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PREMSA ELECTRÒNICA, EL FUTUR? 1-~ 

Si plantegéssim que és el que el periodista, qui a Ja 
llarga, influeix en Ja forma d'expressió del mitjà in-.. 
formatiu en què treballa, o si diem que és l'òrgan de 
premsa qui marca l'estil de treball del periodista, 
entraríem en aquest tipus de discussió sense sortida, 

· on l'afirmació absoluta no existeix. 

Un fet, però, sí que seria perfectament constatable: 
Ja societat, el seu engranatge social, Ja set d'informa
ció del ciutadà mitjà i, sobretot, el creixent impacte 
tecnològic, sí que condicionen, i diríem que determi
nen, el sistema de transmissió d'informació del futur. 

Des que l'any 1440, Gütemberg va inventar el mèto
de de composició per caràcters mòbils, és a dir, la 
impremta, fins avui, ha plogut força. La premsa escri
ta ha esdevingut, fins fa poc, l'òrgan de difusió infor
matiu per excel·lència . Aquell «quart poder» que en
sorrava governs, els legitimava o , simplement, els 
mantenia. La veu de Ja consciència col·lectiva, gaire
bé. 

Però, aquesta era, hi ha qui diu que arriba a la seva 
fi i que a Ja premsa escrita, li queda poc futur si no 
modifica els seus plantejaments obrint-se de ple a l'ús 
de les noves tecnologies. 

Continuant amb la premsa escrita, hi ha qui és més 
optimista i opina que cap avenç tecnològic ha signifi
cat una baixa en l'acceptació social dels diaris o revis
tes com a mitjans ideals de divulgació informativa. 

De fet, ja avui dia, poca és la semblança que hi ha 
entre una redacció moderna d'una publicació, domi-

. nada pels terminals d'ordinador, els tèlexs o els video

. terminals i una redacció tradicional. En el primer cas, 
hi té ben poca cabuda Ja imatge, gairebé paleolítica, 
d'una màquina d'escriure. 

Però els canvis del procés de producció no només de
fineixen nous mètodes de treball, sinó que delimiten 
un nou concepte del professional periodista, que ha 
de ser coneixedor de noves tècniques. Sembla, doncs, 
que els nous mitjans d'informació escrits del futur ja 
són en marxa i que són desenvolupats per joves pe
riodistes. 

Sembla clar, però, que qui talla el bacallà en l'opinió 
pública, qui representa avui dia el «poden> informatiu 
real, es diu Televisió. 

Poc s'ho imaginaven els ciutadans nord-americans 
que van contestar una enquesta feta pels anys trenta 
per la ABC i la NBC. Les dues cadenes de ràdio lla-

vors més importants volien saber quina acceptació 
tindria un nou invent: Ja televisió, com a nou mitjà 
d'informació. 

E1 830Jo dels enquestats va rebutjar, totalment, la 
possibilitat que mai una pantalla anés a s.atisfer la se
va curiositat informativa. 

Quedarien astorats si haguessin estat presents, ja el 
1980, per exemple, a la Fira Internacional de Metz, on 
el Republicain Lorrain, diari francès, oferia una sego
na edició de diari telemàtic: 150 pàgines de 80 línies i 
40 signes cada dia, agrupades en 7 seccions i múltiples 
subseccions, amb una part incorporada a una memò
ria fixa i una part variable que es modificava durant 
tot el dia per tal de recollir les nÒtícies que s'anaven 
produint, i que eren presentades a través de pantalles. 

Un teclat i una línia telefònica que connectaven ca
dascuna de les pantalles, i l'ordinador central de Bo
logne-Billancourt, i un terminal situat a la redacció 
era suficient per rebre, processar i distribuir tal quan
titat d'informació en un temps gairebé immediat. 

Empreses multinacionals com IBM, RCA, Wes
tinghouse, Chemical Bank, Chase Manhattan, Citi
bank o A TT prenen partit per aquest sistema de distri
bució informativa, i són empreses que, difícilment, 
equivoquen les seves inversions. 

Tot això, doncs, condiciona un periodista cada cop 
més especialitzat en bancs de dades, terminals i fonts 
informatives. I un perill, encara més important que la 
figura d'aquest «tecnoperiodista», és que l'aplicació 
de les noves tecnologies requereix grans inversions 
econòmiques, i això accelera, encara més, el procés de 
concentració empresarial i de monopoli informatiu 
que ja es va iniciar després de Ja 11 Guerra Mundial. 
Salvar-se o no d'aquests perills no depèn, només, dels 
periodistes, potser substituïts en un futur per sirnples 
«experts en recerca informàtica». S'acaben, potser, 
els diaris escrits. S'acaben, potser, les biblioteques a 
les parets . S'acaben, potser, els periodistes audaços 
amb bolígraf i llibreta. Es crea al Mitjà d'Informació 
Total. 

Eis suports de la informació seran diferents, però els 
seus objectius - i aquí radica Ja nostra temença- se
ran diferents també dels d'aquell protagonisme moral 
de vigilància social com a element de dissuasió vers els 
excessos dels poders, que la civilització postindustrial 
havia confiat a la premsa escrita tradicional. 

QUADERNS TÈCNICS 
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d'informació 
i estudis 
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de Catalunya 

EL GABINET D'INFORMACIO I ESTUDIS 

COMARCALS DE CATALUNY,A (G.LE.C.C.) ES 

UI'< 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 

PUBLICACIONS PERIODIQUES 

ARREU DE CATALUNYA. 

MES 

QUE 

DE 300 

S'EDITEN 

ELS SERVEIS QUE S'OFEREIXEN SON 

ELS SEGÜENTS: 

UNA HEMEROTECA ON ES POT 

CONSULTAR LA MAJORIA DE LES PUBLICACIONS 

SELECCIONADES. 

UN ARXIU D'INSTITUCIONS 

COMARCALS, PERMANENTMENT REVISAT, ON 

ES REFLECTEIX LA VITALITAT DINAMICA DELS 

NOSTRES POBLES, BARRIS I COMARQUES 

{EMISSORES LOCALS, ÇENTRES D'ESTUDI, 

ASSOCIACIONS CULTURALS, GRUPS 

AL TERNAT! US ... ). 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ 

ESCRIVIU 

O TELEFONEU-NOS 

A LA SEGÜENT ADREÇ,A o 

GABINET D' INFORMACIÓ 

ESTUDIS COMAR CALS 

DE CATALUNYA 

( GIECC ) 

CI dels ALMOGÀVERS 43 

T. 0 (93) 300.00.67 

080t S- BARCELONA 

I, FINAL MENT, EL SERVEI DE RECULLS 

DE PREMSA. 

ELS RECULLS DE PREMSA ESTAN 

PENSATS PER A TOTES AQUELLES PERSONES 

I INSTITUCIONS QUE VOLEN UNA INFORMACIO 

COMPLET.A. I ACTUAL D 'ALLO QUE ES PUBLICA 

A TOTA CATALUNYA, SOBRE QUALSEVOL TEMA 

DE LA SEVA ESPECIALITAT. 

AQUESTES NOTICIES, -SIGUIN GRANS 

O PETITES EN LES PUBLICACIONS D'ORIGEN-, 

SON EDITADES EN DOSSIERS, SEMPRE UNIFICATS 

A TAMANY DIN A4, 'CONSTITUÏTS EN FOTOCOPIES 

DE GRAN QUALITAT TECNJCA , TANT PEL QUE 

FA ALS TEXTOS REPRODUÏTS COM PEL QUE 

ES REFEREIX A LES POSSIBLES IL.LUSTRACIONS 

QUE ELS ACOMPANYEN. 

LA NOTICIA PORTA SEMPRE LA 

REFERENCIA DE LA PUBLICACIO D'ORIGEN, 

I DEL DIA DE LA SEVA APARICIO. 

ELS DOSSIERS S'ENVIEN AL DOMICILI 

DEL CLIENT, SEGONS LA PERIODICITAT 

E-6COLLIDA EN CADA CAS: DIARIAMENT, CADA 

SETMANA, UN COP PER MES. 

GI ECC 
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LA XARXA EARN 
POT DESAPARÈiXER 

Si a la fi d'aquest any no es tro
ba un sistema de finançament per 
a la xarxa EARN (vegeu Qua
derns Tècnics núm. 3, pàgina 8), 
podrien haver-hi greus restric
cions per al seu ús, com ha dit el 
vice-rector d'Investigació de la 
UAB i representant d'aquesta 
xarxa, Carles Solà. 

Actualment, és ffiM qui pro
porciona el suport econòmics per 
mantenir operativa EARN, que 
ara manté enllaços amb Estats 
Units, Regne Unit i Japó. Conce
buda al 1984 com ajut per a la co
municació interuniversitària, pot 
enllaçar la facultat de Biologia de 
la Universitat Politècnica de Ca
talunya amb totes les facultats 
homòlogues de la Ciutat Comtal i 
amb d 'altres situades a Tarrago
na i Lleida. 

DELEGACIÓ 
MULTINACIONAL DE VÍDEO 

La multinacional del vídeo Ca
mera Effects&Rushes ha instal
lat una delegació a Barcelona per 
tal de vendre trucatges al cinema i . 
al vídeo. Com assenyala l'en
carregada dels afers d'aquesta 
empresa a la Ciutat Comtal, Nu
ria Premminger, «consideren 
l'Estat espanyol com un mercat 
potencial», i, de moment, ja 
sembla que han establert contac
tes amb diversos di rectors de ci
nema. 

Per presentar les seves possibi
litats tècniques, passen als inre
ressats un vídeo de 20 mñnutl$ de 
durada, en el qual es ~·eru¡ b pm
ma d 'efectes ópdÍCS~tDtuJe ~ tne
a litzar. Per motiu% ~mfi~. 
treballaran wbr'ettlM allllll1ibl wíídoo, i 
per tal raó ~ ~ ha 
importat Wll. • ~awtrí amb 
un ordi~· ~JÍft~l des
tinat a 3!(jj~ ~-· 

MAJOR APROFITAMENT DE L'ENERGIA SOLAR 

El renovament dels panels solars per produir aigua escalfada ve 
en funció del temps atmosfèric, entre d'altres factors. A fi de 
millorar la productivitat del sistema en general, el Centro de Ri
cerca Europee d'lspra (Itàlia) ha posat en marxa up dispositiu de 
circulació residual que podria ben bé solucionar aquest problema, 
segons declara un dels seus inventors, el doctor Gianfranco De 
Bon i. 

La idea se'ls va ocórrer quan van voler comprovar si l'aigua 
ajudada amb altres fluïds podria desplaçar-se millor dins dels es
mentats panels , la qual comprovació va resultar positiva, en part. 
La nova instal·lació, no només està sobreelevada i amb una incli
nació superior, sinó que també, amb l' invent, l'aigua es desplaça 
molt més de pressa i es guarda millor, amb el consegüent estalvi 
energètic. El líquid innovador, el nom del qual no s'ha volgut re
velar a la premsa, resulta increïblement reactiu, i amb el suport de 
la força gravitatòria, les coses van vent en popa. 

Tal com asenyala el doctor Rudolf Friesser, coinventor del nou 
sistema, ara existeix un ràpid intercanvi de calor, a més del fet que 
tot el conjunt dura més temps. Per altra banda, diu que el sistema 
obté rendiments de l'ordre d'un 90-95% superiors als procedi
ments clàssics . 

Sol 

Obertura de venttlactó 
a l'esttu 

Ststemes de captació on Ja ca5a ~oiar Balc.omb Font· 46 ____________ ____ __¡ 

ELS AEROSOLS DESTRUEIXEN L'OZÒ 

Representants de 27 països es reuniran a Viena (Àustria) el maig 
vinent per arribar a un acord sobre com combatre l' agressió que 
pateix la capa d'ozó atmosfèrica. Aquesta reunió ha estat patroci
nada pel Programa per al Medi Ambient de les Nacions Unides 
(PNUMA), car una convocatòria anterior, c~lebrada el proppas
sat març, fou sabotejada per membres de la Comunitat Europea i 
del Japó, perquè no es va arribar a cap acord respecte a la dismi
nució de la producció de clorofuluorocarbonat (CFC), matèria 
primera dels aerosols . 

Segons l'informe del PNUMA, un descens de l' 1 o/o de l'esmen
tada capa incrementaria els riscos de càncer de pell en un 6% . Una 
expedició enviada a Austràlia, després dels resultats obtinguts a 
l' Antàrtida (Vegeu Quaderns Tècnics núm. 8, pàgina 8), ha 
comprovat que la naturalesa no té res a veure en el problema; però 
sí els CFC, com ho ratifica un estudi fet per la NASA. Cas d'aUg
mentar la producció de CFC, la capa d'ozó hauria minvat en. un 
9% d'aquí a uns 70 anys. 

Encara que sols per motius econòmics, certs països - com eis 
Estats Units- n'han abandonat la producció ; no obstant això, la 
Comunitat Europea i el Jaó es reparteixen actualment el 50% 
d'aquest mercat. Altres governs -com els de Brasil i l'Índia
han realitzat fortes inversions per produir el CFC, a fi 
d'aconseguir-ne el liderat mundial, tot i que s'ha comprovat que 
aquesta substància té els efectes destructors esmentats. 

SEMICONDUCTORS DE MODA 

Una memòria RAM (DRAM) de 16 Mb, construïda per la Nip
pon Telegraph and Telephone Company als seus laboratoris de 
Kanagawa, va ser la vedètte del darrer certamen sobre electrònica 
de components celebrat a Nova York durant el passat mes de 
febrer. Altres moments estelars els van constituir les presentacions 
dels circuits amb millor disposició per trobar errades, de nous dis
senys, i la presentació de modernes memòries unitàries . 

Quant al DRAM, es va desenvolupar tot partint d'una estructu
ra de transistor bàsica, obtinguda a partir d 'un procés CMOS amb 
tècniques de litografia de 0'7 micres amb escriptura directa 

· mitjançant feixos d 'electrons. Per reduir les dimensions de la me
mòria fins a 4,9 micres es va emprar una estructura de conden~a
dors verticals d'aïllament , amb la qual cosa es permet redefinir 
millor les funcions de cada cèl·lula i aconseguir una capacitat 
quatre vegades superior a la normal. 

Respecte a les al~res novetats, val a dir que s'han anunciat nous 
treball ~ en arquitectura de disseny, realitzats per Hittachi i mM, 
avenços a les velocitats·d 'operació, CPU de 32 bits (plantejada per 
Hewlett&Packard), circuits VISI fabricats en CMOS d ' l ,3 micres 
que implementen un conjunt d'instruccions per als mainframes, 
etc . 

RADIO AUSTRIA 

INTERNACIONAL 

SUSPÈS EL 
«BOLETÍN DX» 

El popular espai de Ràdio 
Àustria Internacional, «Boletín 
DX», s'ha suspès per temps inde
fini t després d'haver estat inin
terrompudament dedicat al món 
de les telecomunicacions i al 
DXisme, sense que s 'hagin aclarit 
les raons de la seva desaparició ni 
se sàpiga quan to(narà a sortir 
per antena . 

Segons fonts de l'esmentada 
emissora, s'han hagut de realitzar 
nombrosos canvis a la redacció i 
retalls als pressupostos, que pot
ser són la causa de la suspensió . 
Malgrat tot, l'espai Món DX pre
parat per l'Associació DX de Bar-

. cetona (ADXB) no estarà afectat 
per aquesta mida, i es continuarà 
emetent com sempre, és a dir, el 
tercer dimecres del mes a les ones 
internacionals de Ràdio Àustria. 
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INVENTORS CATALANS 
PREMIATS 

E l doctor Antoni Boscaro Gat
ti , director de I 'Institut Róntgen 
d'Investigació a Barcelona, va 
guanyar el premí a la mi llor in
venció consagrada a ls éssers hu
mans al proppassat Saló de la In
venció a G inebra (Suïssa), per ha
ver desenvolupat un ninot-dispo
si tiu de proves per a un fibrosco
pi. Per la seva part, un jove cirur
già gironí, Carles Herrero i Juve, 
hí va guanyar la medalla de plata 
per dissenyar un bressol ortopè
dic. 

El doctor &scaro va rebre el 
seu guardó de mans del ministre 
xinés d'Indústria, el qual via tjà 
expressament per ll iurar-l ' hi , i 
que va declarar q ue el seu país es
tà molt ímeressat en la seva inno
vacíó. Quant a la invenció presen
tada per Carles Herrcro, serveix 
per a tractar tot tipus cie mala lties 
músculo-esquclètiques , congèni
tes o traumàtiques , de l' infantesa 
- preferent ment, dels nadons~, 
i segons calguin traccion dinàmi
ques . s imples o combinades. 

ffiTOCÒPIES TELIEVISAOF:S 

Mentre u l'Estat franc~ t'a ru
ror el paper anti fotocòpies., a l Ja
pó la multinadonal Mitsubishi ha 
tret ni mercat el i tema P70, una 
tot~"'piadma múltiple que tan 
~-vi~tt ~tt Qbtenir directament 
iJmlJ<a1tg~CS, dcQ \'USlfC video, co m 
a~~rdl;a¡¡p¡ttM- e a la televisió , a l mag· 
nmtiblf(Mll, a l'ordinador personal o 
a~~ll ttellrctc"t. En tun sols 13 segons, 
~tt fer unu l'o t o~òri a. 

La fmn~:òpia eMa realí1z.ada en 
blum: i n~gn: '!obre paper lérmk i 
amb un nit pm.lcr ' lc rcholuci6. 1.!1 
P70 cl ispoMt d'bm roder de re~olu· 
ci6 molt all í d~ J 6 ~mnHH5 en 
gris. De nwmerH, encnra ~rí~aran 
n nnibm els prímers exemplar§ 
d'UC!YílMtl fotoeopíl:ldom; §Í b~ !:l l i~ 
I!Xíle utl~l § d'UQU!:Mtl muH!tl ft= 
êÏêMI jüpêM§fi jn hfift adv,grtlt 
~u~ ~~ §lm pr,gbJ M ~rh pr,gêi§ll= 
ment btliK, 

«MEGAMÀSERS» EXTRAGALÀCTICS 

Diversos grups d ' investigació, localitzats a Arecibo (Puerlo Ri
co), Nançay i a la Provença (Estat francès), han descobert l'exis
tència dc potents emissions a les longituds d'ones infraroges pro
cedents de l'exterior de la Via Làctia . A través del SatèJ.lit Astro
nòmic d'Infraroigs (IRAS), s'ha detectat que aquesta emissió es 
deu a les radiacions de material interestel ·lar, que prèviament han 
absorbit els ultravioletes en una regió amb aubundància d'estels 
molt calents en període de formació. 

