX listener's log» . Dins 
d'aquest programa, dedicat fonamentalment a les in
formacions del continent asiàtic, s'emeten les se
güents col-laboracions: «DX Newsline», «The Da
mick Report», «Arthur Cushe's DX World», «Dr. 
Luis Muggleton», «SPARC Report». 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: KTWR, Apartat CC, Agaña, Guam 96910. 

Marconi Radio Internacional 
L'emissora independent italiana emet el programa 

«Panorama Onde Corte». Aquest espai, presentat per 
Roberto Dial, emet informacions extretes de diversos 
clubs i revistes DXistes italianes, com per exemple 
Play DX o el Grup d'Escolta de Taran ta . 

Temps aproximat d'emissió: trenta minuts. 
Adreça: Marconi Radio Internacional, Via Gozza

no 8, 40127, Bolonya, Itàlia. 

Ràdio Austràlia 
Emet el programa «Talkback», en llengua anglesa, 

que ofereix notícies de les radi odi f uso res mundials, 
concentrant-se, però, de forma especial, en les del 
continent australià. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: R. Austràlia, Apartat 428G, Melbourne 

VIC 3001 . 

Ràdio Àustria 
Emet dos programes DXistes: 
En anglès presenta «Austrian Shortwave Panora

ma». Espai que ofereix informacions de Glenn 
Hauser.i monogràfics sobre temes relacionats amb les 
telecomunicacions i els sistemes radiodifusors de di
versos països. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts . 
.--------------' 
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En castellà ofereix el «Boletín DX», de Christian 
Zettl, amb informacions i monogràfics de la radiodi
fusió mundial. El tercer dimecres de cada mes dins del 
«Boletín DX» s'emet la col·laboració «Mundo DX», 
de l'Associació DX Barcelona. 

Ha publicat el fullet Jnstrucciones para la construc
ción de antenas de onda corta. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
Adreça: Ràdio Àustria, Ona Curta, A-1136, Viena, 

Àustria. 

Ràdio Budapest 
L'emissora hongaresa dedica bona part de la seva 

programació al DXisme. Té, entre d'altres, els se
güents espais: 

«DX Show», en anglès, «Ràdio Budapest Shortwa
ve Club», en italià, i «Revista de Diexismo», en cas
tellà. Tots tres ofereixen les col·laboracions i els logs 
enviats pels oïdors. L'espai «Revista de Diexismo», 
que presenta Làszló Garay, també ofereix petits mo
nogràfics sobre temes tl:cnics. 

Ràdio Budapest publica el butlletí bimestral «RBSWC 
DX News», .en anglès i castellà, entre d'altres idiomes, per 
als socis del seu club DXista. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: Ràdio Budapest, H-1800 Budapest, Hongria. 

Ràdio Israel 
Ben Dalfen presenta el programa, en anglès, «DX 

Cornen>, on contesta les cartes sobre temes tècnics · 
dels oïdors . 

Temps aproximat d'emissió: cinc minuts·. 
Adreça: Ràdio Israel, Apartat 1082, 91010 Jerusa

lem, Israel. 

Ràdio Mèxic 
Emet el programa, en castellà, «Visión DX», dedi

cat especialment a les novetats radiofòniques del con
tinent americà. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
Adreça: Ràdio Mèxic, Apartat 24306, 06700 Mèxic, 

D.F. 

Ràdio Nederland . 
L'emissora d'Hilversum és una de les radiodifuso

rcs mundials que han col·laborat més en la difusió del 
DXisme. Bona mostra d'aquest fet són els tres pro
grames següents: 

«Media Network», en anglès. Presentat per Jo
nathan Marks, amb les col·laboracions d' Arthur 
Cushen, Richard Ginbey, John Campbell entre d'al
tres. És un dels programes més complets sobre el món 
de les telecomunicacions i del DXisme. 

Ha publicat els següents fullets: «Receiver Shop
ping Lisi» -36 pàgines comentant els principals re
ceptors d'ona curta-,« Writing Useful Reception Re
ports» -8 pàgines amb consells útils de com redactar 

informes de recepció-, «The Booklisl» -32 pàgines 
recollint els principals llibres i publicacions 
DXistes-, «Shortwave Software» -18 pàgines que 
presenten tres programes en BASIC, útils per al 
radioescolta-, «Latin America DXing» -8 pàgines 
amb consells per aconseguir verificacions d'estacions 
sud-americanes-, «DXing Indonesia» -12 pàgines 
amb consells per fer informes de recepció per a emis
sores d 'Indonèsia. 

Temps aproximat d'emissió: trenta minuts. 
«Radioenlace», en castellà. Presentat per Alfonso 

Montealegre i Jaume Bàguena i amb les col·labora
cions d'Emilio Pedro Porcenic, des d'Argentina, i 
Glenn Hauser, des d'Estats Units. «Radioenlace» ofe
reix informacions sobre els diversos vessants de les te
lecomunicacions i sobre l'actualitat de les emissores 
internacionals. 