Aquest fenomen, molt semblant a l'emissió concentrada d'ener
gia , a estat batejat amb el nom de «megamàsen> i s'ha determinat 
almenys en mitja dotzena de galàxies. La lluminositat reflectida és 
tal , que pot plantejar-se l'existència, en una zona espacial rèlativa
ment reduïda, d'una concentració de 1012 masses solars . Dins 
d'a4uests indrets, les mol·lècules detectades corresponen - a 
l' igual que a ls màsers~ , a l'aigua, a l'òxid de silici i a l'hidrogen. 
Si es té en compte que a la nostra galàxia això únicament es detec
ta no més enllà d'uns pocs quiloparsecs (un quiloparsec equival a 
1000 x 3' 7 anys llum), us podreu fer una idea de la immensa po
tència que tenen. 

CAPITAL ALEMANY PER A LA ROBÒTICA CAT ALANA 

Les empreses d ' Alemanya Occidental , Agromix i ASM SA de
dicades, respectivament , a la comercialilzació de productes i a la 
ro bòtica, han in vertit capital ,1 la fàbri ca Agro-Reus, del Baix 
Camp , per tal de produir ho rtalisses, tot aprofitan t la situa ió ge
ogrà fica i el clima de la zona. Estimacions fetes pels respectius ga
binets econòmics han dictaminat que, en sols un any, s'exportaran 
més d'un mil ió de quilos de pressecs, pomes i rcn;Js, per posar un 

exemple. 
El gerent d' Agro-Reus, Juli Mo~·a, va declarar a dí ver o mit

jans que pel proper mes de maig s 'enllestirà el rmsll at de les mà
quines i es començara l'adequació i constnweíó cle dues nnu 
extres , que suposaran una inversió total de 150 milions de pesse
tes. Aquesta empresa es va crear el 1978, I eompUl a Paetualitat 
amb 40 treballadors, dedicats a la munufnêtUH!êÏÓ cl~ queviures 
per procediments informàtics. 

PROGRAMES A MIDA DE L'USUARI 

Una conclusió a què es va arribar al darrer Saló de la Informàti
ca (SICOB), celebrat a Paris durant el passat més d'abril, va ser 
que val més confeccionar programes a mida de les necessitats de 
l'usuari, si es vol tirar endavant dins d'aquestes activitats. Tal 
com va declarar el director d'una societat de sérveís informàtics a 
aquest sat6, «ara no es comprenen els equips informàtic.$, sinó 
després d'haver definit primer els programes; í no com es jeia 
abans». 

Altres directius, per la seva banda, hi han afegit que «en certs 
projectes informàtics, el cost relatiu als software arriba jíns al 
80%, mentre que l'adquísíc:íó dels equips n 'ocupa la resta». Con
sequentment, es seguirà, a panir d'ara, aquesta nova tendênda, 
que ve explicada, segons els especialistes, per una mena de satura
ció intcl-lcctual dels usuaris, que com més va més es veuen abor
dats per la dificultat d'aprendre tanta tecnologia nova. 

BANC DE DADES GENÈTIQUES 

Amb la intenció d'oferir totes fes dades sobre les seqüències 
d 'àcids nucleics i proteïnes sintetitzades, s'ha inaugurat el Banc de 
Dades Genètiques (DOG) de l'Institut de Biologia Fonamental V. 
Villar Palasí de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
q ue recull de forma inform atitzada to ts els avenços en aquest 
camp, en intercomunicació amb bancs internacionals. 

Així, l'usua ri, pot contactar amb els centres de recollida de da
des més importants dels Estats Units i Europa, els quals oferei xen 
fins les coordenades tridimensionals d'algunes cadenes, a més 
d'un seguit de programes per tractar el seu contingut. En conj unt 
els més de 60.000 a minoàcids i els 253 conjunts de coordenades 
permetran fer tota mena de prediccions d'estructura, homologies 
de seqüència i mapes de restricció. 

E l banc de dades es basa en un terminal «intef·figent» (amb disc 
dur) instal·lat al n1ateix Institut, i enllaçat per via mòdem amb el 
Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya (ClOC). 
Permet qualssevol tipus de consultes, com ara les telefòniques, i 
esa\ ensut com un servei rutuïl, obert a la comunitat cientí fica. 

MESURADOR 
DE TAXA D'ERRADES 

Dissenyat i fabricat per Sie
mens, el P2030 és un detector 
d'errades que permet d'ajustar les 
velocitats binàries entre els 704 
Kbits/s i els 140 Kbits/s, tot pro
porcionant a la vegada un sistema 
de menús que permet de determi
nar tots els valors adients, entre 
els quals es troben els errors de 
bit, codi i grup. 

Un cop detectades, les quantifi
ca de forma que després es pu
guin mesurar i es pugui establir
ne les mi tjanes ponderades, per 
conèixer perfectament on es pro
duiran en cas de tornar-se a repe
tir el procés . Per determinar la to
lerància de fluctuacions de fase, 
l'e_quip conté un generador i un 
mòdul de jitter. La freqüència de 
fluctuació de fase a l marge res
pectiu pot sintonitzar-se en conti 
nuïtat amb un botí giratori o bé 
per teclat. 

ENERGIA COMBINADA 

Bayer Hispania Industrial té 
previst desenvolupar un projecte 
de regeneració energètica a la se
va factoria de Tarragona (El 
Tarragonès), amb el qual es pensa 
conj uminar energia elèctrica i tèr
mica mitjançant una turbina de 
gas natural acoblada a una calde
ra de recuperació . 

Aquest procediment, conegut 
com cicle combinat , autogenerarà 
fins a 2.300 Kw, mentre que en la 
modalitat de vapor en farà uns 
30.000. Encara que actualment el 
consum d'energia genera una 
quantitat que és absorbida per la 
caldera de vapor mogut per fuel
oil, aviat es muntarà aquesta in
novació, que costarà uns 380 mi
lions de pessetes en total. Com 
avantatges principals, això per
metrà d~estalvi ar energia i contri
buirà a evitar la pol·lució . 
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CALCULADORA 
AMB SÍMBOLS 

L'empresa nord-americana 
Hewlett-Packard ha tret al mer
cat una calculadora científica ca
paç d'efectuar càlculs matemàtics 
amb símbols, mentre que les ope
racions d'àlgebra es fan tot pit
jant uns quants botons. El gran 
avantatge d'aquest giny consis
teix en el fet que l 'usuari pugui 
oblidar-se del paper i el llapis, 
atès que pot fer el plantejament 
dels seus problemes directament a 
la· pantalla. 

La HP-28C, com se la coneix, 
té una presentació per cristall 
líquid de 4 línies de 23 caràcters i 
128 Kbytes de ROM, i disposa de 
diversos comandaments per tal 
d'exercir una certa quantita t de 
funcions, com ara el càlcul de 
matri-us, de vectors i d'altres 
expressions algebraiques. Aquest 
model fa uns 19 cm de llargada i 
pesa uns 227 grams. 

CIRCUIT DESMODULADOR PER A AUTORÀDIOS 

El TDA 4210-3 és la darrera innovació en circuits de FM amb 
·desmodulador, específicament dissenyat per a autoràdios. Comer
cialitzat per Siemens, té un cicle de recerca de sintonia que es pot 
ajustar amb l'amplificador d'entrada, a part d'emetre un impuls 
per cercar i aturar pertorbadors . Si bé desenvolupa la seva funció 
bàsica dins dels esmentats ginys, també té aplicacions als receptors 
domèstics . 

El circuit de FM-FI té un amplificador limitat de set etap~s amb 
desmodulador i sortida BF no regulada. Per estalviar-se sorolls 
extres, el senyal de BF pot reduir-se en un marge pròxim a l'entra
da de funció de la limitació de fins 39 decibels. Per altra banda 
disposa d'una sortida d'intensitat de camp, una altra de CAF i 
una de col·lector obert, la qual és conductora quan hi ha una in
tensitat suficient. 
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UNITAT SENSIBLE AL TACTE 

Sota el nom de PEP s'ha començat a comercialitzar una unitat 
interactiva que combina la tecnologia de plasma de corrent conti
nu amb una matriu de commutadors sensibles al tacte amb un 
grau de sofisticació tal, que resulten immunes a la llum intensa i 
fins i tot a les radiacions solars. Pot controlar-se per menú, de for
ma que és possible utilitzar-la ben bé en controls industrials, 
equips de prova o caixers automàtics. 

L 'agència que la comercialitza el té disponible en dues configu
racions: una, de 8 línies i 32 caràcters i una altra de 12 línies i 40 
caràcters. Totes es formen amb matrius de 5 x 7 punts que poden 
formar tot tipus de lletres, nombres, símbols o signes diversos. 
Les visualitzacions es subministren en tres colors: taronja, verd o 
vermell, segons les diferents condicions ambientals. 

MÉS ACCIDENTS NUCLEARS 

Al principi d'abril la planta productora d'hexafluorur d'urani 
(UFG) de Pèiralata (Occitània), es va paralitzar un seguit de vega
des a causa de diverses fuites d'aquest producte, emprat en la pro
ducció d'electricitat a les centrals nuclears. L'origen de l'accident 
va ser provocat per la ruptura d'una vàlvula de connexió, tot pro
vocant que n'hagin estat afectats 7 treballadors .· 

El UFG és un producte de baixa radioactivitat, però altament 
tòxic, extret de l'urani. Es dóna la curiosa circumstància que a la 
localitat de Creys-Malville - molt a prop de Pèiralata- també es 
van produir incidents semblants . El producte s'ha extès en un radi 
de 250 metres, a l'extrem del local on l'emmagatzemaven, encara 
que els directius d'aquesta instal·lació afirmen que això no impli
ca cap perill. De fet, s'ignoren les quantitats perdudes de UFG, 
per més que la capacitat màxima de la fàbrica no era superior a les 
5'5 tones. 

Per la seva banda el govern de l'Alemanya Occidental estudia 
informes d'un institut especial segons els quals / és possible que 
s'hagi produït un altre accident en una central nuclear soviètica. 
Aquesta institució ha captat un augment poc habitual de la radio
activitat durant el mes de març, consistent en partícules de iode-
131 i xenó-133. Això, segons els experts, solament es pot deure a 
una fuita de components radioactius. 

ANALITZADOR D'ESPECTRES «<NTEV LI GENT» 

El Rohde&Schwartz EZM és un equip dotat d'una funció d'es
combrament ràpid especialment útil per a sistemes de contramesu
res el¿ctròniques (ECM), que d'un sol cop permet de combinar les 
tasques de receptor i d'unitat de presentació panoràmica, perquè 
realitza mesures de desmodulació del senyal dins de l'ample de 
banda d'FI, tot presentant simultàniament en pantalla l'espectre 
d'aquesta. 

El EZM pot emprar-se en aplicacions de radiodetecció, ra
diomotorització i mesures d'alimentació. Un connector de bateria 
de 24 volts permet la seva utilització en vehicles. Els procediments 
d'operació es duen a terme mitjançant la combinació d'un progra
ma i un teclat per al control. També compta amb una certa va-· 
rietat d'interconnexions de sortida de dades per impressora, 
traçador gràfic -i monitors de color . 

PROGRAMA DE 
COMPTABILITAT 
MULTIEMPRESA 

Ha aparegut no fa gaire l'In
dexGES, un paquet de gestió 
comptable que permet de tractar 
fins a 10.000 comptabilitats dife
rents de forma simultània, i que 
ara es troba disponible en català. 
Entre les seves prestacions, hi ha 
les de definir plans comptables in 
depedndents per a l'empresa, 
discriminàr entre els diferents ti
pus de saldos, situacions i explo
tació també per a les empreses; 
així com la possibilitat de mani
pular els formats de sortida 
d'acord amb les necessitats de 
l 'usuari . 

TRACTAMENT 
AMB TEIXITS CEREBRALS 

A la Universitat de Cleveland 
(Estats Units) s'estan realitzant 
transplantaments de teixits ce
rebrals de fetus a pacients que pa
teixen el mal de Parkinson, entre 
d'altres afeccions d'origen n6r
viós . Si bé és cert que fins ara el 
rebuig resultava més que patent , 
s'ha descobert que els fetus, com 
que no han desenvolupat del tot 
les seves defenses, són majorità
riament susceptibles de ser utilit
zats per practicar aquesta opera
ció . 

A mb aquest procediment 
s'obren nous camins per a la me
dicina, malgrat les dificultats de 
caire ètic que dificulten l 'ús 
d'aquest material, car prové dels 
avortaments duts a terme. Tot i 
així, els responsables d'aquesta 
universitat, amb l'assessorament 
d'un grup de sociòlegs i advocats, 
han decidit de continuar amb 
aquesta mena de transplanta- · 
ments. 
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EUS-BREUS BREUS-BRE .. 

• L'Estat espanyol ocupa el novè lloc al món pel que fa a producció d'energia nuclear, se
gons informa l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA). Curiosament 
aquesta oducciÇ se situa significativament per sobre d'Estats com el Japó, la Unió Sovièti
ca o els Estats Units. 

•Per primer cop, diferents grups ecologistes s'han reunit amb representants de la Generali
tat de Catalunya. Aquesta primera trobada, considerada com històrica, és la primera de to
ta una sèrie que se celebraran cada dos o tres mesos. 

• La xarxa d'emissores institucionals de la Generalitat de Catalunya està posant en funciona
ment el nou grup d'enllaços d'alta tecnologia digital en tot el territori del Principat. En 
concret, Catalunya Ràdio serà la segona emissora europea, després de la RTV de Noruega, 
a aplicar aquesta tecnologia. 

•Els Estats Units tenen , avui per avui, la capacitat per produir 5 caps nuclears al dia, segons 
un informe presentat a Washinto_ng. D'ençà el 1945, aquesta superpotència n'ha fabricat 
més de 60.000, dels esmentats ginys mortífers. 

•Més de 205.000 referències bibliogràfiques, ha aplegat a l banc de dades SRIS que pertany 
a l Servei Internacional de Referències Científiques. Així, aquest banc de dades, s'ha con
vertit en el catàleg més complert de tota l'Europa Occidental dins d'aquest terreny. 

• Només en informàtica, els Jocs Olímpics suposaran unes despeses de 17.000 milions de pes
setes. El 3507o d'aquesta xifra serà en concepte de material adquirit a l'estranger. 

• Dues empreses nord-americanes estudien la possibilitat d'emetre programes de televisió en 
espanyol per a l'Estat espanyol a través dels satèl· lits d'Estats Units. Aquesta possibilitat es 
basa en el fet que aviat s' instal ·laran arreu de tot l'Estat més de 20.000 antenes parabòli
ques, i pensen d'emetre abans que els tres nous canals privats aprovats recentment. 

•La multinacional japonesa Matsushita ha presentat sengles caixes acústiques ultraplanes 
d' 1 metre de diàmetre i tan sols 6 centímetres de gruix, confeccionats principalment amb 
cartró. També disposen de 4 vies i de 5 a ltaveus amb una potència de sortida de 50 W. 

L'ESPAI: L'HORA D'EUROPA? 

Fa un any i mig, potser hagués semblat absurd presentar un article sobre el possible liderat 
d'Europa en el camp dels llançaments espacials. Però l'accident del Challenger ha modificat 
tot el panorama. Si els Estats Units semblaven abans líders clars en aquest sector, el desastre 
produït pel gener de l'any passat ha posat a la vista les contradiccions de la política nord
amerciana en qüestions espacials i la possibilitat que tant l'Europa Occidental, com d'altres 
països -Unió Soviètica,Xina, Japó- puguin tenir-hi un paper capdavanter. 

No és ara, quan cal començar a parlar dels proble
mes de la NASA. Ja a la dècada dels setanta, un cop 
aconseguit pels Estats Units l'objectiu de posar un ho
me a la Lluna, hi havia una sèrie de punts que el 
triomfalisme no va fer abordar tal com calia. La re
ducció pressupostària va portar els dirigents de la NA
SA a proposar projectes espectaculars. Tots els 
esforços es concentraren en la llançadora espacial, per 
a fins científics, civils i militars. El primer error va ser 
basar tots els llançaments en els nous ginys, en comp
tes de millorar els coets que havien participat al pro
jecte Apollo . 

A finals dels setanta, la NASA estava plena d'opti
misme i suposava costos molt inferiors als que real
ment vindrien. Pensaven que la llançadora espacial 
podria posar en òrbita material a un preu molt asse
quible: 600 dòlars per quilogram. Fins i tot la fre
qüència prevista per als llançaments era sorprenent: 
cada setmana. Finalment, el cost sortia per 12.000 
dòlars/ kg i un llançament setmanal es convertí en 
quelcom impensable. 

Tampoc no hi va haver previsió quant a les pos
sibles fallades als coets. Després de l'accident del 
Cballenger, William Rogers presidí la comissió que 
porta el seu nom per esbrinar les causes d'aquell fet. 
La documentació acumulada pels diferents especialis
tes que hi participaren ocupava 122.000 pàgines, que 
foren resumides en 256. L'informe Rogers revela que 
les primeres fallades detectades són del 1978. Però la 
NASA no en va fer cas· i va seguir amb els seus progra
mes. 

FALLADES ALS BOOSTERS 

L'accident del Cballenger es va produir per fallades 
· als boosters· -coets impulsors. La nit anterior al llan

çament, les temperatures eren baixíssimes. Això va 
afectar una peça amb disseny defectuós: les juntes de 
goma que tanquen els quatre cossos de combustible 
sòlid. 

La goma va perdre elasticitat. Això, unit a l'erosió 
produïda pels gasos i la pressió dintre el coet, va fer 
que les juntes només aguantessin 73 segons. De fet, les 
defectuositats de les juntes ja havien estat detectades 
l'any 1985, però la NASA no les va reparar .. Ara 
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sembla que el cost per superar els problemes detectats 
per la Comissió Rogers pot ser de 5.500 milions de dò
lars. 

No van ser només els boosters els que van fallar a 
l 'accident. Tampoc no hi havia cap dispositiu de segu
retat per donar als tripulants l'oportunitat de salvar
se. Ara, la NASA haurà d ' invertir 50 milions de dò
lars en un dispositiu d'emergència per incloure'! als 
propers llançaments. 

«L'any passat, no es produí només 
l'accident del Challenger .. » 

L. 'any rassat, no es produí només l'accident del 
Challenger. També un coet Titan i un coet Delta van 
esclatar desrrés d'enlairar-se . Tot això signficà un 
fort cor a l'ortimisme americà, que després d'haver 
esmerçat molb esforços en la in vestigació espacial, 
, ·olia a ra recollir-nc ds fruit ~. El mercat de llançament 
dc ~atél·lib, per exemple , semblava tenir un amo ab
~olut. Ara ja~ 'anuiKia que el proper lla nçament de la 
:"' ASA no l indi à lloc lïn ~ el febrer del 1988. I encara 
h1 ha qui alï rm a que aquesta data rcllecteix massa op· 
1 1111i ~ me. 

Titan/Centaur 

ra a.. 

Delta 

A mé~ a mé~, quan els llançaments recomencin , les 
necessitat s militars passaran pel davant dels projectes 
científics o de les operacions comercials . Han estat 
an ul-lats estudis per satèl·lit per a aquest any - com la 
mi~'ió Galileo-, per envia r un satèl·l it a Júpiter, el 
qual enviament, però, no es farà abans del 1989. La 
rreferència, ara, la tindrà la construcció d'un nou 
1 ra n,bordador. Potser quedaran a lguns diners per a 
l'est ació espacial, però a ixò tamroc no és segur. El 
dèficit pressupostari nord-americà no afavoreix que la 
NASA disposi de mé~ mitj ans econòmics. 

Però, a més de tot això, el sector pri vat fa la seva 
aparició en la comerciali tzació de lla nçaments . 
Sembla un negoci amb prou volum per intentar-ho. 
Ai xí, Martin Marielta, productora del Titan, pensa 
iniciar els seus lla nçaments comercia ls a principis del 
1989. Transpacc t. arriers usarà el Delta de la McDon
ncll Douglas. General Dynamics, Boeing, Sapace Ser
vices o Pacífic American Launch Systems, són noms 
d'empreses que aviat poden ir rompre en aquest camp. 

Amb aquesta sit uació, quines a lternatives es pre
senten als Estats Units? Clarament, són quatre : la pri
mera és la d'Europa Occidental; la segona, la Unió 
Soviètica; la tercera la Xina i la quarta, el Japó. 
Deixem de banda Israel, amb simples projectes, o 
l' Índia , que amb els seus SLV encara no pot posar en 
ò rbita ni una ton a de material. 

L'ALTERNATIVA EUROPEA: ARIANESPAÇE 

L'optimisme en la posta en òrbita de material i 
equips es diu Arianespace. Potser sigui excessiu, re
cordant les bones perspectives de la NASA de fa uns 
anys i la seva realitat actual. Però l'empresa que utilit
za coets Ariane es mostra convençuda que podrà 
aconseguir el mercat de l 'espai. Ja compta amb dos ti -

«El sector privat fa la seva aparició 
en la comercialització de llançaments.» 

pus d' Ariane, i en té dos més en projecte, un dels 
quals, l' Ariane-4, podrà entrar en servei enguany . 
L'optimisme encara era més gran abans del 30 de 
maig de l'any passat, en què un coet Ariane-2 esclata
va quinze minuts després d'enlairar-se. Les causes de 
l'accident semblen estar en el motor d'hidrogen del 
tercer pis del coet. 

Tot i així, l'experimentació de l ' Ariane-3 i el primer 
vol de I' Ariane-4 poden donar a Europa el primer lloc 
en aquest camp. Per al darrer està prevista una prepa
ració de quatre mesos abans del seu primer llança
ment, des de la base de Kourou. La primera missió es
tà catalogada com la V-21 i posarà en òrbita el satèl·lit 
Meteosat-3, l' Amsat destinat a radioaficionats, i el sa
tèl ·lit comercial Panamsat. 

Per solucionar els problemes de l'encesa dels mo
tors del tercer pis , que provocaren la fallada de 
l'Ariane-2, s'estan fent diversos assaigs. Ara, però, es 
presenta· un dilema. Es poden reemprendre els llança
mets abans de trobar l'encesa ideal i exposar-se a un 
fracàs, o bé retardar els llançaments durant un parell 
d'anys . Sembla que es seleccionarà un sistema d'ence
sa provisional, mentre prossegueixen els treballs per 
trobar-hi una solució definitiva. No sembla que els 
francesos deixin escapar el gran mercat del llançament 
de satèl·lits. 

A l'empresa Arianespace, el principal accionista és 
l'Agència Francesa de l'Espai ,- amb el 34o/o. Hi parti
cipen, també, SEP i Aerospatiale, dues companyies 
franceses, i la MBB-Erno, alemanya, així com altres 
empreses i bancs. Fins 1984 va tenir pèrdues, però 
aquell any ja va obtenir beneficis, que el 1985 ja eren 
de 21 '5 milions de francs -uns 430 milions de pesse
tes. 

... 
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Caradérlstiques tedrniques cfAriane I 

• Fuste à trois ttages. 
• Hauteur totale : 47,4 m. 
• Masse au déccllage : 
210 termes. 
• Poussée au déccllage : 

. 2 4 5 torm es. 
l"' &ge 
• Hauteur : 18.4 m. 
• Masse tota fe : 161 t dont 
147.4 t a ergols (Péroxyde 

. aazote et diméthylhydrogène 
assymétrique). 
• 4 moteurs Viking 5 à 
turbo-pompe-a-s~urant un 
pilotage suivanl 3 axes et 
développant 245 tonnes de 
poussée pendant 145 seccndes 
2'&ge 
• Hauteur : 11.60 m. 
• Diamètre: 2,60 m. 
• Masse totale: 37,6 t dont 
34,2 ta ergols identiques à 
ceux du premier étage. 
• I moteur Viking 4 à turbo
pompe développant une pous
sée de 72 t"darrs le vide pen
dant 138 seccndes. 
3'étJJge 
• Hauteur : 9 m. 
• Diamètre: 2,60 m. 
• Masse total e : 9.4 t dont 
8,2 t a ergols cryotechniques 
(oxygène et hydrogène à l'état 
liquide). 
• I moteur cryotechnique 
HM 7 à turbo-pompe dtvelop
pant une poussée de 6 t darrs 
le vide pendant 570 seccndes. 
Coiffe et case 
d équipements 
• Hauteur : 8,50 m dont 
1,10 m pour la case à équipe
ments. 
• Diamètre : 3,20 m. 
• Masse : 1140 kg. 
• La case à équipements (dia
mètre : 2,60 ml regroupe 
autour a un calculateur tous 
les systèmes nécessaires à 
l'exécution de la mission et 

supporte la charge utile. 
• La ccif{e o{fre un vol u me 
de 40 m 1 ou soni placés un 

ou deux satellites d'une masse 
tota/e ccmprise entre 1,5 et 
2,5 tonnes.' 

Ara, 14 ex-clients del shuttle americà han anat a 
Arianespace, que té overbooking, fins 1990. Fins i 
tot, pel novembre passat, podíem llegir que el doctor 
James Fletcher, administrador de la NASA, afirmava 
que l'agència americana podria utilitzar l'Ariane per 
llançar satèl· lits científics. 
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Un dels projectes més importants de l'Agència Es
pacial Europea -ESA- també implica l' Ariane. 
L'ESA pretén que Europa tingui plena autonomia es
pacial. El punt clau del programa és la nau Hermes, 
que serà transportada per I' Ariane-5. La nau Hermes 
ha de servir d'enllaç amb la plataforma europea del 
projecte Columbus i amb la de la NASA. 

El motor de l ' Ariane-5, criogènic, d'oxigen i hidro
gen líquids, saltà a l'actualitat el mes de març passat 
pel presumpte cas d'espionatge soviètic que la Unió 
Soviètica desmentí, però que acabà amb diverses de
tencions i expulsions de I 'Estat francès. 

«L'optimisme en la posada en òrbita 
de material o equips 

es deu a l'Arianespace.» 
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L'HOTOL BRITÀNIC I EL SANGER ALEMANY 

Cronològicàment parlant, sembla que es podrien 
efectuar un parell d'assaigs el 1995. L' Ariane-5 
llançaria la plataforma Polar del Columbus aquell 
mateix any. L'Hermes la visitaria a partir del 1997. A 
partir de I 'any següent, podria anar també a la plata
forma de la NASA i a partir del 2005 viatjaria a una 
estació orbital europea autònoma. Està previst que 
cada aeronau Hermes sigui operativa per a trenta llan
çaments des de Kourou i que en tres mesos sigui acon
dicionada per a més llançaments. Aerospatiale serà el 
responsable del projecte, amb la participació 
d'Avions Marcel Dassault. Hermes costarà uns 2.000 
o 3.000 milions de dòlars. 

«L 'Hotol pot posar càrregues 
en òrbita a un preu inferior 

al convencional.» 

Però el projecte Hermes també aixeca polèmica. Els 
britànics tenen el seu propi projecte -anomenat Ho
tol-, mentre que els alemanys proposen el Sanger. 
Aquests han de competir i convèncer l'ESA per supe
rar I' Ariane-5, que podrà posar 15 tones en òrbita 
baixa i dos satèl·lits de 4 tones en òrbita geoestacionà
ria, a 36.000 quilòmetres d'alçada. 

L'Hotol és un conjunt nau espacial-llançadora es
l?acial, fabricada per British Aerospace i Rolls Royce . 
Es un vehicle no tripulat , completament recuperable, 
que pot utilitzar pistes d'aeroports convencionals i 
posar en òrbita fins a 8 tones de càrrega. Pot dur 
càrregues similars a les de l' Ariane. I d'aquí ve la po
lèmica. 

Per als dirigents de l'ESA, l'Hotol sembla una bona 
idea. El seu director general, Reimer Luest, ha dit que 
no sap, però, si és factible o no . Els onze membres de 
l'ESA mostren el mateix escepticisme. Alan Bond, de 
la Rolls Royce, acreditat com inventor de l'Hotol, ha 
declarat que els enginyers poden demostrar la validesa 
del projecte, però que no en parlin més perquè els Es
tats Units i el Japó podrien interessar-se massa pels 
seus secrets. 

Els britànics dediquen a la investigació espacial uns 
100 milions de lliures anuals -uns 20.000 milions de 
pessetes- incloent-hi satèl ·lits de telecomunicacions, 
experiments astronòmics i participació en projectes 
europeus. L'Hotol costaria 6.000 milions de dòlars. 
Per a ells, l'Hotol és el nou concepte del transport, 
que faria que Europa avancés els Estats Units. Asse
nyalem que l'Hermes necessita l' Ariane i l'Hotol no . 
Per a Alan Bond, és un greu error construir I 'Hermes. 
En canvi, els francesos veuen l'Hermes com vital per 
dur gent o material de la Terra a l'estació orbital per
manent Columbus. 

Els alemanys donen suport a l'Hermes, però també 
tenen un projecte. Es diu Sanger. Té un funcionament 
similar a l' Hotol a la primera fase de llançament. Uti
litza aire atmosfèric i després fa servir un coet criogè
nic. Pot dur 12 passatgers o 4 tones de càrrega a una 
òrbita de 400 quilòmetres. Els alemanys assenyalen 
que serà més barat que l'Hotol, que l'Hermes i que 
l'Space Shuttle. 

L'Hotol pot posar càrregues en òrbita a un preu in-

ferior als convencionals . Però tot fa pensar que tant 
Hotol com Sager hauran d'esperar el començament de 
segle que ve per volar. L'ESA veu l'Hermes com una 
segona generació de transports, mentre que l'Hotol i 
el Sanger serien la tercera, per a l' any 2010. 

EL PROTÓ SOVIÈTIC 

Al costat dels projectes euorpeus cal esmentar ara 
els de la Unió Soviètica. Sembla difícil, en qüestions 
relacionades amb l'espai, deixar de banda els so-
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viètics. Compten amb el coet Protó, capaç de posar en 
òrbita 19' 5 tones en òrbita baixa i 4' 5 en geoesta
cionària. Té una fiabilitat del 950Jo i ofereix preus més 
baixos que la resta del món. 

La Unió Soviètica es dedica preferentment a l 'esta
ció orbital MIR -Pau- posada en òrbita el 1986. Els 
seus astronautes van superant rècords d'estades a l' es
pai. Sembla que al fons d'aquestes proves hi ha el de
sig de col· locar un home a Mart a comença_ments del 
segle XXI. Però també han vist com la posada en òrbi
ta de satèl·lits pot significar una no gens menyspre
able entrada de divises. Han creat dues empreses: 
I 'una és Glavkosmos, per a la venda de coets a 
I 'estranger; I 'altra és Licensintong, per a llicències 
d'exportació. La Unió Soviètica acceptaria de 10 a 20 
contractes l'any. 

«La veritat és que el Protó és 
un adversari temible, molt rendible 

i fiable.» 

..........___.) 
' . 

' . 
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Fins ara, els altres països es mostraven molt poc 
inclinats a contractar la Unió Soviètica per al 
llançaments de satèl ·lits. Significava deixar a les seves 
mans el giny i no tornar-ne a saber res fins que es 
comprovés la seva posada en òrbita. Ara, els soviètics 
permeten que el client acompanyi el satèl·lit fins a la 
base de llançament i que el pugui escortar, fins i tot 
encara que s'hagi d'esperar mesos a la Unió Soviètica. 

La veritat és que el Protó és un adversari temible, 
molt rendible i fiable. És un coet clàssic de quatre fa
ses, d'uns 60 metres d'alçada. La primera fase té sis 
motors de 900 tones de potència total i d'una durada 
de combustió de 130 segons. La segona fase té quatre 
motors i la tercera en té un altre -semblant als de la 
segona- i quatre d 'orientables per corregir la trajec
tòria en vol. La quarta fase té motors de cicle tancat. 

El Protó ha col·locat en òrbita diverses càrregues, 
entre les quals es troba el mòdul central de l'estació 
MIR. El cost d'un llançament seria de 24 a 26 milions 
de dòlars, mentre que els de l'Ariane en costen 30. La 
bodega plena del Discovery costava, I 'any 1988, 32 
milions de dòlars i enguany el preu havia de ser el 
doble. 

L'OFERTA ORIENTAL: XINA I JAPÓ 

Anem ara als països orientals. Tant la Xina com el 
Japó han entrat a la cursa de l'espai, però de manera 
molt di feren t. La Xina ja presenta una oferta, mentre 
que el Japó sembla un contrincant seriós per a la pro
pera dècada. 

Els coets xinesos són els Txangzheng -Llarga Mar
xa . El Llarga Marxa-3 pot posar 3,6 tones en òrbita 
baixa i I ,4 en òrbita geoestacionària . Ha arribat 
després del Llarga Marxa-I, aparegut el 1970 i capaç 
per a 300 quilograms, i el Llarga Marxa-2. Els primers 
en signar contracte amb els xinesos foren els suecs, 
que anunciaren al pagament de 4 mil ions de dòlars per 
a la posta en òrbita d'un satèl·lit de 4tones. També la 
Teresat ha signat contracte amb els xinesos. A la llista 
s'aniran afegint nous països, com Austràlia. Els xine
sos han establert contactes amb I' Agència Australiana 
de Telecomunicacions. Això permeté que el ministre 
de la ciència del país oceànic visités la Xina i quedés, 
segons les seves pròpies paraules, «impressionar per la 
participació dels millors científics xinesos en el 
programa espacial». Els xinesos tenen una base pro
pera a l'equador , cosa que faci li ta la posada en òrbi ta 
geoestacionària. 

Xina podria llançar 12 o 13 satèl·lit s l'any, segons 
la companyia Gran Muralla Xinesa. Però segons els 
científics de la base de Xichang, al sud-oest de 
Sichuan, el màxim seria de 5. El temps entre el 
contracte i el llançament també varia d'una font a 
l'altra: un any i mig per la companyia, no menys de 30 
mesos pels científics . Els xinesos ofereixen altres 
avantatges. La Companyia d'Assegurances del Poble 
dóna taxes del 25% sobre el preu del coet. 

De fet, sembla que l'avantatge principal que ofe
reixen els xinesos és el del preu, ja que no fan assaigs 
de motors i no tenen sistems dobles. La indústria es
pacial xinesa sembla embrionària, però caldrà esperar 
aquests llançaments, previstos per ~ enguany, per 
comprovar-ne les possibilitats futures . 

Els japonesos, per la seva banda, semblen anar pel 
bon camí. Per començar, utilitzen l'H-1, de disseny 
nord-americà, semblant als Delta, amb la introducció 
de certes modificacions i amb alguna aportació nipo
na. Després d'aquesta mostra de dependència tecno
lògica, volen fabricar un avió supersònic reutilitzable. 
Si els estudis ho desaconsellen, intentaran construir 
un transbordador semblant als americans. Els coets 
H -2, ja de tecnologia enterament japonesa, posarien 
en òrbita càrregues diverses. Però la primera prova 
encara trigarà: serà al principi del 1992. 

La utilització de tecnologia nord-americana els im
pedia, segons el contracte, fer operacions amb altres 
països. Però l'H-2, desenvolupat per Mitsubishi, 
podria col·locar 2 tont>s en òrbita geoestacionària. La 
mateixa Mitsubishi dissenya , a més, equips de base 
magnètica per controlar la posició dels satèl-lits. Fins 
a ra, els japonesos han realitzat 17 llançaments des de 
la base de Tanegashima. 

«Xina podria llançar 12 o 13 satèl·lits 
I 'any, segons la companyia 

Gran Muralla Xinesa.» 

Als nipons, també se 'ls presenten curiosos proble
mes. Així, només poden efectuar llançaments durant 
dos períodes de I 'any, de 45 dies cada un. La causa 
n'és el fet que el mar al voltant de la base està ple de 
bonítol i els llanç(!ments podrien espantar-lo i fer-lo 
fugir. A més, l'Agència Japonesa de Desenvolupa
ment Espacial -NASDA- ha d'indemnitzar els pes
cadors amb més de 500 milions de pessetes l'any. 

CONCLUSIONS 

La competició espacial es presenta, doncs, així. Els 
Estats Units tenen un futur no gaire segur fins que no 
clarifiquin la seva línia de treb_all i solucionin els 
problemes pendents. L' Ariane francesa és, ara com 
ara, l'alternativa amb més demanda, tot i les qües
tions tècniques per solucionar. La Unió Soviètica és 
molt fiable, però les qüestions comercials amb els so
viètics es presenten plenes d'incògnites. Xina mostra
rà les seves possibilitats durant aquest any. El Japó no 
pot oferir res abans del 1992.. L ' Índia i altres països . 
queden encara més enrera. 

«Les grans inversions necessàries 
fan que el futur de tots els projectes 

esmentats no estigui, de moment, 
del tot clar.» 

A part del mercat de llançaments de satèl·lits, hi ha 
els experiments conjunts i les col·laboracions, com la 
que s'havia establert entre ESA i NASA. L'aturada 
d'aquesta darrera posa més d'actuali tat les col·labo
racions entre francesos i soviètics. Aquests darrers ja 
han ofert la base MIR a d'altres països. Amb tot, cal 
dir que les grans in versions necessàries fan que el fu
tur de tots els projectes esmentats no estigui, de mo
ment, del tot clar. El que sí sembla probable, és que 
s'arribi a una entesa entre les grans potències pels pro
jectes més ambicio~os, com ara les bases lunars o esta
cions orbitals que serveixin de pont entre la Terra, el 
nostre satèl· lit natural i Mart. 