Ha publicat: «Los satélites: pasado, presente y fu
tura» -10 pàgines dedicades als satèl·lits de 
comunicacions-, «Aquí Radio Nederland» -fullet 
sobre la història de l'emissora-, «De/e un poco de 
aire a su antena» -12 pàgines dedicades a la cons
trucció d'antenes-, «Radio Data System» -fullet 
sobre el sistema europeu de ràdio digital ROS. «Ra
dio~nlace» també té publicats diversos cursos escrits 
per Jim Vastenhoud, com per exemple: «Casi todo en 
Diexismo» -25 lliçons-, «Propagación de onda cor
la» - 13 lliçons-, «Espectro de radioondas» -12 
lliçons- o «Diexismo de televisión» -12 lliçons-. A 
més a més, edita periòdicament la «Lista mundial de 
emisoras internacionales en español». 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts. 
«Mundo das Comunicaçòes», en portuguès. 

Programa sobre l'actualitat de la radiodifusió, la tele
visió, la informàtica i la filatèlia. 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts. 
Adreça: Ràdio Nederland, Apartat 222, 1200 JG 

Hilversum, Països Baixos. 

Ràdio Polònia 
Emet el programa quinzenal, en llengua castellana, 

«DX Club». Ladislav Limont condueix aquest 
programa que presenta alguna entrevista o monogrà
fic junt amb les informacions enviades pels oïdors. 

Temps aproximat d 'emissió: quinze minuts. 
Adreça: Ràdio Polònia, Apartat 46, 00-950 Varsò

via. Polònia. 

Ràdio Praga 
Té dos programes DXistes: 
«Casella Postale dei Radioamatori», en italià. Re

cull, fon~entalment, les informacions enviades pels 
oïdors . 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
«Programa DX», en castellà. Realitzat per Antonio 

Casado, amb una periodicitat mensual. Ofereix logs i 
informacions per a radioaficionats i DXistes. 
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Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Afreça: Ràdio Praga, Praga, Txecoslovàquia. 

Ràdio Sofia 
Emet el programa «Sofia Calling», en anglès, que 

presenta notícies i logs enviats pels oïdors. 
Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: Ràdio Sofia, Bd, Dr. Zankov 4, Sofia, 

Bulgària. 

Ràdio Suècia Internacional 
Emet diverses versions del programa DXista «Swe

den Calling DXers», en castellà -«Suecia llamando a 
los cazadores de las ondas cortas», presentat per Brita 
Brand-, en francès, en portuguès, etc. 

«Sweden Calling DXers», editat per George Wooçl. 
Informa de les darreres novetats de les radiodifusores 
mundials i dóna abundosa informació sobre els ordi
nadors aplicats al DXisme. 

Cada mes publica el full «Sweden Calling DX-ers», 
recollint les notícies més importants donades al 
programa. 

També ha publicat: The beginner's guide to DXing 
-7 pàgines comentant les beceroles de què és el 

· DXisme-, The DXers guide to computing - llibret 
sobre les aplicacions dels ordinadors al DXisme, el 
seu preu és de 3 dòlars- i Communications in Space 
-7 pàgines sobre els satèl·lits de comunicacions. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: Ràdio Suècia, S-105 10 Estocolm, Suècia. 

Ràdio Suïssa Internacio~al 
L'emissora de Berna té dos programes 

DXistes: «Swiss Shortwave Merry-go-round», en 
anglès. Programa on Bob Malone i Bob Zanotti con
testen les cartes dels oïdors sobre qüestions de tipus 
tècnic. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
«Angolo del DXer», en italià. Programa que s'emet 

el primer dissabte de cada mes. Peo Zanetti i Pietro 
Ribi comenten els fenòmens de la propagació, l'activi
tat DXista italiana i responen les preguntes dels oï
dors. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. · 
Adreça: Ràdio Suïssa, CH-3000 Bema, Suïssa. 

RAE, Radiodifusió Argentina a l'Exterior 
Emet el programa «Actualidad DX», en llengua 

castellana. Presentat per Gabriel Ivan Barrera, emet 
informacions sobre la radiodifusió mundial i col·la
boracions dels clubs DXistes. 

Ha publicat els següents fulls informatius: Antenas 
para mejorar su recepción, Que es ser Diexista y como 
confeccionar un informe de recepción, Direcciones de 
algunos de los principales clubes DX del mundo i Ve
rijicando las emisoras regionales chinas. 
· Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 

Adreça: RAE, Apartat 555 Correo Central, 1000 
Buenos Aires, Rep. Argentina. 