Europa ha mostrat sovint les seves possibili tats; 
com amb els Spacelab l'any 1983. Ara té un avantat
ge. Probablement, els Estats Units donaran preferèn
cia, durant cert temps, a les qüestions militars sobre 
totes les altres. Si s'eviten discussions internes i es 
manté una actuació unitària, Europa pot accedir, no 
sols a l'autonomia espacial, sinó també a l'hegemonia 
en un camp amb tantes possibilitats com aquest. 

Xavier Duran i Escribà 
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MICRÒFONS (11) 

A la prir:ze~a_Part d'aquest article vam veure els diferents tipus demicròfons classificats se
g?ns el prmctpl del transductor emprat. A continuació, estudiarem totes les altres especifica
ClOns relatives als micròfons, les q~als donen peu a noves classificacions dels mateixos. 

UIAGRAMA POLAR 

El diagrama polar és una representació gràfica de la 
directivitat del micròfon o, en altres paraules, de 
l'àrea en què capta el so i la intensitat amb què capta 
aquest mateix so. Aquest diagrama es representa so
bre un seguit de cercles concèntrics , els quals estan di
vidits en 360 graus. El cercle exterior correspon a un 
nivell de O dB - sense cap atenuació- i els interiors 
representen nivells de -5, -10, -15 ... dB, és a dir, dife
rents nivells d'atenuació. 

O" 

180" 

Fig. J 

Sobre aquesta base podem representar la directivi
tat del micròfon . A la Fig. 2 podem veure un exemple 
de diagrama polar. 

125Hz-
250Hz} 
500Hz ----

1000Hz 

2000'Hz 
---- 4000Hz 

F\g . 2 -·-{Ml~:!! 

És usual representar la directivitat per diverses fre~ 
qüències i, com podem veure a la Fig. 2, això es fa 
amb diferents tipus de línies . A l'exemple veiem que a 
125 Hz (línia contínua) i en la direcció 150 graus, la 
sensitivitat és -17 dB respecte a Ià de O graus. Aquests 
-17 dB a 150 graus volen dir que en la direcció esmen
tada i a la dreta , esquerra, dalt i baix l'atenuació és de 
-17 dB. Aquest concepte, podem apreciar-lo millor a 
la Fig. 3, on es representen les directivitats dels micro
fons en tres dimensions . 

«Una gràfica de la resposta 
en freqüència d'un micròfon 
hauria de ser una línia recta 

sense cap pic o enfonsament.» 

En aquesta figura podem veure la classificació dels 
micròfons segons la seva directivitat. En primer lloc 
tenim el micròfon omnidireccional que, com el se~ 
nom indica, agafa uniformement el so provinent de 
qualsevol direcció . A continuació, hi ha el de figura 
de vuit, el qual és sensible al so que li arriba pel da
vant i pel darrere i sord al de les vores . Segueix el car
dioide, important per als músics , amb la característica 
de ser pràcticament sord al so vingut del darrera, i que 
concentra la major part de la seva sensitivitat en la di
recció del seu eix. El següent micròfon, anomenat hi
percardioide, és una variació de l'anterior en· què s'ha 
augmentat la directivitat de manera que pot captar el 
so en un punt o zona molt precisos, fet que el fa de 
gran utilitat en el món artístic i, especialment, el musi
cal. Ens queda, per acabar, l'ultradireccionarl en què 
s'obté la directivitat màxima en col·locar el micròfon 
dins d'un tub amb petits forats. 

CONCENTRACIÓ DE POTÈNCIA SONORA 

Aquesta característica ens indica amb quina exacti
tud. ~ot s~r enf?cat el micròf?n. Es mesura en compa
racw a I energia que captana un omnidireccional en 
les mateixes circumstàncies i s'expressa com una frac
ció. La potència acústica decreix de manera propor-

Omnidireccional 

Figura de vuil 

Cardioide 

H ipercardioide 

i 
ciona! al, quadrat de la distància de treball; per tant , si 
u_n microfon cardioide té una concentració de potèn
cia sonora de 3, això vol dir que la seva distància de 
treball és l'arrel quadrada de 3 o, en altres paraules, 
que pot treballar a una distància 1, 73 vegades més 
gran de la distància a què ho faria un omnidireccional 
per la mateixa relació de so directe/ indirecte. 

, El cardi?!de és popular perquè combina un angle 
d acceptac10 amph amb una bona separació acústica 
~vita~t. d'aquesta forma la captació de paràsits o son~ 
mdesltJats a la part posterior del micròfon . 

Encara més potent és l'hipercardioide, amb una 
c?~~entració de potènc;a de 4 i enfocat amb més pre
CISIO ~ la seva àrea de captació, tot i que capta una mi
ca mes pel darrere. El fort rebuig del so de qualsevol 
de les vores el fan ideal per als músics que volen evitar 
la realimentació provinent dels monitors situats en 
aquestes posicions. 

«La sensitivitat dels microfons 
s 'especifica a 1000 Hz.» 

Un micròfon «perfecte» tractaria totes les freqüèn
cies igual, sense rebutjar ni emfasitzar-ne cap, donant 
d'aquesta manera un so real, inalterat. Això, és el que 
qualifiquem de resposta plana o lineal. Aquesta res
posta s'ha de mantenir per tota la zona envolupant del 
diagrama polar o, almenys, a la meitat davantera del 
diagrama (més o menys a 90° de l'eix del micròfon) , 
ja que aquesta és la part més important per a l'enre
gistrament. Si això no és així, llavors es produirà una 
coloració irreal del so provinent de les vores o lleuge
rament fora de I 'eix . A la Fig. 4 podem veure la res
posta en freqüència a 0°, 90° i J 80° d'un bon micrò
fon . 

«El diagrama polar és 
una representació gràfica 

de la directivitat del micròfon.» 

SENSITIVITAT 

La sensitivitat dels micròfons s'especifica a 1000Hz 
i referida a una quantitat estàndard de nivell de pres
sió sonora; per exemple, una pressió d ' 1 Pascal es 
correspon a la que produeix una conversa normal a la 
distància d' 1 metre. També es mesura sense càrrega 
- l'etapa d'entrada de l'amplificador no representa 
cap restrició per al bon funcionament del micròfon. 
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Perquè això sigui així, l'amplificador ha de tenir una 
impedància d'entrada molt més gran que la de sortida 
del micròfon; normalment, i per a un micròfon de 200 
Ohms, la impedància (ie l'amplificador serà d'uns mi
lers d'Ohms. 

Un micròfon dinàmic de baixa impedància sotmés a 
una pressió d' 1 Pascal donarà una tensió al voltant 
dels 3 mV., mentre que la d'un de condensador estarà 
compresa entre 5 i 12 mV. 

En actuacions en directe, on hi ha el perill que el so 
sigui excessivament fort, és aconsellable d'utilitzar 
micròfons de baixa sensitivitat per tal de no saturar 
l 'amplificador. Els micròfons de condensador s'han 
de connectar a les entrades de baixa sensitivitat de 
l'amplificador o de la taula de barreja; alguns 'porten 
incorporats commutadors de preatenuació per tal 
d'evitar aquest fenomen. També existeix la solució, 
menys encertada, d'intercalar una resistència entre el 
micròfon i l 'amplificador; però això no evitarà que 
nivells forts de so puguin saturar el propi preamplifi-
cador del micròfon. · 

RESPOSTA EN FREQÜÈNCIA 

Una gràfica de la resposta en freqüència d'un 
micròfon hauria de ser una línia recta sense cap pic o 
enfonsament. A la pràctica, i com tots podeu suposar, 

.. 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig . 6 

això no és pas possible i, per altra banda, una «petitat 
imperfecció» pot ser fins i tot útil i agradable. La in
tel·ligibilitat de la parla pot ser millorada reforçant 
lleugerament les freqüències mitges (2 a 5 KHz); 
mentre que un reforç més fort ens donarà un so més 
afilat. 
Hi ha un altre aspecte de la resposta en freqüència que 
depèn de la distància entre el micròfon i la font emis
sora. En el cas d'un micròfon omnidireccional el 
problema és simple: com més a prop estiguem de la 
font, més nivell tindrem. De l'altra banda, i com és lò
gic esperar, els micròfons direccionals presenten un 
funcionament més complex. Les baixes freqüències 
són les que presenten els canvis més grans de nivell, 
essent més fortes com més pròxim estigui el micròfon 
a la font. Això té diferents possibilitats per als vocalis
tes que poden obtenir unes profunditat i cos extres de 
la seva veu en atansar-se al micròfon. D'això, en diem 
efecte de proximitat i és qegut al fet que les entrades 
anterior i posterior de la càpsula estan molt juntes 
l 'una de l'altra. A distàncies de 2,5 a 5 cm. del micrò

. fon, el nivell de sortida de l'extrem greu (50 Hz) pot 
arribar a ser 7 vegades més gran que el de 1000 Hz. 
També pot fer més clar el timbre de la veu, tot i que a 
grans volums té un petit desavantatge: les paraules de 
les seves cançons arriben a fer-se inintel·ligibles. 

«El cardioide és popular 
perquè combina un angle 

d'acceptació ampli 
amb una bona separació acústica.» 

Per donar als cantants la màxima flexibilitat hom 
fa que les freqüències baixes dels seus micròfons vagin 
atenuant-se a poc a poc (en anglès se'n diu roll ofj) . 
Així, podem fer que l'efecte de proximitat sigui molt 
diferent i tan sols estigui present amb tota la seva 
força a distàncies realment molt petites. 

A la Fig. 5, podem veure la resposta d'un micròfon 
a diferents distàncies de treball i amb la tensió a una 
freqüència de 1000 Hz mantinguda constant i com a 
referència. 

Molts micròfons de directe tenen uns commutadors 
de control de tons que permeten seleccionar la respos
ta en funció de la distància de treball . A la Fig. 6 po
dem veure la gràfica d'una d'aquestes respostes. 

Joan Capell i Corbella. 
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CORRECTORS DE CONTORNS 

Els correctors de contorns són uns circuits electrònics molt originals, però poc coneguts, 
encara que els facin servir molts dels equips actuals de tractament de senyal de vídeo. 

Efectivament, una gran quantitat d'aparells desti
nats al tractament del senyals de vídeo contenen 
aquests dispositius . 

Els podem trobar tant a les càmeres de color com 
als telecinemes, als correctors de base de temps 
(TBC), als monitors de televisió, etc. 
..-----·----·--- -------------. 
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A SH'IYQI d't n trodo ot circu1t 

8 SMycd ~ sort1do df'l circu1t 

Fig. 1 

«Un corrector de contorns complet 
seria aquell que actués 
tant a 1 'interval vertical 
com a 1 'horitzantal. » 

El circuit corrector de contorns actua de manera 
que conforma el senyal de vídeo fent possible que unes 
imatges que podem tenir amb poca nitidesa (poca defi
nició d'imatge), després de passar per aquest disposi
tiu, ens apareguin a la sortida amb una bona definició, 
sense que s'hagi produït en aquesta imatge cap tipus de 
deteriorament apreciable del senyal (Fig. 1). 

Un corrector de contorns complet seria aquell que 
actués tant a l ' interval vertical com a l'horitzontal; 
començarem, doncs, amb la descripció del funciona
ment del circuit vertical, en el qual ens trobem amb 
dues variants diferenciades . A la primera d'aquests 
variants, el senyal de correcció s'obté de les línies an
terior i posterior. Per tal d'obtenir aquests dos senyals 
al mateix temps, el senyal principal es retarda un 
temps de 64 s (corresponent al temps d'una línia). El 
següent pas el forma un amplificador diferencial. El 
senyal directe i el senyal retardat 64 s es comparen 
amb aquest amplificador diferencial, i el senyal obtin
gut es retarda de nou al temps d'una línia (64 s), que 
comparem, en aquesta ocasió, amb l'anterior senyal 

en un segon amplificador diferencial, que ens donarà 
a la sortida el senyal de tall vertical (Fig. 2). 

L'altra variant d'aquests tipus de circuit funciona 
de la següent forma: ei senyal principal es retarda una 
línia (64 s); per una banda, fem que aquest senyal es
devingui de doble amplitud i el conduïm al circuit di-

«El circuit encarregat de fer 
la correcció en 1 'interval horitzontal 
divideix en dos el senyal de vídeo i 

els envia per dos camins diferenciats.» 
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ferencial de sortida, i per l'altra banda tornem a retar
dar el senyal 64 s i el sumem al senyal d'entrada . A 
l'amplificador diferencial de la sortida, se li aplica 
aquest últim senyal i el del primer pas descrit, i així 
s'obté el senyal de correcció que apareixerà a la sorti
da del circuit (Fig. 3). 
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El circuit encarregat de fer la correcció en l 'interval 
horitzontal divideix en dos el senyal de vídeo i els en
via per dos camins diferenciats. Per un d'ells passa el 
senyal a través d'un filtre passa-baixa cap a un circuit 
diferencial. Per l'altre camí, el senyal es retarda un 
temps aproximat de 180 s i és conduït a l'altra entra
da del diferencial; és a la sortida d'aquest ampli fica
dor diferndal , on s'obté el senyal de correcció horit
zontal (Fig. 4). 

«A un senyal blanc, s 'hi sumaran 
fortament, mentre que, a un senyal 

amb contingut de grisos, 
s 'hi sumaran en menys quantitat.» 

Stnyal A 
d• --.--l 

vÍdto 

Una vegada que tenim els senyals de correcció verti
cal i ho ritzontal, els sumem al senyal principal, de tal 
forma que només l'afectin a partir d'uns nivells deter
minats prefixats. És a dir que, a un senyal blanc, s'hi 
sumaran fortament, mentre que, a un senyal amb 
contingut de grisos, s 'hi sumaran en menys quantitat; 
i no es sumaran gens a un senyal, el nivell del qual 
correspongui a informació de negre, per tal com en 
aquest es suposa que no hi ha freqüències altes i l'únic 
que faria seria augmentar el soroll (Fig. 5). Cal es
mentar que, sovint, ens trobem aquests circuits junta
ment ainb d 'altres que serveixen per millorar les seves 
característiques. Aquests altres circuits poden ser li
mitadors de pics en blancs, reductors de soroll en 
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negre (Fig , 6), així com fil tres pinta .que es col ·loquen 
en el trajecte del senyal principal per tal d'evitar la 
modulació creuada de color (cross-color) , i millorar 
d'aquesta forma la relació senyai/soroll. 

Stnyal A 
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L Fig.4 _____ ___ ____. 
Amb vis ta a aconseguir uns retards bastant grans en 

el senyal vertical, es fan servir uns circuits més 
complicats que consten de les següents etapes : Es fa 
passar el senyal a través d'un filtre que eliminarà el 
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Burst 

Si nc ro Fig. S 

«No s 'ha de confondre el corrector 
de contorns amb els realçadors 

d'altes freqüències.» 

soroll de les altes freqüències. Posteriorment, aquest 
senyal modula una radiofreqüència que, generalment, 
té un valor de 30 MHz, i és la que passa a una línia 
ultrasònica de la freqüència esmentada. El camí del 
senyal continua per un circuit de guany automàtic que 

permet equilibrar els nivells, i més tard entra a un des
modulador d'amplitud, el qual està relacionat amb el 
circuit de guany automàtic. Tot aquest circuit es repe
teix una alt ra vegada per tal d'aconseguir el segon re
tard (Fig. 7). 

més les freqüències més altes (de 4 MHz a 5 MHz) do
nant una sensació semblant, però, com que el soroll es 
troba més a les freqüències altes, aquest també 
s:amplificarà i aleshores obtindrem una imatge defi 
Cient. 
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Atesa la complexitat d'aquest últim circuit , es 
comprèn que molts aparells es conformin solament 
amb la correcció en horitzontal, que és més simple i, 
per tant, la que també resulta meys costosa. No s'ha 
de confondre el corrector de contorns amb els 
realçadors .d'altes freqüències; aquests amplifiquen 

~ A 

A les figures de la 1 a la 4, els senyals de forma 
d'ona corresponen a un senyal rectangular de nivell 
blanc (màxim), que es representen de forma esquemà
tica per millorar la comprensió. 

Josep Casanellas i Carbonell 
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EL CATALÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA 

En aquest número, excepcionalment no parlarem de lexicografia, sinó de la situació de la 
llengua catalana en el món de la tècnica, concretament a les empreses. 

Tothom sap que la situació de la llengua catalana a 
les empreses és molt deficient, però no és habitual que 
se'n donin dades , potser a causa de la seva gravetat. 

En aquest article en donarem algunes de les que 
apareixen a l'article de Teresa Turell: «El comporta
ment , les actituds i la competència lingüística dels tre
balladors dins I 'empresa», publicat a la revista Tre
balls de sociolingüística catalana núm. 4. 

Aquest article recull els comentaris i conclusions 
d'una enquesta realitzada l'any 1980 en una empresa 
del metall de Barcelona de setanta treballadors 
(empresa-base). 

L'empresa-control es compon de 60 treballadors, 
dels quals una mica menys de la meitat pertanyen a 
oficines (tècnics i administratius) i la resta són tre
balladors de muntatge. 

A l'empresa-base el 37o/o són nats a Catalunya i a 
l'empresa-control són nats a Catalunya el 62%. A 
l'empresa-base, un 17% declara que parla habitual
ment en català. 

De l'enquesta es desprèn que la llengua de relació 
àmpliament majoritària entre els treballadors és I 'es
panyol. 

A l'empresa-base, un 68,5% parla sempre en espa
nyol i un 31 ,5%, segons la llengua· de l'interlocutor. 
Com que només hi ha un 17% que parlen usualment 
català, la possibilitat de converses en català és ínfima 
perquè només es produeix entre dues persones del 
17% esmentat. 

A l'empresa-control , dues terceres parts de la plan
tilla entrevistada contesten que utilitzen la llengua de 
1 'interlocutor, i I 'altra tercera part es reparteix entre 
els qui empren el català i l'espanyol. 

L'ús majoritari de l'espanyol encara és més evident 
en el marc d'una assemblea de treballadors: un 98% 
empra l'espanyol i només un 2% empra la llengua dels 
interlocutors, que en aquest cas, es pot interpretar que 
és també l'espanyol. 

Pel que fa a la llengua emprada per a llegir i 
escriure, és majoritàriament l'espanyol. Només un 
5,5% empra el català per a escrure. Quan es tracta de 
formularis, el percentatge es redueix al 2%. 

La comprensió oral del català a l'empresa-base es 
pot resumir en la taula següent: 

Nul·la 2% 
Elemental 18% 
Mitjana 18% 
Elevada 16% 

A l'empresa-control, el 50% dels treballadors pensa 
que comprèn perfectament el català ·i un percentatge 

també força elevat diu que el comprèn bastant bé. 
La comprensió de la llengua escrita és, òbviament 

més baixa, i es podria resumir en la següent taula: 
Nul-la 7'5% 
Elemental 18'5% 
Mitjana 29,5% 
Elevada 44,5% 

L'article tracta molts d'altres aspectes que no po
dem exposar en detall. De tota manera, ens sembla 
que la mostra és prou significativa de la penúria de la 
nostra llengua. 

Per acabar, voldríem afegir alguns aspectes positius 
que es desprenen de l 'enquesta, concretament les acti
tuds. 

Es pot deduir que les actituds són majoritàriament 
positives. 

Així, per exemple, un 42,5% dels treballadors de 
l'empresa-base considera que és necessari que tothom 
parli català i un 29,5% pensa que és convenient. No
més un 6% pensa que no és necessari. 

A l'empresa-control dos terços pensen que és neces
sari. 

D'altra banda, un 65% dels treballadors de l'em
presa-base pensa que el català hauria de ser oficial, 
encara que amb mesures transitòries per a facilitar-ne 
l'adaptació . Un 31 ,5% pensa que hauria de ser coofi
cial. 

L'actitud respecte als parlants també és majorità
riament positiva. Només un 7% exigeix que els catala
noparlants li parlin en espanyol. 

Les actituds favorables al català es tornen a repetir 
en l'ensenyament. El 96% considera que és necessari 
o convenient. 

L'enquesta ens mostra, doncs, una situació objecti
vament greu del català, però alhora unes actituds 
prou positives perquè les perspectives de recuperació 
de la nostra llengua siguin raonablement 
esperançadores. 

L'article esmentat no tracta en detall de l'ús de la 
llengua a l'empresa en les relacions comercials: 
correspondència, factures, albarans, informació 
escrita interna, etc. 

En un altre article tractarem amb detall d'aquesta 
qüestió així com de quin pensen que hauria de ser el 
model d'empresa normalitzada lingüísticament i els 
passos que cal fer ja des d'ara per avançar cap a 
aquest model. 

Comissió Lexicogràfica del Col·legi 
d'Enginyers Industrials de Catalunya 
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Centre Internacional de Mètodes 
Numèrics aplicats a l'Enginyeria 

E1 passat 9 de febrer, va tenir 
lloc al Palau de la Generalitat, l'acte de 
signatura de l'acord que possibilita la 
creació d'un Centre Internacional de 
Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Van signar 
l'acord els màxims representants de les tres 
institucions que han participat en la creació 
del centre: els senyors Jordi Pujol , President 
de la Generalitat de Catalunya; Gabriel 
Ferraté, Rector de la Universitat Politècnica 
de Catalunya i Amadou·Mahtar M'Bow, 
Director General de la UNESCO. Amb 
aquest acord culminen els esforços portats a 
terme per l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 
UPC, la Comisión Nacional de cooperación 
con la UNESCO, el Centre UNESCO de 
Catalunya i la CIRIT, per tal de dotar 
Catalunya d'un centre orientat a actuar com 
a coordiandor de la xarxa Internacional de 
Centres per a l'aplicació dels ordinadors a 
l'enginyeria (INCCA). 

Els seus objectius principals són: 
Promoure la investigació i el 

desenvolupament dels mètodes numèrics 

i la seva aplicació a la solució de problemes 
científics i tecnològics d'enginyeria, 
impulsant la creació de grups de treball 
i trobades de caràcter nacional i 
internacional. 

Organitzar cursos de formació i difondre 
informació sobre aspectes bàsics, científics i 
tecnològics dels mètodes numèrics i llurs 
aplicacions a l'enginyeria. 

Donar suport al desenvolupament 
industrial a través de la recerca i de la 
transferència tecnològica i l'establiment de 
serveis de consulta, amb les col-laboracions 
que calgui amb d'altres organismes. 

Les primeres actuacions d'aquest Centre, 
han estat, per una part, la signatura d 'un 
acord amb la Universitat de Swansea i amb 
la direcció de xarxa INCCA per coordinar 
les actuacions de tota la xarxa i per una 
altra, l'acord de col-laboració amb I'ISMES 
S.p.A. d'Itàlia. 

El centre Internacional de Mètodes 
Numèrics a l'Enginyeria, està situat a l'ETS 
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la 
UPC al carrer Jordi Girona Salgado s/n.• 



Els enclavaments 
en el territori català 

En el seu Ajut a la Recerca de 
1983, el llicenciat en geografia i història Pere 
Gallés ha realitzat un treball fins ara inaudit en 
les recerques geogràfiques: els orígens dels en
clavaments a Catalunya; és a dir, els orígens 
d'aquelles parts del territori voltades o inclo
ses en un altre de diferent jurisdicció. 

En unes primeres conclusions l'autor asse
nyala la impossibilitat d'establir una tipologia 
de l'origen dels enclavaments, ja que en molts 
casos la seva existència i nexe amb el municipi 
al qual pertanyen és desconegut pel propi mu
nicipi. En altres casos, els vincles són coneguts 
a partir d'una tradició oral dels habitants i, tot i 
que probablement són certs, és difícil de de
mostrar-ho, a causa de l'herència d'un passat 
també diffcil d'establir, en el qual les depen
dències existents han estat desxifrades docu
mentalment en molt pocs casos. 

L'autor a què ens referim ha tingut, però, la 
santa paciència de desxifrar sobre el territori 
català aquestes unitats d'espai i poblament, 
les ha concretat en un total de 79. Comenta 
que mostren una concentració ben diferen
ciada geogràficament, cartogràficament i po
blacionalment ocasionen en alguns casos una 
subdivisió territorial més. 

El conjunt del treball comprèn tres parts di
ferents: els orígens dels enclavaments, l'estudi 
del cas concret del municipi de Tremp (nucli 
central de la tesi de llicenciatura el setembre 
de -1985) i, finalment, l'estudi del fenomen de 
l'enclavament en la divisió territorial, amb 
l'ajut d'una entitat d'estalvis. En aquest procés 
ha estat fonamental la constatació cartogrà
fica i documental, amb l'inconvenient que no 
s'ha pogut comptar amb un mapa municipal 
de Catalunya actualitzat, on constessin tots els 
municipis existents i totes les entitats, munici
pis o no (enclavaments). Ha calgut, doncs, 
desfer la confusió que significa atorgar a un 
enclavament la figura d'agregat. 

Similar a les dificultats de la recerca docu
mental ha estat la diversitat toponímica dels 
mateixos enclavaments, molts dels quals, dins 
una cartografia oficial castellana, reben noms 
catalans castellanitzats. El que ha sobtat més 
és la poca precisió cartogràfica,ja que en algu
nes documentacions consten enclavaments 
que no ho són, perquè no han existit mai o per
què han deixat d'existir. En aquest sentit, és 
molt important haver seguit la política d 'anne
xions, incorporacions i desaparicions de muni
cipis que, en alguns casos sense pretendre-ho, 
ha suposat la desaparició d'enclavaments. 

Una altra de les conclusions que es dedueix 
d'aquest treball és que la presència d'enclava-

ments crea entorpiments administratius i entre 
els propietaris, a causa de la poca claredat dels 
llindars entre els diversos municipis. El feno
men territorial de l'enclavament municipal és 
desigual al Principat: el mapa de municipis ha 
sofert una variació notòria, producte de la eli
minació de municipis a conseqüència del des
poblament i de la necessitat d'assegurar-se 
uns serveis mínims. 

municipalització adoptat, hauran desapare
gut. Però aquesta desaparició haurà estat més 
fruit de la casualitat de com s'han agrupat els 
municipis que no fruit d 'una estructuració veri
table i racionalitzadora. 

Els mapes existents a Catalunya no respo
nen a la fesomia canviant dels cinquanta 
últims anys pel que fa a tots els municipis i en
clavaments. Els processos de segregació ro
manen estancats i, per contra, determinats 
sectors de població reclamen una millor redis
tribució dels actuals municipis. • 

Una nova divisió territorial no hauria de dei
xar de banda els enclavaments, que en molts 
casos, segons el model de comarcalització i 
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MUNICIPI COMPACTE: 
Unitat bàsica en la nostra divisió territorial, consistent 
en la continui1at física del territori que té assignat: 

Municipi enclavament: Cas especial de municipi com
pacte amb la particularitat de trobar-se envoltat total
ment per un altre municipi. 

MUNICIPI NO COMPACTE: 
Entitat territorial no unitària, existent a la nostra divisió 
territorial i consistent en la no continunat ffsica del terri
tori que té assignat. 
Poden oferir tres formes: 

Amb la capitalitat enclavada: Tipus de municipi no 
compacte, en el qualla capitalitat està inclosa dins un al
tre terme municipal i, per tant, queda separada de la 
resta del seu terme. 

Amb enclavament: Tipus de municipi no compacte, 
que té altres pertinences territorials separades per altres 
municipis de diferent jurisdicció. 

Amb enclavament tangent: Cas especial de municipi no 
compacte, en el qua/l'enclavament i la resta del municipi 
estan units per un sol punt. 

Transformacions 
, . quimiques 

i aerosols 
atmosfèrics 

A1 departament de qu1m1ca 
analítica de la Universitat de Barcelona, un 
equip encapçalat per la doctora M. Teresa 
Galceran porta a terme un estudi dels consti
tuents inorgànics i orgànics dels aerosols at
mosfèrics urbans. La finalitat de l'estudi és sa
ber quines són les reaccions que els distints 
components presenten després d'haver passat 
per uns captadors d'alt volum que els fixen en 
uns filtres i deixen passar l'aire. 

Els resultats trobats fins ara indiquen que en 
les condicions de treball emprades un 30 % 
dels hidrocarburs es nitren en el procés de re
collida de la mostra. Cal assenyalar la impor
tància de l'estudi de la proporció en què tenen 
lloc aquestes reaccions durant la recollida de 
la mostra, ja que en moltes ocasions la con
centració d'un o diversos hidrocarburs s'uti
litza com a índex de les emissions. Cal tenir 
present que en part s'han convertit en altres 
compostos com a conseqüència de les reac
cions que tenen lloc en el procés de recollida i, 
a més, que els productes que s'obtenen són a 
vegades mutàgens i cancerígens, característi
ques que cal no assignar als vertaders produc
tes pares presents en els aerosols. 

En aquest sentit, els constituents orgànics 
no s'hi troben en gran proporció; encara que 
la seva identificació i la seva dete~inació són 
de gran interès a causa de les seves propietats, 
freqüentment tòxiques. Nombrosos autors 
han posat de manifest la presència d'hidrocar
burs poliaromàtics en els aerosols urbans, i 
també de compostos nitroaromàtics i carbo
ni1ics. Aquestes substàncies poden obtenir-se 
com a productes intermedis en reaccions 
d 'oxidació fotoquímica en l'atrnósfera, reac
cions amb l'ozó i amb els òxids de nitrogen que 
es troben a l'aire. 

S'ha demostrat que l'activitat mutàgena 
dels extractes dels aerosols és deguda als com
postos que es troben a les fraccions polars i no 
a les fraccions no polars; per tant es deuen més 
als derivats dels hidrocarburs que als propis hi
drocarburs. Al mateix temps s'ha demostrat 
que alguns compostos nitroaromàtics són mu
tàgens directes i que, per tant, cal conèixer el 
percentatge d'aquests compostos en els aero
sols urbans. 

Per analitzar els compostos orgànics en els 
aerosols cal recollir les mostres utilitzant els 
captadors a què ens referíem. La quantitat 
d'aire que hi passa és elevada. fs evident que 
durant aquest procés de recollida de la mos
tra, la matèria particulada , l'aerosol, té temps 
suficient per reaccionar amb els components 
gasosos a nivell traça que es troben a l'aire. 
Aquestes reaccions es veuen afavorides pel fet 
que els compostos orgànics es troben conden
sats en les minúscules partícules dels aerosols. 

Per estudiar el grau en el qual poden tenir 
lloc aquestes reaccions, es munta un sistema 
en el laboratori i es fa passar per un filtre, en el 
qual s'han col·locat els hidrocarburs, una mes
cla d'aire amb quantitats variables d'òxids de 
nitrogen de l'ordre de les parts per milió. 

Amb la determinació de la concentració fi
nal d 'hidrocarbur pare i de derivats nitrats, 
hom obté el resultat que s'esmentava al co
mençament. • 

La cromatografia en l'estudi de la matèria orgànica del sòl 
E1 doctor en Ciències Quími

ques, Miquel Gassiot, juntament amb altres 
components de la Secció de Cromatografia 
del Departament de Química Analítica de 
l' Institut Químic de Sarrià i de diversos espe
cialistes del Departament de Fisiologia Vege
tal i Edafologia de la UAB, encapçala una in 
vestigació pluridisciplinària sobre tècniques 
cromatogràfiques per a l'estudi de la matèria 
orgànica del sòl. 

La utilitat d'aquesta línia de recerca, única a 
Catalunya, resideix en el fet que, a diferència 
de les tècniques quantitatives dels anys 70, en 
les quals se separaven els àcids húmics i fúlbics 

per veure la quantitat que n'hi havia al sòl, les 
noves tècniques analítiques (ressonància 
magnètica-nuclear Carboni 13 i la piròlisi-cro
matografia de gasos) permeten caracteritzar 
més estructuralment aquestes substàncies. 

Aquesta caracterització procedeix en pri
mer lloc a realitzar un impacte tèrmic sobre el 
material polimèric de què està fo rmada la ma
tèria orgànica, que és descompost en estructu
res més petites, les quals la cromatografia pos
terior és capaç de separar i identificar. Unes 
primeres conclusions d'aquesta investigació 
indiquen que la cromatografia de gasos 
aporta informacions diferents per a mostres 
de sòl en estrats distints; que aquestes tècni-

ques són correctes per a caracteritzar diferents 
tipus de sòl i que permeten diferenciar diver
sos tipus d'humus segons el seu grau d'evolu
ció. 

La utilitat d'aquesta investigació, pel que fa 
a la productivitat agrària, és inqüestionable, ja 
que un millor coneixement de la matèria orgà
nica del sòl permet prevenir problemes de de
sertització; seguir el procés de compostatge i, 
per tant, poder oferir productes de compost 
com més semblants millor a l'humus natural. 

El mètode de piròlisi-cromatografia de ga
sos permet classificar la qualitat de la matèria 
orgànica d'acord amb els diferents fragments 
de què es disposa , i avançar vers el coneixe-

ment de la naturaleza estructural d'aquesta 
matèria polimèrica natural, basant-se en l'es
pectometria de masses, i més concretament en 
la cromatografia d'exclusió molecular, que se
para les substàncies d'acord amb el seu volum 
molecular, i permet calcular el pes molecular 
per mitjà de les fraccions separades. 

Prenent com a base aquest sistema també 
es descriu en el treball l'aplicació en tres mos
tres reals de sòls ben diferents: un "moder" 
alpí, un "mull" eutròfic i un "mull" càlcic, de di
ferents indrets de Catalunya; alhora que es 
descriu també la preparació de dues tècniques 
numèriques, una d'elles original d'aquest 
equip investigador, per ajudar a la interpreta
ció dels pirogrames. • 

Transmissió de calor 
i aïllament tèrmic 

U n grup de física industrial de 
la Facultat de Física de la Universitat de Barce
lona, encapçalat pel doctor José Luís Gonza
lez i Vicente, desenvolupa. en els darrers anys, 
un projecte d'investigació sobre transmissió 
de calor. La finalitat és determinar experimen
talment els coeficients de convecció. tant natu
ral com forçada. 

Aquest equip ha intentat definir els criteris 
respecte a quins gradients de temperatura és 
més adequada la formulació de transm1ssió de 
calor; alhora que ha determinat experimental· 
ment els coeficients de convecció natural en 
parets planes d'inclinació variable. Dintre dels 
fenòmens de convecció, s'ha estudiat la forma 
com la calor es perd de la paret enfora , i també 
el pas de la calor per tot l'espai: l'anomenat 
•llaç convectiu•. 

Aquesta recerca sobre transmissió de calor i 
a'Jllament tèrmic té la seva importància pel que 
fa a l'aplicació industrial, ja que són nombro
ses les indústries per a les quals el cost de 
l'energia invertida en els seus processos exce
deix sensiblement en valor al de les matèries 
primeres utilitzades (vidre, ciment, etc.), per la 
qual cosa s'imposa, com a objectiu preferent, 
l'estalvi energètic. 

Per exemple, en un tren de laminatge de vi
dre, que pot tenir una longitud de 300 metres, 
valia pena tenir cura al màxim de les mesures 
d'amament tèrmic, perquè, en aquestes mesu
res, s'hi trobarà la solució parcial de l'encari
ment del producte. D'altra banda, les grans 
cambres frigorífiques, on tones i tones de pro
ductes romanen emmagatzemats durant llargs 
períodes de l'any, són un altre exemple de la 
conveniència de prendre precaucions amb la 
finalitat d'aconseguir un alt grau d'amament 
tèrmic, amb la consegüent influència d'aquest 
amament en el preu del producte. 

Una altra forma estúpida de pèrdua de ca
lor és a través dels murs massa prims de les 
modernes construccions, on es transfereix ca 
Ior en ambdues direccions, cosa que implica 
consums elevats d'energia per a condicionar 
els recintes habitats. Tenint en compte la ne
cessària austeritat en el camp energètic, mol
tes empreses es plantegen la conveniència de 
comptar amb un especialista que, de forma 
permanent. estudiï la reducció de la despesa 
energètica, i el seu consum durant les diferents 
etapes per les quals passa el producte quan 
s'elabora. 

Els exemples esmentants, juntament amb 
els imperatius d'estalvi energètics vigents, exi
geixen un coneixement dels fenòmens de 
transmissió de calor, i de les operacions bàsi
ques que condueixen al condicionament 
d'aire en recintes habitats. • 
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Agenda 
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Maig, Juny de 1987 
Medicina 

l 

La Societat Catalana d'Angiolo
gia i Cirurgia Vascular, organit-
za, per els dies 22 i 23 de maig, mm 
una "Trobada Catalano-France- :' 
sa sobre "L'isquèma cerebral". 
Aquesta trobada tindrà lloc al 
Col·Iegi de Metges de Barcelona 
(Passeig de la Bonanova, 47), i 
es farà amb el suport, entre al-
tres, de l'Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Ba
lears i la Facultat de Medicina de 
la Universitat Autònoma de Bar· 
celona. 
Els idiomes oficials seran el cata
là, francès i castellà. 
Hi haurà servei de traducció si· 
multània. 

Ensenyament ,1 
Els dies, 25 i 26 de maig, la Di
recció General d'Ensenyament 
Universitari, en col·laboració 
amb: Patronat Català Pro-Euro-
pa, Fundació Bosch Gimpera, 
BCD, Fundació Empresa i laCo
missió lnterdepartamental de 
Recerca i Innovació Tecnològi-
ca, CIRIT; organitza unes jorna-
des sobre "Programes euro
peus sobre Ensenyament (uni
versitari i no universitari)" Es 
duran a terme a l'Aula Magna de 
la Facultat de Biologia de la Uni
versitat de Barcelona (Av. de la 
Diagonal, 645). 
Per a més informació i inscrip· 
cions, telèfon: 310 42 00. 