RBI, Ràdio Berlín Internacional 
Emet en diversos idiomes, anglès, castellà, italià, el 

programa «DX Club». S'hi informa de les predic
cions de la propagació, alhora que es contesten les 
cartes dels oïdors. Ràdio Berlín Internacional té un 
club DX que publica un parell de vegades l'any un full 
informatiu de les activitats del club. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
Adreça: Ràdio Berlín Internacional, Nalepastrasse 

18-50, 116 Berlín, Rep. Democràtica Alemanya. 

Ràdio Canadà Internacional 
Emet el programa, en anglès, «Shortwave listener's 

digest, forum». Ian McFarland hi presenta l'actuali
tat de la radiodifusió mundial. 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts. 
Adreça: Ràdio Canadà, Apartat 6000, Montreal, 

Canadà H3C 3A8. 

RDP, Radiodifusió Portuguesa 
Emet dos programes DXistes: 
«DX Programme», en anglès. Fet amb les informa

cions i logs que envien els oïdors. 
Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
«Programa DX», en italià. Realitzat per clubs 

DXistes italians com, per exemple, la «Associazione 
Italiana Radioascolto». 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
Adreces: «Associazione Italiana Radioascolto», 

Apartat 30, 50141 Florència, Itàlia. 
Radiodifusió Portuguesa, Rua do Quelhas 21, 1200 

Lisboa, Portugal. 

REE, Ràdio Exterior d'Espanya 
Emet el programa «Amigos de la onda corta», en 

castellà, i les seves versions en anglès, «DX Program
me», i francès, «Amis de l' onde courte». 

El coordinador del programa és Ambrosio Wang i 
el guionista Nicolàs Barandiaràn -del GECE de Ma
drid. Emeten petits monogràfics i notícies d'emissores 
internacionals extretes de revistes DXistes. 

Aquest espai ha publicat el fullet «El Dx-ismo y la 
escucha de la onda corfa», amb les informacions bàsi
ques per a tot DXista novell. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: Ràdio Exterior d'Espanya, Apartat 

156.202, 28080 Madrid, Espanya. 

Ràdio França Internacional 
Dins del seu programa «Correo del oyente» emet la 

col·laboració DXista de Pedro Fontanillo que parla 
d'algun tema relacionat ·amb aquesta afició. 

Els guions de cada xerrada es poden obtenir dema
nant-los a l'emissora. 

Temps aproximat d'emissió: deu minuts. 
Adreça: Ràdio França Internacional, Avgda. del 

President Kennedy 11 6, 75016 París, França. 
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RSA, La Veu de Sud-Àfrica 
Té dos programes DXistes: 
«Onda Curta», en portuguès. Programa on es lle

geixen els informes de recepció dels oïdors. 
Temps aproximat d'emissió: deu minuts . 
«DX Corner», en anglès. Pieter i Kathy llegeixen 

les informacions enviades pels oïdors i clubs DXistes. 
Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: RSA, Apartat 4559, Johannesburg, Sud

Àfrica. 

RTBF, Radio televisió Belga de la Comunitat Francesa 
Emet el programa, en francès, «DX». Frans Vor

son llegeix les col·laboracions i notícies dels oïdors. 
Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: RTBF, Apartat 202, B-1040 Brussel·les, 

Bèlgica. . 

VOA, La Veu d'Amèrica 
Emet dos programes DXistes: 
«Worldwide Shortwave Spectrum», en anglès. Pro

grama que presenta monogràfics i sèries sobre la ra
diodifusió i les telecomunicacions en general. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
«W3 Contacto Directo», en castellà. Programa que 

informa de les activitats DXistes nord i sud-ameri
canes. 

Temps aproximat d'emissió: quinze minuts. 
Adreça: VOA, Apartat 999, Washington DC 

20044, Estats Units d'Amèrica. 

VOT, Veu de Turquia 
Emet el programa, en anglès, «DX Corner». L'es

pai és fet completament a partir dels logs i de les in
formacions rebudes dels oïdors. 

Temps aproximat d'emissió: vint minuts . 
Adreça: Veu de Turquia, Apartat 333, Yenisehir, 

Ankara, Turquia. 

Cinto Niqui i Espinosa 

EL LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ A LA BC 
La Banda Ciutadana, com qualsevol mitjà de comunicació, també ha creat el seu propi 

llenguatge característic per al seu millor desenvolupament. Existeixen diversos tipus de llen
guatges o codis que permeten en ocasions poder superar la barrera dels idiomes o les clàssi-
ques interferències de les Ones de Ràdio. · 

Quant a codis existeixen, entre d'altres , el «Codi de 
lectura lletrejada» o més conegut com Codi ICAO 
(International Civil Aeronautical Organization); el 
codi Q que consisteix en un grup de tres lletres, la pri
mera de les quals és sempre una Q; el codi 10 compost 
pel número 10 i un, dos o tres nombres inés, en funció 
del que es vulgui expressar; i'el codi RST (abreviatura 