Cibernètica 
lnternational Symposium on 
"Ai, Expert Systems and Lan
guages in Modelling and Si- -~ 
mulation", organitzat per "Co-
mi té Español de la Federación 
Internacional de Automatica" i 
Institut de Cibernètica (UPC) i 
(CSIC). Amb el patrocini de la 
CIRIT. 
Tindrà lloc a l'Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers Industrials 
(Av. Diagonal, 647, Barcelona) 
els dies 2, 3 i 4 de juny. 
Per a més informació, telèfon 
(93) 334 77 04 i 249 28 42 

Economia 
L'Institut d'Anàlisi Econòmica 
del CSIC, organitza pels dies, 15 
al 18 de juny, el "Simposi: In
dustrial Policy in the European 
Economic Community and 
Spain". Tindrà lloc a la Univer
sitat Autònoma de Barcelona 
(Bellaterra). 

QUÈ ÉS LA MONÈTICA? 
En la monètica -també coneguda com moneda telemàtica- es basa la construcció d'un 

sistema monetari racional i informatiu, on s'aconsegueixin les condicions mínimes que s'han 
d 'exigir a tot sistema monetari, i que són: per una banda, que cada acte de mesura lliuri el seu 
propi document; i per l'altra banda, que aquest document sigui exhaustiu pel que fa a la in-
formació donada. ' 

Als sistemes monetaris vigents, els instruments mo
netaris estan constituïts per peces de moneda i instru
ments escripturals. Però tots aquests instruments són 
de naturalesa essencialment antidocumentària, a 
causa d'una sèrie de motius. 

Són instruments que no documenten una única 
transacció mercatil elemental, sinó que serveixen en 
multitud d'intercanvis, circulen al mercat per un 
temps indefinit. Per raó d'aquesta mobilitat perma
nent , és impossible de fixar amb precisió cada un dels 
actes elementals d'intercanvi efectuats . 

Per altra banda, els instruments monetaris actuals, 
la moneda, són idèntics entre ells . Només varien pel 
que fa al nombre d'unitats monetàries que represen
ten; però no donen cap indicació respecte dels detalls 
particulars de cada intecanvi elemental en què interve
nen. No ens diuen què s'ha intercanviat, ni com, ni 
quan. 

Finalment, els instruments monetaris actuals són 
anònims, és a dir, no informen sobre quins són els 
agents d 'un intercanvi mercantil o d 'un acte monetari 
qualsevol. Són, per tant, a més a més d 'antiestadístics 

i antianalítics, un fet antisocial, perquè permeten de 
realitzar tot tipus d'activitats monetàries sense que en 
quedi cap rastre personalitzador i responsabilitzador 
davant la justícia ." 

Queda clar, doncs,' que una de les condicions míni
mes indispensables a qualsevol sistema monetari és la 
de disposar de documents de mesura elementalitzats, 
exhaustius i personalitzadors, cosa que no es compleix 
en l ' actual sistema. 

Aquest nou instrument, la monètica, consistirà, 
simplement, en un document intracomptable que 

«L'aplicació de la telemàtica 
al sistema monetari no és 

cap novetat.» 
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hom, lliurement i personalment, pot emetre sense més 
limitació que el seu saldo al compte corrent. Aquest 
document, pel que fa al contingut informatiu que 
tindrias, acompliria les funcions de la factura-xec. 
Aprofitant les possibilitats de la tecnologia de la 
transmissió i tractament a distància de la informació, 
esdevé un instrument monetari funcional, pràctic, àgil 
i còmode. 

«La construcció d'un sistema 
monetari racional i informatiu 

es basa en la monètica. » 

«La moneda no dóna cap indicació 
respecte dels detalls.» 

Un en seria el «centre factu rador privat», que, de 
fet, serien tots i cadascun dels establiments de venda. 
Un altre el constituiria el «centre comptable privat », 
que serien els establiment s comptables, tals com bancs 
o caixes. Finalment, hi hauria el «centre telemàtic 
geopolític», que seria el cent re on arr ibarien les dades 
analítiques estadístiques d'interès públic elaborades 
pels diversos establiments comptable~. 

TEL·ECA-RTE 

L'aplicació de la telemàtica al sistema monetari no 
és cap novetat. Tothom ha sentit parlar de diner 
electrònic, transferència electrònica de fons, termi
nals de punts de venda o de targes de memòria . Però 
és important adonar-se que aquestes realitats existents 
no s'engloben al context d'una reflexió teòrica 
completa sobre el sistema monetari i la seva funció so
cial. Aquesta reflexió, però, sí que la fa la Telemàtica. 
Molt esquemàticament, aquest sistema monetari con
tindria una sèrie d'elements interconnectats entre ells. 

En aquest mercat telemàtic, cada transacció ele
mental està plenament documentada: hi ha, per tant, 
una total nitidesa de mercat, una transparència i una 
informació completes. Sempre que aquest potencial 
informatiu sigui posat a disposició de tota la pobla
ció, i no reservat a un sector privi legiat, s'obre la pos
sibilitat claríssima d'una riquesa i d'una llibertat ma
jors i millors, i d'una capacitat intel·ligent i eficient. 

Josep-Rafael Arranz i Romeu 

LA INTERFÍCIE D'USUARI (iII) 

D'un temps ençà, aquest nou sistema operatiu està essent implantat en una variada gamma 
d'ordinadors. La seva atractiva presentació i la seva facilitat d'ús, l'avalen. 

Pel gener de 1983, van començar a arribar per aquí 
les primeres unitats d'un ordinador bastant revolu
cionari en aquell temps, es tractava del Apple Lisa. 
Aquest va ser el primer ordinador personal a incorpo
rar el sistema operatiu de la interficie d'usu.ari, tal 
com el vam explicar a l'anterior article. Un dels prin
cipals jnconvenients del Lisa va ser el seu alt preu; 
aquí sortí al principi per, aproximadament, 1.300.000 
ptes; un preu força elevat per a un ordinador destinat 
al públic en general; tot i que els fabricants també 
n'esperaven una forta penetració al mercat de gestió. 
El Lisa tenia 512 Kbytes de RAM i portava un Moto
rota .68000 de microprocessador, amb 16 bits de bus 
extern i 32 d'intern. Va ser un dels primers ordinadors 
a deixar de banda el teclat clàssic i .a utilitzar el ratolí 
per entrar informació (vegeu l'article anterior). Com 
acabo de dir, l'impacte del Lisa va ser molt petit; per 
això, Apple va decidir treure un Lisa en petit, amb ·· 
meJllys prestacions, però també amb una important re
ducció del preu: el Macintosh. El Macintosh, sí que 
fou el primer ordinador que va entrar ràpidament a la 
societat amb aquest sistema operatiu. Tenia una 
estructura similar a la del Lisa! tot i que ja s 'hi van 
començar a ·canviar coses, com per exemple, la no
table reducció del. nombre de xips a la placa, fins al 

l .R.El:l --------------

2 REM (C) ELOI RAMON 

3 REM --------------

1 à, PR INT : INPUT AfP. 

11 ~EN{.A$)-1 

punt que hi ha tant xips en tot un Mac com en una 
simple targeta de vídeo d'un PC. Als Estats Units, el 
Mac va significar realment una revolució i les vendes 
de PC van baixar. El Macintosh oferia al públic l'ide
al dels pioners d'aquest sistema operatiu: molta po
tència i molt fàcilment utilitzable. 

Més endavant, la cosa ja es va anar generalitzant i 
la majoria de marques importants no es voler quedar 
endarrera. Pel als compatibles .mM, ja hi ha dos siste
mes que permeten fer treballar els PC amb aquest sis
tema operatiu: el Microsoft Windows i el GEM de Di
gital Research. 

Paral·lelament, la Commodore també ha tret al 
mercat el seu Amiga, I' A tari, el ST, Apricot el F -1 , 
etc. Avui dia, ja hi ha al mercat l'oferta de diverses 

· marques per triar. · 
A poc a poc, el sistema d'interfície d'usuari s'anirà 

amplian~ a tots els ordinadors . La seva increïble facili
tat d'ús, que permet fer-lo anar a persones de qualse
vol edat sense gaires coneixements d'informàtica, és 
la carta més important que té per jugar en el difícil joc 
del mercat dels ordinadors . 

Com deia un anunci d'aquests ordinadors, es tracta 
«del millor amic del no-informàtic». 

12 IF LEFT~ (,A$,1)="-" TREN PRUIT " 1Li:NYSn; :IF LEFT~ (A$,1)- "-" ThEN 

A~I~HT~ (Af ,S) 

2~ IF VAL(~)( =l~ THEl~ GOSUB 1QQ 

3~ IF ·VAL (A$)< 1QQ .AND Vl~.L (A~)) 1Q THEN GOSUB 3~Q 

4~ IF VAL(A$) ( 1~~Q AND VAL(.b.$) ) 1QQ TREN GOSUB ?~~ 

45 IF VAL(.ti.$)( l~G00 AND VAL(A$)) 1~QQ THEN GOSUB 1~0~ 

5~ GOTO 1~ 

l Q~ ·A=VAL(A$) 

----------------------~'~ 29 



i!l 
1).~ IF j...;::Q THEN P.HINT nZEROu 

12Q IF .A.=l TREN PRINT u UN u 

l~~ IF A;:2 TEEN PRINT , DOS" ; 

14~ IF A=3 THEN PRIN'r uTl-L:;su ; 

15~ IF A=4 'J:lillN PHINT 11 Q,ü.ATRE u; 

160 IF k=5 THEN E-tiNT n6Dt6u • 
' 

17Q 1"F . .A=6 1'1-illN P~·UNT usisu· 
' 

18~ IF A=-7 T.I:-íbN 1:-"'lUNT uSZT"; 

19~ IF ~ ~N PltiNT uVuiTu • 
' 

2~\) IF .J.;:::9 TH..EN PIUNT nl'JOU,; 

21Q IF A=1~ TE3:N E i iNT ,D.zu, 

220 R:::'rurtN 

~Q~ B=VAL ( LEFT$ (A$,1)) 

31~ IF B=J. •rfliN GOSUB 5(\) ():GOTO 10 

32~ IF B=2 'rHZN PRH~T uVINTn· 
' 

325 I F V .c.L ( .à.~ ) > 2~ AND VAL (AlP. k 29 T"ff¿l~ 

33~ IF B:::3 t E::LN PRINT u TR.Il:NT.A.,; 

34~ IF 13:::4 TREN PHD'lT " ~U.L-illA.-\TTA" ; 

35~ IF B=5 THEN PRINT " eiNQ.U.tl.NTA"; 

36(Q IF 13=6 'ri..LEN Pl~INT " SE L"'C:~~TA, • 
' 

37~ IF B=? ·r.r .. .EN PR INT u S~T.iili TAu · 
' 

38~ IF B=8 TH.TI:N PRINT u VU ITA.l~T.An • 
' 

39CQ IF B=9 THEN PHTIIJT nNORANTA, . 
' 

395 I F RIGHT$ {.:qp ,1 )=''~" TREN PRJNT " 

4~~ A$=;RIGHT$(A~,1) 

41~ GOSUB 1P~ 

42~ GOTOl~ 

5~CQ IF VAL(A~)~~ TREN PRINT,DW" 

51~ IF vn (.i\.$) 11 THiiN PRINT uQNZEn 

30 l 

PRL~T "Iu • 
' 

u • . GOTO 1 0 

520 

§:30 

540 

550 

560 

570 

58 0 

59Q 

I? V.:J... ( .. Jp }d.2 

I:!T Vll ( 1>.~ )d3 

IF v"'~( ~~$)=:14 

IF V.c'-i. ( .:...$ )=15 

l}i' VLL( .. ~>.$ )~6 

IF Vii..L ( i~p )= l '? 

IF V.AL(A,.$):::J.8 

IF VAL ( .t';.S ) :::J. 9 

~-L.:.Tu:-m 

Tl-'2h ?..:~ll~T " DCTz...: , 

'r:tEI\ E-\ DiT u '11~ .. Z I 12.JEu 

T:!:Gl'l PHD~T , C.ii.TQR¿,zu 

TM :\ F=-\ INT " :~u nr:x:E" 

: 'IillN P.i:-111-Jr.C ' ' 3~:-r ... J~ u 

THZN ZiiNT " Dis.::;.:::; l'" 

Trill.\ ?Rll;"T u.DrvUITu 

'LRSN PJINT " :JII.~OUu 

60~ 

700 

?1~ 

711 

G VAL(WFT$ (A$,1 )) 

IF e:::J. 'lli.i:N E-tINT "e :~·t. ¡T, • · :'('TO 740 
• - o¡ ' • ....,T.._¡ 

IF '! .. ,. ...... ( .... _$) 100 '.i.'F .. 2N PRTI'{'f u , :GOT010 

72~ A=C : IF e i= 2 AND e ( =9 T&N G0.3UB 110 

740) 

800 GOSUB 300 

1~~Hv 

1~10 

1 ~20 

103~ 

~:.. Vd (~7'1'$ (.c.$ ,1 ) ) 

IF .c~1 'l'I-b~ GOl'O 1 030 

.A.=.D: IF D'>= 2 Ai·.JD D·.·-9 'rJ:L:;i~ G03i.IB 11 0 

lJ¡{INT. u¡.,,~JLu • 
' 

1~4Q 

1 050 

IF Vb.L (...>.$) 1Q00 •rH..J.\1" PJllfi' " , 

'· <tl!-'-{ I ur·'1ilr ·· <R '7 ) -"-~ .. .... 11" ..tl.'tf ' . ) 

1~6~ G03UB 7~\) 
Aquest programa ens permet d'entrar en format 

numèric qualsevol nombre comprès entre el -9999 i el 
9999, i que ens surti escrit en català. Les diferents 
parts del programà estan destinades solament a ano
menar i col·locar els prefixos al seu lloc determinat. 

- de la 1 a la 100: Aquí el programa desfà el 
nombre que hem entrar i el ramifica cap a diferents 

· parts del programa, depenent de la llargada d'aquest 
mateix nombre. 

- de la no· a la 220: Anomena les unitats simples: 
1, 2, 3. .. -

- de la 300a la 420: Aquí, ja anomena els nombres 

«vint» i la unitat simple (vint-i-tres), cosa que ja no 
hem de fer més ni per al trenta, ni per a qualsevol altre 
nombre. 

-de la 500 a la 600: Si us hi fixeu bé, veureu que 
per a la colla del «10» no serveixen les mateixes nor
mes que per a les altres. Per exemple, dien el vint-i-un , 
trenta-un, etc, però no diem «deu-un», sinó onze, per 
tant, és necessari definir tota la colla del deu, a part de 
les altres. 

- de la -700 a la 1060: Aquí ja s'acaben de definir 
els nombres més alts. Aquests són els més fàcils de de
fmir, ja que segueixen unes normes homogeneïtzades. 

Eloi Ramon i Garcia de dues xifres. S'ha de tenir en compte que quan tre
ballem amb el 20, hem de posar el mot «i» entre el 
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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 J e progr~unc--.: 

per a AmstraJ: 

PROGRAMA ** ME.S - PANT ** 
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HO SAP, EL VOSTRE ROBOT, 
CAP A ON VA? (I) 

De la mateixa manera que els treballadors han de fer més i més tipus de feines, els robots 
industrials i els de laboratori també estan destinats a assumir cada cop més i més operacions 
complexes. Els primers robots industrials van ser dissenyats per fer tasques de manipulació de 
materials que eren relativament senzilles. Avui dia, però, assumeixen operacions d'alta preci
sió que poden anar des de la soldaàura per arc, al muntatge d'equipament electrònic, o a la 
realització seqüencial de tasques altament sofisticades de control de qualitat. 

Així que les funcions d'un robot han d'esdevenir 
cada vegada més precises, la seva realització, igual 
que passaria amb la d'un treballador, ha de ser 
controlada i avaluada. I aquestes operacions de 
control i avaluació s'han de dur a terme, no solament 
abans d 'instal·lar-lo, sinó també durant la instal·lació 
o durant la substitució de peces, i àdhuc periòdica
ment durant el desenvolupament de les seves funcions 
rutinàries . 

Aquest control de la precisió i de la repetibilitat 
d 'un robot és essencial amb vista a assegurar la quali
tat, la consistència i la productivitat a l'operació re
alitzada i al producte que es fa o a la prova que es pu
gui portar a terme . Amb aquest propòsit, la Selspine 
AB, de Mondal, Suècia, que és una companyia ger
mana de la Selcom (Se/ective Electronic Inc.) de Troy 
(Missouri), Estats Units i Valdese (Carolina del 
Nord), Estats Units ha desenvolupat la seva tecnolo
gia de Robot-Control. 

«Les funcions d'un robot 
han d'esdevenir cada vegada 

més precises.» 

Aquesta nova tecnologia permet que els usuaris i els 
dissenyadors puguin determinar ràpidament les «em
premtes» distintives i individuals de cada robot, la 
qual cosa els permet poder canviar fàcilment de robot 
amb un mínin de desbaratament productiu. Així ma
teix, forneix a l'usuari un mètode per controlar i ana
litzar el comportament real d'un robot, quan als mo
viments programats. Aquesta capacitat significa una 
nova eina al món de la cibernètica per accelerar el des
envolupament de robots. 

DIFERÈNCIES ENTRE ROBOTS 

Els primers robots eren, príncipalment, del tipus 
punt a punt (art anglès point-to-point) (PTP). Van ser 

dissenyats per arribar a punts concrets de l'espai, sen
se parar gaire atenció al co_mportament que un robot 
pot tenir abans d'arribar a aquests punts . En contrast 
amb això, avui dia un robot PTP té, generalment, in
terpretació lineal i interpretació circular. O sigui, que 
hauria de ser capaç de descriure tant línies rectes com 
cercles . Però seguir trajectòries tan concretes és més 
di fícil que fer-ne d'arbitràries. 

«Avui dia, un robot PTP té, 
generalment, interpretació lineal, 

i interpretació circular.» 

Un altre tipus de robot , el robot controlat de trajec- · 
tòria definida (en angles continuouspath controlled 
robot) (CP), és el que està dissenyat per seguir trajec
tòries arbitràriament triades en aplicacions tals com el 
pintat amb pistola i processos similars. L'operari «en
senya» la trajectòria al robot portant-lo, manual
ment, per la trajectòria real, mentre el robot enre
gistra simultàniament, les coordenades, que varien 
contínuament. 

CAUSES D'ERROR 

Tal com és d'esperar, diferents grups de robots són· 
propensos a cometre diferents tipus d'errors, que po
den ser desajustaments d'aprenentatge, de control, de 
repetibilitat i d'ensenyament. Fins fa poc, era impos
sible corregir aquests errors abans de la instal-lació, ja 
a la cadena de muntatge. Ara, en canvi, l'operari pot 
trobar-los i corregir-los quan sigui. 

Suposeu, per exemple, que hem programat un ro
bot perquè realitzi un moviment específic. La major 
part del temps es produirà un error d'aprenentatge, 
perquè el moviment del robot, que és dirigit manual
ment, no serà idèntic al moviment desitjat. Això passa 
pel fet que l'operari haurà fet moviments correctius 
ençà i enllà, al llarg del traçat desitjat. Conclusió: 
l'operari no haurà pogut seguir la trajectòria volguda 
amb ·precisió . 
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Per a un robot controlat del tipus PTP, cas en què 
l'usuari només està interessat a assolir uns punts 
específics, l'error observat és força petit, en funció del 
mínim increment programable. Per a ltra banda, 
l'error d'aprenentatge d ' un robot controlat del tipus 
CP és, correntment, d'una magnitud considera~ le 
-sovint tan gran com 0'4 polzades (JO m~.) o mes. 
L'error d'aprenentatge depèn, en part, de la co~ple
xitat de la trajectòria i de l'habilitat de l 'operan. Per 
aquesta raó, podem esperar errors amb els mètodes 
d'«ensenyamenl», que s'empren amb t~ts els_ robots 
del tipus CP de què es pot disposar avUI en d1a. 

«Si es canvia la velocitat absoluta 
del robot, la trajectòria efectuada 

serà força diferent.» 

En general , si el moviment desitjat segueix una tra
jectòria complexa, és preferible un robot del ti pus 
CP. Però depèn del mètode d'«ensenyamenl», podria 
ser més fàcil atènyer el moviment més pràctic usant un 
robot del tipus PTP. La preparació del sojlwarre és 
normalment més senzill en el cas d ' un robot controlat 

del tipus PTP. 
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Una font d'errors un xic semblant és la que resulta 
de les diferències existents entre el moviment real del 

«En processos dinàmics, 
la repetibilitat i la precisió dependran 

de la velocitat del moviment i 
de la complexitat de la trajectòria.» 

7 

robot al llarg de la seva traj ecton a, i el mov imem 
programat. Tant per a un tipus de robot, com per a 
l 'altre, aquesta classe d'error passa, norm alment , per
què tots els sistemes de circuit tancat han d'a puntar a 
un punt determinat, o a un valor de referència. El va
lor real di ferirà del punt determinat en un error resi
dual que pot ser tan alt com 0 '4 polzades ( lO m m) a 
certs indrets de la traject ò ri a d ' un robot cont ro lat del 
tipus PTP. Aquest error residual s ' anomena error dc 

control. 
La repetibilitat és la capacitat d ' un robot d'at ènyer 

repetidament el mat eix indret en I 'espai. l:·.n una Pc:a
sió, en una prova, vam fer que el robo t s'acostés a Ull 

mateix punt 25 vegades - 5 vegades des dc cada Ull 

dels a ngles di feren ts que vam aga far. 
En aquest tipus de processos dinà mics, la rcpctibi li

tat i la precisió dependran dc la vclocit<H del llHl\ i-

ment i de la complexitat de la trajectòria. En a ltres pa
raules, com més de pressa es mogui el robot i com més 
complexa sigui la trajectòria, més gran tendeix a ser 
l'error de control. 

EFECTES DE VELOCITAT 

Per tal d'observar els efectes de la veloci tat , vam 
programar un robot perquè resseguís una figura tra
pezoïdal. Va estar aturat durant 3 segons a cadascun 

dels 4 vèrtexs del trapezoide. Abans que arribés a la 
seva màxima velocitat entre punts, I 'acceleració va 
disminuir, momentàniament, una mica, i després va 
a ugmentar de nou. 

Llavors vam realitzar el mateix experiment amb el 
robot programat usant un regulador per o btenir una 
velocitat més quasi constant de la que havíem estat 
capaços de fer-li atènyer prèviament. D'aquesta ma
nera, vam poder mantenir una velocitat en un 150Jo. 

L'observació principal va ser que, si el sistema de 
control està dissenyat per actuar a una velocitat cons
tant, es perd precisió de trajectòria perquè el robot no 
té et temps suficient d'ajustar-se a les posicions de tra
jectòria correctes. Òbviament, hi ha d'haver un 

equilibri entre la velocitat constant i Ja precisió de tra
jectòria . I aquest és un camp en què cada fabricant de 
robots ha proposat la seva solució. 

L'error de contro l pot ser important fins i tot en un 
robot controlat del tipus CP. Vam utilitzar el nostre 
sistema de Robot-Control per documentar la d iferèn
cia entre el traçat «ensenya/» i el traça! real que 
després efectua un robot controlat del tipus CP co-

mercialment dispon ible. En alguns punt s dc la trajec
tòria la di ferència era de més d'una polnda (25 mm.). 
Durant el període d 'aprenentatge i durant la reali tza
ció de la funci ó, la seva velocit at vertadera era major i 
la t rajectória erect u ada cont enia més dew iacions soh
tades de les que eren patent s a l programa que se li ha
via ensenyat. 

Si es canvia la velocit at absolut a del robot, la t ra
jectòria efectuada serà fo rça diferent. Aquest fet 
implica que la velocitat no s 'ha uria de canviar sense 
primer haver-lo rcprogramat - la qual cosa és un gran 
inconvenient en aplicacions tals com pimar , sege llar i 
encolar . 

Tonun.' I cmhad, 
l~oll' o..;, t·n~~on 
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PUNTS 

ALACANT 

-SET I MIG 
PI. Rafael Terol, JO 
03001 Alacant 

BARCELONA 

-ABAD 
València, 101 
08011 Barcelona 

-ABC 
Rosselló, 64-66 
08029 Barcelona 

-ALBATROS 
Republica Argentina, 64-66 
08023 Barcelona 

-AMICS 
Passeig dc Sani Joan, I 66 
08037 Barcelona 

- AULA-2 
Dalmacia, 10 
08034 Barcelona 

-AURA 
Diluvi, 3 
08012 Barcelona 

- BALLESTER. Llibre\ i disco\ 
Consell dc Cent, 281 
08011 Barcelona 

- CAN LLETRES 
València, 14-16 
08015 Barcelona 

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

-CASTELLÓ 
Pàdua, 6 
08023 Barcelona 

-CATALANA, Llibreria 
Gran de Gràcia, 2 I 7 
080 I 2 Barcelona 

-CATALÒNIA 
Ronda dc Sani Pere, 3 
080 10 Barcelona 

-CID (CUESTA) 
Puig-Reig. 8 
08006 Barcelona 

-CINC D'OROS 
Av. Diagonal, 462 
08036 Barcelona 

-CRÒNICA 
Muntaner, 421 
08006 Barcelona 

- DOLORS ANDÚJAR 
Gran de Gràcia, 74 
08012 Barcelona 

- DRAC 
Sant Quinti, 39 
08026 Barcelona 

-EL BORINOT ROS 
Sant Andreu, 448 
08020 Barcelona 

- ESBÓS 
Via Augusta, 127-129 
08006 Barcelona 
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DE VENDA DE 

- ESCOLA INDUSTRIAL (Coop. Sant Jordi) 
Comte d'Urgell, 187 
08036 Barcelona 

-ESPERANTO 
Carreras Candi, 34-36 
08028 Barcelona 

-ESPINA 
Astúries, 37 
08012 Barcelona 

-ESTACIÓ RENFE SANT ANDREU ARENAL 
Fabra i Puig/ Meridiana 
08016 Barcelona 

- ETC8-ERA 
Llull, 208 
08003 Barcelona 

- E.T.S. ENGIYERS INDUSTRIALS 
Zona Universitària 
08028 Barcelona 

-HISPANO AMERICANA 
G.V. Corts Ca< alanes. 594 
08007 Barcelona 

- HORAC IO 
Sam Gervasi dc Cassole,, 55 
08022 Barcelona 

- JOSEP SABANÉS. Llibreria 
Tenor Ma~!!ini, 44 
08028 Barcelona 

- LAIE 
Pau Claril, 85 
080 I O Barcelona 

-L'EINA 
Sama Anna, 37 

08002 Barcelona 

-LES PUNXES 
Ro~;clló, 260 
08037 Barcelona 

- LLIBRERIA FRANCESA I 
Pg. de Gràcia, 9 1 
08008 Barcelona 

-LLIBRERIA I·RANCESA li 
Muntaner. 224 
0802 I BarccloHa 

- LLIBRERIA. S.À. 
Av. Sarrià , 40 

08029 Barcelona 

- MAGA 
Amèrica, JO 
080 I 3 Barcelona 

-MARTORELL 
Pirllor Fortuny, 3 1 

08001 Barcelona 

- MISTRAL 
Tamarit, I 16 
08015 Barcelona 

-MONTSERRAT 
Marc Aureli, 27 
08006 Barcelona 

-ONA 
G. V. dc les Corts Catalanes, 654 
08010 Barcelona 

- PARADISO 
Pau Claris, 112 
08009 Barcelona 

- PLATON 
Muntaner, 428 
08006 Barcelona 

- PUTXET 
Bertran, 47 
08023 Barcelona 

-RONDA 
Ronda Sant Pere, 43 
08010 Barcelona 

- ROQUET. Llibrer ia 
Passeig de Gràcia, 122 
08008 Barcelona 

-SELECTA 
Gran dc Gràcia. I 86 
08012 Barcelona 

-SOLÉ 
Pg. Maragall. I 33 
08027 Barcelona 

- TAÜLL 
Vallirana, 14 
08006 Barcelona 

- TOSCA 
Mumancr. 511-513 
08022 Barcelona 

- UNCET-0 
Diputació. 314 pral 1~ 

08009 Barcelona 

-UNIVERSITÀRIA 
Aribau. 17 
0800 I Barcelona 

CARllEOEU 

-PAPEROTS 
Pl. Joan Abina, 6 
08440 Cardedeu 

CERDA VOLA DEL VALLF.S 

-CATALUNYA. Quiosc 
U.A.B .. Av. Catalunya 
08290 Cerdanyola del Vallèl 

- CIÈNCIES. Quio;c 
U.A.B. 
08290 Cerdanyola del Vallès 

- PADEIA 11 
U.A.B. 
08290 Cerdanyola del Vallès 

-TOR RENTE 
Torren!, I 
08290 Cerdanyola del Vallès 

ESPARREGUERA 

- M. CARME CASTRO 
Sani Jganis, 27 
08292 Esparreguera 

GAVÀ 

- ROSA ROJA 
Rbña. Vayreda. 40 
08850 Gavà 
GIRONA 

- LES VOLTES 
Plaça del vi, 2 
I 7004 G irona 

QUADERNS 
TÈCNICS 

GRANOLLERS 

- SANTA ANNA 
Pl. Caserna 
08400 Granollers 

MALLORCA 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

- PAIDEIA I 
Santiago Rusiñol, 40 
08190 Sant Cugat del Vallès 

SANT JOAN DESPÏ 

-QUART CREIXENT,' Llibreria -QUIOSC TV3 
Rubí, 5 TV) 
07002 Palma dc Mallorca Sant Joan Despí 

MATARÓ 

- ROBAFAVES, Llibres 
Nou, 9 
0803 I Mataró 

.M.Q.h!d::T 

-MOLL 
Rbla. Caganell . 14 
08100 Mollet 

OLESA llE MONTSERRAT 

-NÚRIA 
Salvador Ca~a\, 4 
08640 Olesa dc ~1ont\Crrat 

- DRAC, Llibreria del 
Pg. d'en Blay, 61 
17800 OLOT 

PERPINYÀ 

-CATALANA , Llibreria 
l'I. Joan Payrà 
66000 Pcrpinyit 

REUS 

-GAUDÍ 
Galera, 12 
43201 Reus 

RUBÍ 

- PA LLAROLS 
Av. Barcelona, 12 
08191 Rubi 

-RACÓ DEL LLIBRE 
Dr. Robert, 12 
08 191 Rubi 

SABADELL 

-EL PUNT 
Dr. Puig, 40 
08202 Sabadell 

-ELS DIES 
Del Sol, 55 
08201 Sabadell 

-SABADELL 
Passeig Manresa, 7 
08201 Sabadell 

TARRAGONA 

-LA RAM BLA 
Rbla. Nova, 99 
43001 Tarragona 

- VYP 
Lleida, 23 
43001 Tarragona 

- TRESSiiRRA 
Bartomeu, 3 
08570 Torelló 

VALÈNCIA 

- CEDRE, Llibres 
Campoamor. 50 
46022 València 

- IÒPOCA, Llibres 
Pau, 19 
46003 València 

-EVA 
Av. Blasco lbàñcz, JO 
46010 València 

- INTER TÈCNICA 
Cronista Carreres, I I 
46003 València 

- LA MÀSCARA 
«Nucvo Centron, local 70 
València 

-PARÍS-VALÈNCIA, Llibreria 
Pela i, 7 
46007 València 

- SORIANO, Llibreria I 
Ferran el Catòlic, 60 
46008 València 

- SORIANO, Llibreria 11 
Xà1iva, 15 
46002 València 

-TIRANT LO BLANC H 
Arts Gràfiques, 14 baixos dret 
46010 València 

-TRES I QUATRE, Llibreria 
Pérez Baycr, I I 
46002 València 

VIC 

-LA TRALLA 
Riera, 7 
08500 Vic 
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Contrareembossament, més les despese s de l correu, en r ebre el primer número . 

Ingressant l'import directament al compte corrent 3221-91, oficina 856 , de 
la Caixa de Pensions per a la Vel l esa i d'Estalvis "la Caixa" ,· des de qualse
vol oficina de la xarxa , adjuntant el comprovant d 'ingrés amb aquesta butlleta. 

· Amb tal 6 adjunt. 

Les subscripcions es renovaran autvmàticament, de no rebre notificació en contra ebens 
d ' un mes del seu venciment. 
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GUIA DE L'USUARI 
D'INFORMÀTICA '87 
Edita: Haymarket, S.A./Centre Divulgador de la 
Informàtica 

La informàtica d'empresa, i especial\fient la 
microinformàtica, és un sector en expansió. Per 
aquesta raó, no és estrany que l'oferta de programes 
es multipliqui i es diversifiqui notablement en el de
curs d'un any. Aquesta és l'experiència que han viscut 
els qui han preparat aquesta nova guia: la renovació 
de productes de software és, fins i tot, més activa que 
la de hadrware. 

L'obra consta d'una guia de serveis dirigida a 
l'usuari d'informàtica, d'un llistat de paquets classifi
cats en funció del tipus d'aplicació, d'un capítol amb 
informació sobre els paquets de software d'aplicació 
específica, d'una relació dels principals equips de 
hardware que es comercialitzen al país, i d'un llistat 
de les empreses del sector. 

VOCABULARI DE RÀDIO 
I TELEVISIÓ 
Autor: Jaume Plamis i Pahissa 
Edita: Instituto Oficial de Radio y Televisión 

El propòsit d'aquest vocabulari és oferir una eina 
que freni les pressions de les parles anglosaxona i es
panyola i que serveixi, no només als professionals en 
actiu, sinó també als qui estudien aquesta professió. 

El present treball és, en tot cas, un assaig prou vàlid 
per tal de . facilitar la tasca quotidiana als profes
sionals i estudi<;>sos dels mitjans àudio-visuals, que 
pot obrir nous camins no solament a l'àmbit de la in
vestigació filològica, sinó també als quefers habituals 
de la vida comuna . 

lr·,-~ sr~ -~--'-

DICCIONARI MANUAL...___~ 
DE .LA CONSTRUCCIÓ 

Autor: Departament de Terminologia de I'ITEC 
Edita: Institut de Tecnologia de la Construcció de Ca
talunya 

Aquest diccionari es tracta d'un nou recull termino
lògic de la construcció adaptat a les necessitats de pre
cisió de les nocions fonamentals i de les nocions noves 
que han resultat del desenvolupament de la tècnica en 
aquest sector. 

Aquest diccionari s'afegeix a aquell altre manual 
editat per l'editorial Moll de Mallorca el 1974. En 
aquest nou cas s'han traduït i actualitzat fins a 5.000 
termes tècnics, fent-se de forma interdisciplinària 
amb tècnics especialistes de cada un dels camps inclo
sos al domini de la construcció i amb lingüistes termi
nòlegs. 
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UN NOU AVANÇ EN RADI OP AQUETS 
La transmissió per ràdio de textos està sofrint una revolució que ja hem comentat en altres 

articles. El RTTY i la seva nova variant, l'AMTOR, estan essent ràpidament superats per una 
nova modalitat: el ràdiopaquet amb el protocol estàndard d'intercanvi AX.25. 

La garantia que els textos rebuts són exactes en un 
lOOOJo el fa indispensable per a l'intercan.vi de progra
mes i dades que hagin de ser fiables, mentre que el 
RTTY clàssic no garantia res i I' AMTOR només un 
99%, la qual cosa és insuficient per a la comunicació 
entre ordinadors, en què un sol caràcter canviat pot 
arruïnar un programa. 

L' AX.25 és una variant de l'X.25, que utilizaven la 
majoria de les xarxes de dades -entre elles la Iber
pac- en què s'ha reservat un espai perquè cada pa
quet porti l'indicatiu de l'estació emissora i l'indicatiu 
del destinatari, de forma que un grup de 128 caràcters 
pot considerar-s'hi equivalent a un paquet postal, atès 
que porta la direcció del remitent i del destinatari. 

El protocal AX.25 especifica també quant temps ha 
d'esperar l 'estació emissora per rebre un acusament 
de recepció del destinatari, el procediment que s'ha de 
seguir si no el rep en el temps previst i quantes repeti
cions ha de fer fins considerar que s'ha trencat I 'en
llaç. 

«En aquests moments 
ja existeix un software en assaig 

anomenat NET !ROM que realitza 
totes aquestes funcions.» 

L' AX.25 s'ha demostrat suficientment bo per a 
enllaços segurs en VHF en la modulació de FM, i les 
antenes directives poden donar qualitats senyal/soroll 
bastant bones. A més, la idea inicial que cada estació 
equipada amh uòa TNC o Controlador de Nus Termi
nal pugui servir de digirepetidor, ha estat extraordinà
ria per facilitar enllaços a distàncies apreciables més 
grans que la d'abast visual. 