· de Radio-Santiago-Ton o), que és molt utilitzat pels 

10- 1 ........... Recepció dolenta 
10- 2 ........... ~ecepció bona 
10- 3 ........... Tanco la transmissió 
10- 4 ........... Correcte. Missatge rebut 
10- '5 .......... . Repeteix el missatge 
10- 6 ........... Freqüència ocupada 
10- 7 ........... Estació fora de servei 
10- 8 .... ...... . Estació preparada per a emetre 
10- 9 .... ....... Estació a l 'escolta 
10-10 .......... . Transmissió completa (Fi de missatge) 
10-11 .. .. .. ..... Transmets molt de pressa 
10-12 ........... Tinc visites presents 
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DXistes per passar control de recepció a les emissores 
de Ràdio-difusió. També existeixen d'altres tipus de 
«codis» que van ser creats per a usos locals, còm és el 
cas del «codi Murciélago» que es fa servir per enviar 
missatges numèrics com els número de telèfon. 

En aquesta ocasió ens referirem al Codi 10, que és 
molt utilitzat pels camioners i tots els usuaris de la 
carretera. 

10-13 .. En quines condicions està la ruta (carretera)? 
10-16 .. Recull-me a ............ . 
10-17 .. Assumpte (o missatge) urgent 
10-18 .. No tenim missatges per a vosaltres 
10-19 .. No tens cap missatge. Torna al punt de sortida 
10-20 .. La meva situació és ........ .. .. 
10-21 .. Truca'm al telèfon 
10-22 .. Avisa personalment a .......... 
10-23 .. Deixa pas lliure (o deixa lliure la freqüència) 
10-24 .. Finalitzada l'última tasca 
10-25 .. Pot.s contactar (o transmetre) 
10-26 .. Uúltim missatge anul·lat 

10-27 ........ Canvi de canal (o freqüència) 
10-28 ........ ldentifica't (transmet el teu indicatiu) 
10-29 ........ Fi del contacte 
I 0-30 ..... ... Transmissió incorrecta 
10-32 ........ T'enviaré el missatge per ràdio 
10-33 ........ Emergència de Trànsit 
10-35 ........ Informació con fidencial 
I0-36 ........ L'hora correcta és .... .... .. 
10-37 ........ Es necessita mecànic a ......... . 
10-38 ........ Es necessita ambulància a ......... . 
10-39 ........ El teu missatge ha estat transmès 
10-41 ........ Si et plau, fes canvi de canal 
10-42 ........ Accident de trànsit a .......... . 
10-43 ........ Retenció (embús) de trànsit a ... .. .... .. 
I 0-44 ........ Tinc un missatge per a tu 
I 0-45 ........ Totes les unitats mòbils estan localitzades 
I0-50 ....... . Talla totes les transmissions d'aquest canal 
10-60 ........ Quin és el següent missatge? 
10-62 ........ No et rebo. Fes servir el telèfon 
10-63, ........ Enllaç (o missatge) dirigit a ......... 
10-64 ........ Enllaç lliure 

10-65 .... Estic a l'espera del pròxim missatge 
10-67 ... Totes les unitats (estacions) anotades 
10-70 ... Foc a .......... 
10-71 . · .. Actua segons el missatge rebut 
10-77 ... Contacte negatiu ' 
10-81 ... Reserva una habitació d'hotel a ...... .. .. .. 
10-82 ... Reserva l ' habitació per a .......... .. 
10-84 ... El meu número de telèfon és .. .. .... .. 
10-85 ... La meva adreça és .......... 
10-91 ... Parla més a prop del micròfon 
10-92 ... Comprova la meva freqüència en aquest canal 
10-94 ... Dóna'm un contacte llarg per clarificar-te 
10-99 ... Missió acomplerta. Totes les unitats de tornada 
10-200 .. Es necessita policia a ......... .. 

Com es pot observar, amb l'ús de les claus esmenta
des en aquest «codi» es defineixen moltes de les si
tuacions en · què ens podem trobar a la carretera 
diàriament. En la pròxima ocasió, tractarem el codi 
Q, que és més utilitzat per les estacions fixes, per als 
contactes entre base-mòbil , base-base, o mòbil-mòbil. 

Vicenç Jareño i Sorli 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

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

Aparta t de correus 34038 - 08080 BARCELONA 

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

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

ADREÇA: 
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1.000 pts. 
6 o fr. D 
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5.000 pts. 
300 fr. 

COMARCA: TEL: 

DATA NAIXEMENl: POBLACIÓ: 

PROFESSIÓ: 

o 10.000 pts. 
600 fr. 

PRODUCCIONS TECN IQU ES S.C.C.L. Apartat de correus 34038 - 08080 BARCE LONA 
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~ Vêñt: Ordinador ZX-81 amb 32 K de memòria i mini
receptor Toshiba gairebé nou amb 11 bandes (8 o.c.) 
dotat de sortida per a gravació i «S-Meten>. Marcel. 
tel. (93) 235 40 97, nits. 

-Agrairia a algun lector que em facilites l'esquema 
del televisor Kolster color de 14". Apartat 34038, 
ref. TVC 08080 Barcelona (Barcelonès). 

-Vull rebre informació sobre amplificadors ~ineals 
per a televisió. Sortida de 10 a 30 wats . Compraria 
a bon preu . Apartat 34038, reg. AMPTV. 08080 
Barcelofia (13arcelonès). 

-Compraria un walkman senzill, encara que fos de 
segona mà, que tingui micròfon incorporat. No fa 
falta que tingui ràdio. Contacte: Apartat 34038, 
ref. WALK. 08080 Barcelona (Barcelonès). 

- Desitjo aconseguir el llibre «Comunicación con In
teligencias extraterrestres» de Cari Sagan, publicat 
per Editorial Planeta. A l'editorial està exhaurit. 
Qui pugui facilitar-me informació d'on es pot tro
bar, que escrigui a: Enrique Moreno Lelva, c. Juan 
Guisasola, 10, 7è. 20600 Eibar (Guipúscoa). 

• Des del din 18 de fiUlrç i fins el dia 20 tindrà lloc als palaus de la Fira de Barcelona l'EXPO
CONVENCIÓ LLATINA ò'INFORMÀTICA, convenció que organitza la Cambra de 
Cumerç de DllrCêlüno, juntament amb el C&AM. Per obtèñir més infòrmadó sobre aquesta 
exposició, pbdeu fl.dreçar=vos fi In setretruia de l'tiL, Avgda. RepubUca Argentina, 63 e/ sol. 48

• 

08003 Barcelona. 

• Entre els dies 1 i lj del mes d'abril d'enguany se celebra el Simposllnternaclonal sobre 
CAD (disseny assistit tJf!t tJttlíhddtJr) en Arquitectura i Enginyeria Civil ARECDA0'87, dins 
el marc de la Firo de D!lreelono. L'orgnnltzaèlò d ' aquest èertatnen la duu a terme l'Institut de 
Tecnologia dlllll Consttueeló de C!ihllunyà. Per a ififdt.mació més detallada: ITCC, Bon Pas
tor, S. 08021 SareeloHa. 1~1. 93/ 209 60 99. 

D'acord amb l'O~C16 maf@~da al dars , vull fer el pagament de la forma següent: 

o 
D 

o 

Contr~l'@éMbê§samênt , mé s l es Ò@speses de l ~êrr~u, en rebre el primer número. 

tnar e!H!Mt l ' import .d i r ec tamert t a l êèlmpt e cor r ent 322&- 91, oficina 856, de 
la C!;!·i xa de Pensions per a la Vell êsa i d'~stalvis " la Caixa", des de qua lse
vol otièi ha de l a xarxa , adjun tan t èl tompr ovan t d 'ingrés amb aquesta but l leta. 

Amb t al 6 adj unt . 

Les subscripcions es renòvaran autvmàticament, de no rebre notificació en contra ~bans 
d'~~ mes del seu vencim~nt. 

E ~ pagament de l'import de s ubscr i pció (1.800,-Pts.) més la quot3 anual ( 100,-Pts . } em 
dona dret a r ebre él tí to l com a membre Soc i/a Cooperativista de PRODUCCIONS TÈCNI QUES 
S . COOP . CATALANA LTDA., a més a més del s números acordats. 

.... de ...... . ...... . de 198 . . Signa tura: 

LES INTERFÍCIES D'USUARI (I) 
Segurament, algun dia t'hauràs assegut davant d 'un ordinador, i t'hauràs trobat que l'or

dinador espera que li diguis alguna cosa; però si no has perdut el temps estudiant-te els codis i 
instruccions amb què treballa aquell ordinador, poca cosa podràs fer. D 'aquí surt la filosofia 
de les interfícies d'usuari. 

UNA MICA D'HISTÒRIA 

Abans de posar-nos a estudiar les característiques 
dels diversos sistemes que circulen actualment al mer
ca t, així com el funcionament del sistema en si estu
diarem d 'on va sortir tota aquesta filosofia ~ue es 
podria considerar revolucionària. 

L' any 1977, el Dr. Alan C. Kay, treballava al Xerox 
Palo Alto Research Center (PARC) , i va fer unes de
caracions a la revista «lnvestigación y Ciencia» en què 
va dir el següent: «en condicions ideals, l'ordinador 
personal, s 'ha de dissenyar de manera que gent de to
tes les edats i classes socials, p uguin modelar i canalit
zar les seves capacitats conforme a les seves necessi
tats. Si l'ordinador és personal, els usuaris adults i in
fantils, han de ser capaços d'aconseguir que realitzi 
activitats sense haver de recórrer als serveis d 'un ex
pert . Les f eines simples han de ser senzilles i les 
complexes han de ser possibles». Amb aquestes pa
raule, el Dr. Kay, definia allò que, anys després , 
s'acabaria anomenat interfície d ' usuari. 
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Paral·lelament en el temps, a Oslo, al Norwergian 
Computing Center, dos enginyers, van crear un nou 
llenguatge anomenat Simula. A diferència d'altres 
ilenguatges , com el Fortram, q ue estaven dedicats al 
càlcul científic , Simula es va escriure concretament 
per crear programes d'ordinador que poguessin mo
delar problemes de la vida real. La contribució més 

interessant del Simula, va ser la seva «docilitat» , en el 
sentit que es poguessin escriure programes en Simula, 
que estiguessin molt pròxims al llenguatge natural del 
problema, a diferència dels programes més difícils 
d'entendre i poc clars, que proporcionaven els llen
guatges tradicionals . Simula va in fl uir molt als tre-

- balls que es van realitzar més tard per trobar l'actual 
interfície d 'usuari. 

·<<Simula es va escriure concretament 
per crear programes d'ordinador 
que poguessin modelar problemes 

de la vida real» 

Al mateix temps, Douglas Englebart, estava tre
ballant a l'Stanford Researchs Institute en un projecte 
en què l'objectiu era l'augment de l'intel·lecte humà a 
través de les màquines . Una de les grans innovacions 
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que va treure Englebart fou l'anomenada rata 
(mouse) , que era una caixa amb rodetes a la seva part 
inferiqr, que estava connectada per mitjans electrò
nics amb un «punter» de la pantalla d ' un terminal. E I 
ratolí sempre està apuntat a la pantalla quan s 'utilit
za, i és més ràpid i menys cansa t d'utilitza r que el 
teclat. 
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La segona innovació d'Englebart, va ser l'utilitza
ció de <<finestres» que dividien la pantalla en seccions 

«Kay va considerar les finestres 
i el ratolí com elements essencials 

per al seu ordinador personal» 

rectangulars que podien contenir diversos elements 
d'informació. L'usuari podia apuntar a una secció 
d'una finestra amb el ratolí per poder realitzar opera
cions. El problema amb les finestres va ser saber 
quina era la important i, per tant, saber quina havia 
de donar prioritat el programa. Kay, va utilitzar l'ar
gument que sols un dels rectangles estava situat a la 

part superior, o completament visible, en qualsevol 
moment donat, i que aquesta finestra podia tapar 
temporalment les altres. D'aquesta forma, les fi
nestres existeixen en plans que tenen una profunditat 
espacial per a l'observador. Són capaces de represen
tar més inf-ormació, de la mateixa manera que una pi
la de papers conté més informació que un sol full, i 
funcionen amb més eficàcia amb un dispositiu que 
serveixi per apuntar, ja que, llavors, l 'usuari pot 
apuntar cap a una finestra donada i fer-la totalment 
visible (ratolí). Kay va considerar les finestres i el 
ratolí com elements essencials per al seu ordinador 
personal. 
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El 1976, es va iniciar al Xerox PARC el projecte 
Star (estrella), amb la intenció d'obtenir un potent 
lloc de treball de mapeig de bits. El mapeig de bits, és 
un sistema de representació gràfica, on enlloc de 
comptar l'ordinador la pantalla en caràcters i colum
nes i guardar la informació de la pantalla com a tals; 
amb aquest mètode, l'ordinador guarda a la memò
ria, punt per punt, pixe! per pixe/, la qual cosa li per
met un tractament molt més variat i ràpid, sobretot a 
l'hora de fer gràfics , etc. En aquest sistema, els caràc
ters no han d'estar precisament escrits al seu rectangle 
característic, sinó que els poden posar on vulguem 
gràcies al fet que estan guardats punt per punt. 

Xerox va invertir-hi molts diners i personal per tal 
d'aconseguir incidir en la coherència, transparència i 
manipulació directa del objectes mitjançant l'apunta
ment. Així i tot, va afegir una nova dimensió al treball 

' ~. ..... n r.l \\ 

O File/Pnnt Edit Tupr Stule Paor Lauout Rrrongemtnt Unes Shodes 

Diagram of our key dlannels and the markets t o 

de l'Star. Van adoptar el concepte d' Alan Kay 

«Es van utilitzar uns símbols 
anomenats «icones» per a la realització 

de funcions tals com enviar i 
rebre correu, o arxivar cartes» 

-simular l'experiència quotidiana- i van crear una 

simulació molt detallada de l'ambient d'una oficina. 
Es van utilitzar uns símbols anomenats «icones» per a 
la realització de funcions tals com enviar i rebre 
correu, o arxivar cartes. Per exemple, una petitat cis
tella d'entrada i una altra de sortida, podien apuntar
se mijtançant el ratolí per manipular el correu electrò
nic. 

«Començarem- ja a incloure 
programes interessants, que sigui 
possible fer córrer a la majoria 

d'ordinadors» 

Aquestes icones estaven organitzades en un rec
tangle gris, anomenat Desktop. Les icones es poden 
desplaçar a través d'aquesta taula de treball «metafò
rica» per tal que l'usuari els posi com li plaguin . Per 
seleccionar una funció particular, o per a l'edició d'un 
document , l' usuari selecciona i obre les icones corres
ponents, apuntant-los amb el ratlí, i aquestes icones es 
transformen en una finestra. 

A partir d'aquesta idea i d'aquests plantejaments 
inicials, han anat evolucionant els sistemes operatius 
d' aquests tipus. Avui dia, ja són molts els ordinadors 
que funcionen amb aquest sistema; fins i tot, els com
patibles PC tenen l'oportunitat, de mans de grans 
empreses de software, de convertir el seu antic i arcaic 
sistema operatiu en aquest modern i flexible, que pos
sibilita que qualsevol persona, encara que no sigui un 
expert, pugui treballar amb aquella màquina, i 
treure'n el màxim rendiment. Com sortia, fa poc , en 
una revista nord-americana d'ordinadors, «ha arribat 
el moment en què els ordinadors per produir, han 
deixat pas als ordinadors que veritablement interessen 
el públic normal, els ordinadors per crear». 

Al pròxim número, analitzarem els diversos siste
mes i ordinadors que incorporen aquest sistema ope
ratiu, així com els sistemes que poden ser posats als 
compatibles PC. 

A més, començarem ja a incloure programes inte
ressants, que sigui possible fer córrer a la majoria 
d'ordinadors. 

Eloi Ramon i Garcia 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

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

• El millor material existent al mercat 
en antenes parabòliques 

• Especialistes que garanteixen 
la perfecta instal·lació 

• -Els preus més econòmics 

CONSULTEU-NOS! 

PR OD UCCI ONS TÈCNIQUES S .C.C.L. Apartat de correus 34 038 - 08080 BARCELONA 
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CONVERSA AMB EL DR. SANFELIU t 
INVESTIGADOR DE L'INSTITUT CIBERNETIC 

El Dr. Albert Sanfeliu és un eminent investigador·que exerceix la seva professió com pro
fessor titular de l'àrea de Ciències de la Computació i Intei.Jigència Artificial de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, i també és president del Comitè Internacional de Reconeixement 
Sintàctic i de Formes de la IAPR, a més a més de les seves tasques com investigador al propi 
Institut Cibernètic de Barcelona. Amb ell, dónes, hem mantingut la següent conversa al vol
tant cie la cibernètica aplicada. 

QUADERNS TÈCNICS: A l'any 1987, i en el marc 
de la investigació científica mundial, ¿es pot dir que · 
encara som molt ignorants pel que ja a l'estructura i 
funcionament del cervell humà? Quin és el moment 
actual pel que fa a aquests coneixements? 
ALBERT SANFELIU: La situació actual és que, real
ment, som molt lluny de poder comparar els resultats 
de les nostres investigacions amb el cervell humà. 
L'únic que podem fer és aproximar-nos a alguns as
pectes d'aquest funcionam~'nt. És interessant, en 
aquest sentit, veure que ja hi ha robots que fan fun
cions molt semblants a les de l'ésser humà, però això 
no vol dir que estiguem imitant el cervell, sinó que no
més ho fem amb algunes de les seves funcions, per a 
aplicacions determinades. Per exemple, en l'aspecte 
de la percepció ja disposem de robots que poden 
veure-hi, que poden escoltar o parlar; però això no 
vol dir, 'ni de bon tros, que un robot pugui fer el que 
fa un nen de vuit anys, ja que, a molt estirar, i imper
fectament, no arribaria. a una centèsima part del que 
pot fer un nen normal de l'esmentada edat. 

Q.T.: En intentar siml-{lar artificialment aquests òr
g(Jns o sentits humans del-{en haver sorgit molts 
problem(!s, però també deu haver servit per donar 
explicacions interessants a Jets habituals. Per 
exemple: quim;. processos s'adopten per dotar de visió 
una màquina i alhora quines conçlusions se'n treuen? 
A.S.: Aquest és un dels temes als quals em dedico ac
tualment, dotar un ordina.dor d'un sistema de visió. 
El problema de la visió, que per a nosaltres p'ot 
semblar un tema molt senzill i que qualsevol nen pot 
fer -veure i re.cpnèixer un objectt'l-, quan s'aberda 
des del punt de vista d'un ordin&dor es veu com pot 
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arribar a ser de complex el cervell humà. És increïble, 
per exemple, la velocitat del cervell per fer aquestes 
tasques, si tenim en compte que una màquina per po
der reconèixer un objecte normal de tres dimensions 
pot trigar -si va a una velocitat de dos o tres milions 
d'instruccions per segon- al voltant dels deu minuts 
per fer els càlculs que s'han de fer. I això seria amb 

«Som molt lluny de poder comparar 
els resultats de les nostres investigacions 

amb el cervell humà» 

imatges molt restringides, perquè quan es vol aconse
guir que un robot pugui caminar en un entorn exte
rior, ens trobem que això és pitjor encara. I, per què? 
Doncs perquè hi ha molts processos interns que neces
·siten de mecanismes molt complexos. No solament 
per captar la imatge, cosa que podria fer una càmera 
dt:: TV, sinó, després, per processar aquesta informa
ció, treure'n les parts importants i, més tard, 
interpretar-les. Les ambigüitats que, nosaltres, fàcil
ment podem diferenciar entre els objectes, no són fà
cilment assill)ilables per un ordinador. I cada cop que 
s'aprofundeix en el problema, es troben més proble
mes dins dels ja existents. 

Q.T.: Dins d'aquest camp d'investigació, quina és la 
importància que té el feedback o retroalimentació en 
aquest procés intel·ligent? . 
A.S.: La retroalimentació és el procés bàsic per a 
qualsevol sistema de control i és el que fa que puguem 

«La retroalimentació és el procés bàsic 
per a qualsevol sistema de control» 

corregir les cos~s en cada moment. És a dir, comparar 
el que es vol treure amb el que s'està traient. Això fa 
que les coses puguin evolucionar. Sense aquest feed
back no podríem fer cap tipus de dispositiu de 
control, ni precís ni imprecís. És l'element fonamental 
que permet comparar la c0nsigna, o entrada, amb la 
sortida. 

Q.T.: Actualmenf1 i (}flnfranr-nos ~n/1nstitut Ciber
n6tl~~ del qual sPu CfJI· Ia1Jomdqr1 quimi!5 .wJn /g§ «Qti~ 
V/f«f~ quf! artualm~nf ~~estan (iuent a terme en aqtf~t 
camp de la robófica 'i de lal.A.? 
A,S,: A l'ln!itltut, hi ha qy~tre camps diferents en què 
s'està trebalhmt. Un d'ells és el de la robòtica, un altre 
és lo blo-en~lnyeria, la simulació i l'estudi de xarxes 

elèctriques. En aquelit darrer sentit, s'està treballant 
conjuntament amb l'empresa ENHER per desenvolu
par el sistema de control de tota la xarxa elèctrica en 
diferents aspectes. Pel que fa a la robòtica, secció for
mada per un equip d'importància molt considerable, 

«És increible la velocitat del cervell 
per fer aquestes klsques>> 

s'està treballant en aspectes com són, la pen;~pd(l, I& 
visió i el tacte. Per altra banda, es treballa en planifi
cació per tal que un robot pugui r~fer fiCcions de ma-
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nera automàtica, sense necessitat que hi hagi cap per
~QI!fl per fer-ho. Per exemple, si s'equivoca fent una 
ft§l3ió, qy~ hauria de f~r per corregir i!QU{!St fet. Un 
altre aspecte que s'està treballant és el téma dels llen
guatges, és a dir, com facilitar el diàleg home-robot. 
En aquest moment, a l'Institut tenim una sèrie de 
programes concertats, uns amb universitats america
nes, altres amb el CSIC -al qual pertany l'Institut 
Cibernètic- i d'altres acords fets amb fundacions 
privades. Tots aquests programes estan relacionats 
amb el problema de l'acoblament en robòtica, on 
s' inclouen tots els aspectes esmentats anteriorment. 
Aquests programes permetran dotar d'intel·ligència 

«Cada cop que s 'aprofundeix en 
el problema, es troben més problemes 

dins dels ja existents» 

robots industrials que actualment són programats , pe
rò que no tenen la possibilitat de desenvolupar proces-

. sos intel·ligents. Aquesta és una tasca enormement 
complexa i això es posa de manifest per la gran quan
titat de tJentres d'investigació d'arreu del món que es
tan trebalh.mt aqtHl~t tema. Npm~s en el tema de la vl
~16, hi 11& ~ntre dQH-çenU i tres-cent~ centre~ d 'investi
B~Wió de &ran nivell, I encara e& pot c_on&ldemr que ~s~ 
tern {lP lln n!vtlll for~a primitiu. E~ Impressionant 
q!lant lluny som qe pod~r dotar el~ robots d'aque&t 
~entit tan important en IR vida I1Umana I en qualsevol 
çwnp científit! ! industrlijl de I 'actt~alitat. 

Josep-Rafael Arranz i Jlqmeu 
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