Inicialment, ja està previst que cada estació pugui 
intentar un enllaç programant 8 salts intermedis, salts 
que també estaran inscrit a la capçalera de cada pa
quet, amb la qual cosa, si tenim en compte que cada 
enllaç simple pot arribar a 30 quilòmetres d'una for
ma molt 'constant i fiable, amb aquest procediment es 
podrien assolir els 280 quilòmetres. 
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Si a més a més tls repetidors intermedis estan en zo
nes especialment escollides per al que fa al cas, com és 
el cas del Tibidabo, Montserrat, el Montseny .. . que 
són punts que normalment proporcionen un enllaç de, 
com a mínim, 100 km de radi, ja es veu que podem as
solir, sense cap planificació especial tots els Països 
Catalans; i, amb una mica de planificació acurada, 
podríem assolir enllaçar fins i tot amb Madrid, si 
combinem bé els 8 salts previstos. 

De tota manera, la realitat no és pas tan ideal com 
aquest prometedor panorama. No n'hi ha prou amb 
la qualitat de l'enllaç, ja que, si el tràfic és intens, la 
col-lisió entre paquets és molt més freqüent del que es 
pot imaginar. Aquestes col ·lisions es produeixen entre 
estacions que no s'escolten entre si, però que intenten 
accedir al mateix repetidor. 

Les dues estacions inicien, simultàniament (o dintre 
del segon que es tarda a transmetre un paquet de 128 
caràcters a 1.200 bands), una tramissió, i el repetidor 
es veu incapaç de decodificar i repetir cap dels dos, de 
manera que en aquest cas no fa el seu fet. 

Les dues estacions que han col-lidit, si veuen que no 
reben l'acusament de recepció, fan un temps d'espera 
addicional i aleatori, que , per tant, és diferent quasi 
sempre, fins que finalment una d'elles aconsegueix 
entrar el paquet, mentre que l'altra continua amb les 
seves repeticions o espera. Tot i amb això, el resultat 
és un alentiment del tràfic fins a un nivell que provoca 
l'exasperació de l'operador, que veu com no surt res a 
la pantalla durant llargs minuts . 

«La solució consistirà a avançar. 
una etapa addicional i crear 
una xarxa de repetidors que 

sigui responsable ella mateixa 
de la retransmissió dels paquets.» 

Ara suposem que les probabilitats de xocs entre una 
cadena de 8 repetidors sigui bastant baixa, només del 

IOOJo, i, per tant, que només col·lidissin un de cada 10 
paquets i que es pot estimar la probabilitat que es 
retransmeti correctament, en un 90%. La probabilitat 
que un paquet arribi íntegre al final de la cadena és : 

Però, com que l'acusament de recepció ha de fer el 
mateix recorregut en sentit invers, la probabili tat que 
el flux de transmissió regular assoleixi el final de la ca
dena és: 

Això significa que només arribaran al seu destí i 
confirmarà l'arribada correcta I de cada 5 paquets en-

«L 'AX.25 s 'ha demostrat 
suficientment bo per a 

enllaços segurs en VHF.» 

viats , o sigui, que podem considerar que la velocitat 
de transmissió ha quedat reduïda per 5. I això tenint 
en compte que tots els enllaços siguin fiables, cosa que 
la majoria de les vegades no és així. 

A la pràctica s'ha vist que la utilització de més de 3 
repetidors intermedis es fa pràcticament inoperativa. 
O sigui, que la generosa previsió de 8 possibles repeti
dors d'aquest tipus era massa optimista. 

La solució consistirà a avançar una etapa addi
cional i crear una xarxa de repetidors que sigui res
ponsable ella mateixa de la retransmissió dels pa
quets. És a dir, que el primer repetidor a què accedeixi 
una estació · s'encarregui de confirmar la recepció 
correcta (si efectivament ho ha estat), i l'estació emis
sora ja no hagi d 'esperar la confirmació procedent del 
final de la cadena per continuar transmetent paquets . 

Si la xarxa de repetidors s'encarrega de paralitzar la 
transmissió fins al final, i a més ho realitza a una altra 
freqüència diferent a la d'accés de les estacions nor
mals, el problema de les col ·lisions o transmissions de 
paquets simultanis per estacions que no es copien des
apareix quasi totalment. Només s'haurien de témer els 
intents de transmissió simultània entre repetidors . Pe
rò , com per definició, la xarxa de repetidors està co
piant entre si , aquest problema es redueix a l'arranca
da simultània de dos repetidors veïns. 

«L 'AX.25 és una variant de l'X.25 
que utilitzaven la majoria de ' 

les xarxes de dades, entre elles 
la Iberpac.» 

El protocol d'aquesta xarxa s'encarrega , automàti
cament, d'encaminar el tràfic entre node i node de Ja 
mateixa. Un usuari qualsevol solament necessitarà es
pecificar el nus de destí , però no la ruta. 

Cada node posseirà constància dels altres nodes de 
la _x_arxa i de les diverses trajectòries possibles que pot 
utilitzar per assolir-los. Si un node o una trajectòria 
quedés inutilitzable per causa d'una errada d'un equip 
o de la propagació, el protocol commutarà automàti
cament a una ruta alternativa (si està disponible) per 
salvar l'obstacle. I a la inversa, quan un nou node 
aparegui a la xarxa, els altres nodes l'incorporaran 
automàticament a l'estructura. Aquests canvis de r-uta 
seran duts a terme dinàmicament, sense a fectar altres 
comunicacions en actiu. 

En aquest moments ja existeix un software en as
saig anomenat NET / ROM que realitza aquestes fun 
cions i que es pot instal·lar en una TNC-2 estàndard 
dissenyada pel Tucson Amateur Packet R adio, amb la 
qual cosa es podran aprofitar tots els models compa
tibles existents i instal ·lar-los aquest software suple
mentari, sense que deixin d'actuar com a digirepeti
dors en e_l sentit primitiu exposat al principi de l'ar
ticle. Esperem tenir-ne aviat una versió definitiva per 
assajar-la aquí. 

Lluís del MolinoA3-06 
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EL DXISME DE FM I TV (I) 

La temporada estival ens brinda sucoses experiències en VHF i UHF, tot i que a les èpo
ques més fredes de I 'any també podem fer alguna cosa, com molt bé saben els radioaficionats 
que treballen els 144, els 432 i freqüències superiors. De fet, quan la propagació !!Stà oberta, 
un scanner de VHF i UHF amb una senzilla antena telescòpica, fins i tot un vulgar musi
quero, ens pot fer viure experiències inoblidables. En aquest article, només parlarem d'allò 
que està més a l 'abast de tothom: la FM i la TV. 

TIPUS DE PROPAGACIÓ 

Podem dir, a grans trets, que pot ser de dues menes. 
D'una banda, tenim la propagació ionosfèrica, que té 
lloc quan s' ionitzen les capes altes de l'atmosfera, i 
que, en principi, pot passar a qualssevol lloc i cir
cumstància. Una simple tempesta, per exemple, pot 
provocar aquest fenomen . Les ones hertzianes es 
reflecteixen a la part alta de l'atmosfera, seguint una 
línia trencada entre l'emissor i el receptor. Aquest ti
pus de propagació normalment permet logs a molt 
llarga distància -més de 200 km-, però la recepció 
del senyal sovint és inestable (propagació esporàdica), 
i només arriba fins a una freqüència determinada 
-que es diu freqüència màxima uti litzable. Aquesta 
freqüència mai no arriba a la UHF, és a dir, als 330 
MHz. Com més alta sigui la freqüència, més difícil, 
més improbable és treballar-la en aquest tipus de pro
pagació (Figs. I i 2). 

A més, tenim la propagació troposfèrica, més 
abundant a l'estiu en zones costaneres que no pas a 
l'hivern, tot i que la tropa hivernal és de més qualitat, 
en general, que l'estival. Perquè hi hagi tropa, hi ha 
d'haver· una situació anticiclònica entre l'emissor i el 
receptor, amb grans masses d'aigua entremig. Això 
permet captar senyals força estables i de molt bona 
qualitat fins a uns 2.000 km (Fig. 3). A diferència de 
l'esporàdica, aquesta classe de propagació permet tre
ballar tant la VHF com la UHF. l, també, a diferència 
de la iono, els accidents geogràfics , com ara munta
nyes, costes i illes són importants. És important que 
no hi hagi obstacles entre emissor i receptor, com pas
sa a les reflexions costaneres, on, per exemple, el golf 
de Lleó pot reflectir els senyals d'Àfrica del Nord i 
enviar-los cap a la costa catalana (Fig. 4). 

IONOSFE.RA 

Fig. 1 

Fig. 2 

ESTACIÓ 

En principi, la pràctica del dxisme de FM i TV no ne
cessita una estació cara. Generalment, amb aparells 
normals podem obtenir molts bons resultats, si la pro
pagació està oberta i no tenim el dial massa saturat . Per 
a FM podem provar amb qualsevol radiocassette de les 
que hi ha al mercat, amb una antena telescòpica. Natu
ralment, la podem millorar amb una antena omnidirec
cional exterior o millor amb una directiva (Fig. 5), 
ambdueselativament barates . Amb un bon sintoni tza
dor, també, en treurem millor profit, i més, si és un 
scanner multimode, perquè aleshores podem treballar 
la FM d'Europa Oriental (67-74 MHz); però el preu 
d'un scanner el fa poc recomanable al principiant. 

«Les ones hertzianes es reflecteixen 
a la part alta de l'atmosfera, 
seguint una línia trencada.» 

Pel que fa a la TV, tampoc no fa falta, si més no 
per començar, cap receptor especial. Un de vell en 
B/ N, sempre i quan sigui ben selectiu -i això també 
val per a la FM- ens pot anar molt bé. L'antena per a 
TV és potser la part més important, però no pas la 
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més cara. Cal rebutjar les col ·lectives, pensades no
més per a pocs canals. És millora una telescòpica, al
menys per a iono, que no pas una col·lecti~a. Per tre
ballar la banda I (canals 2, 3 i 4), amb una extensió de 
2 elements ja podem aconseguir bons resultats; tot i 
que amb una de 8 elements, n'abastarem més. Per 
operar la banda lll (canals 5-12) també ens pot anar 
molt bé una antena d'allò tan normal com una de 27 
elements. Per a la UHF, podem fer bons logs amb una 
antena de 103 elements o de 81 elements, que no cos
ten més enllà de les 6.000 pessetes (Fig. 6). Per 
completar l 'estació hi podem posar amplificadors, 
que han d'estar al més a prop possible a I 'antena i al 
més lluny possible del receptor, a fi que les pèrdues 
dels cables de baixada ens afectin menys . 

Fig. 5 

«Normalment, amb aparells normals 
podem obtenir molts bons resultats.» 

Les antenes de TV han de ser com més directives 
millor. Tenim diverses opcions. Una, acobla r-li un ro
tor, com els que hi ha al mercat, per 10.000 o 12.000 
pessetes i, amb un coman'dament a distàcnia, fer-la gi
rar. També, si la ubicació hó permet, la podem fer gi- · 
rar a mà, cosa que és una mica incòmoda. I si no , 
també li podem treure algun profit deixant-la fixa pe
rò ben orientada, és a dir, enfocada cap a I 'indret 
d'on vénen les ones. Si vivim prop de la costa i l'orien
tem cap a llevant, de segur que podrem veure les cade
nes italianes . 

«Les antenes per a TV han de ser 
com més directives millor.» 

Hem de procurar que l'estació estigui tan a prop del 
mar com puguem. Cal que l'antena vegi el mar, i , na 
turalment, que estigui tan alta com es pugui, l'ideal és 
un turó prop de la costa. I, òbviament, cal evitar al 
màxim les edificacions altes que ens impedeixen de 
veure la mar. 

«La "gràcia", és pescar Itàlia 
en PAL color pel televisor de casa.» 

Cal rebutjar qualsevol altra mena d'elements suple
toris, com ara mescladors o previs. Si fem servir una 
bateria d'antenes per poder treballar diverses bandes, 
encara que tot el sistema giri amb el mateix rotor, ca
da antena ha de tenir la seva baixada independent, i al 
final, o bé posem els connectors cada vegada que ha
guem de canviar d'antena, o bé fem servir un commu
tador, que és més còmode. 

Els cables de baixada han de ser com més curts 
millor, i no és gens recomanable treballar amb més de 
1 O· 12 metres de baixada. 

SISTEMES I NORMES DE TV 

A diferència de la ràdio , els aparells de TV normal
ment no són universals, tot i que al mercat podem tro
bar aparells multiestàndards, tant de TV com de· 
vídeo, molt més cars. Amb un aparell normal com
prat a l'Estat espanyol, però, podem veure moltes co
ses . U na primera experiència pot ser, des de la Costa 
Daurada, mirar de sintonitzar els regionals del País 
Valencià, les Illes i Aragó. Jo, per exemple, a la Costa 
D~urada, hi tinc dues segones cadenes, la de Sant Cu
gat i la «nacional». Pel canal 8 de la VHF, en algunes 
comarques, es pot pescar Euskal Telebista a través del 
repetidor pirat d'Iruñea . Però això no té massa «grà
cia». La «gràcia», és pescar Itàlia en PAL color pel 
televisor de casa, cosa relativament fàcil en UHF. 
Aleshores sí que deixareu bocabadada la concurrència 
d'aquells que ens prenen per maniàtics. Això és pos
sible perquè Itàlia emet la UHF en PAL color sistema 
G com l'Estat espanyol. En canvi, la VHF italiana, a 
part que només en podrem veure la primera cadena de 
la RAI, malgrat que també emet en sistema B com 
l'Estat espanyol, no té la mateixa distribució de fre
qüències, tret dels canals 4, 5 i 10. Per tant, un sintot
nitzador digita l preparat per fer-se servir aquí, no ens 
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Fig. 6 

servirà per captar la RAI-l. Algèria, que emet per la 
banda Ill , amb sistema B, la veurem molt bé, però en 
B/N, perquè emet en norma SECAM color. La sego
na cadena de Tunísia -en francès- que emet també 
en UHF, la veurem en B/N en un televisor YAI color. 

França, que en bona part de Catalunya es pot caçar 
molt bé, en teoria, com que emet en SECAM, no sola
ment no la veurem en B/ N, sinó que ni la veurem, 
perquè fa servir el sistema L, i, si la veiem, no la senti
rem. I si la veiem i la sentim, i a més ho fa en PAL co
lor, aleshores estem pescant una estació italiana que 
en copia una de francesa (i a ixò també ens pot passar 
amb Tele-Montecarlo, la suïssa o la iugoslava TV
Koper). Si volem superar aquests handicaps, necessi
tem un aparell multiestàndard, però jo no l 'aconsello, 
per començar. 

Pel que fa a captacions iono, la cadena que més 
lluny he pescat ha estat la TV -txecoslovaca però no
més el so i a través d'un scanner, sintonitzat als 65.75 
Mhz. Sé de gent que ha aconseguit imatges de la TV
soviètica per iono, però cal tenir present que a l'Euro
pa Oriental (tret d'Albània, la República Democràtica 
Alemanya i Iugoslàvia) fan servir el sistema D 
(VHF). I compte! El fet que captem la primera cadena 
soviètica, no vol dir pas que captem directament la 
Unió Soviètica perquè pot ser que agafem algun re
emissor situat a Txecoslovàquia qt.:e copia del satèl·lit 
Gorizont. 

CONSELLS 

Cal tenir present que cada vegada hi ha canvis en la 
distribució de les bandes. Els tancaments massius 
d'emissores de FM a Catalunya han netejat el dial, 

per la qual cosa és possible que es guanym forats per 
mirar de fer DX-FM, si més no a Barcelona. Però el 
millor és a llunyar-se uns quants quilòmetres d'aques
ta ciutat. A Calafell , es pot pescar, amb un musi
quero, emissores del País Valencià i les Illes quan les 

«Cal tenir present que cada vegada 
hi ha canvis a la distribució 

de les bandes.» 

altes pressions acompanyen. Pel que fa a la TV banda 
I, a Barcelona ciutat, fo ra del canal 2 no hi ha res a 
fer; almenys fins que el 4 del Tibidabo sigui tancat . i 
TVE-I emeti en UHF tal com està previst . A la banda 
III, podem fruir de la Radiotelevisió Algeriana (bilin
güe) i, alguns dies de l'any, de la Xandir Malta (canal 
10), i , encara, en algun indret, de l'Euskal Telebista
Pamplona (canal 6). La UHF, que és per on aconsello 
iniciar-se, cada vegada està més tapada per al DX, i per 
això és molt important tenir antenes superdirectives, 
que ens filtrin al màxim els repetidors valencians i bale
ars de TV3 i les cada cop més freqüents estacions locals 
de TV o els nous emissors i repetidors de TVE-1. 

Ara, per als qui fan DX-TV un bon consell: Comp
te amb la vista! Feu servir aparells petits, per operar, i 
gua rdeu les distàncies prudencials ulls-pantalla. Si pot 
ser, treballeu amb algun comandament a distància i 
protegiu-vos la vista amb filtres o ulleres adequats, es
pecialment quan busqueu i no hi ha res i us heu 
d'amorrar massa al televisor. 

Martí Garcia-Ripoll i Duran 
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EL CODI Q DEL CEBEISTA 

El codi Q és el més utilitzat pels cebeistes. A causa de la seva simplicitat, és el codi més difós 
per a usos locals, per a comunicacions establertes del tipus base-mòbil, base-base, i mòbil
mòbil. És facilment identificable perquè les seces xifres sempre comencen per una Q. 

També veurem el codi ICA O, que és el que es fa servir per a comunicacions de llarga dis
tància, utilitzant la primera lletra de cada paraula. 

QRA ..... ... Nom de l'estació 
QRB ........ Distància entre dues estacions 
QRD . . . . . . . . Vaig a ... .. ./Vinc de .... . 
QRE ·······: Espero arribar a Oloc) a les .... hores 
QRF ......... Torno cap al punt de sortida 
QRG ........ La seva freqüència exacta és ... .. KHz 
QRH .. ... ... La seva freqüència de transmissió varia 
QRl . . . . . . . . . Com és el to de la meva emissió 
QRK .... . ... Quina és la legibilitat dels meus senyals? 
QRL ....... . Estic ocupat. Si us plau, no interferiu 
QRM ....... . Tinc interferències 
QRN .... . ... Tinc interferències atmosfèriques 
QRO .... ... . Augmenta la potència de la transmissió 
QRP ........ Disminueix la potència de la transmissió 
QRQ ........ Transmet més de pressa 
QRR ........ Transmissió automàtica (Morse) 
QRS ... . ..... Transmet més a poc a poc 
QR T . . . . . . . . Deixo de transmetre 
QR U.... .... No tinc cap missatge per a vostè 
QR V ........ Estic disposat (a rebre, etc.) 
QR W . ...... Informa a (estació) que estic a les escoltes 
QRX ........ Esperi un moment 
QR Y... .. . . . Quin és el meu torn de transmissió? 
QRZ .. .. ... . Qui em crida? 
QSA ... ...... Quina és la força del ~eu senyal? 
QSB ..... .... El seu senyal s'esvaeix (fàding) 
QSD ......... El senyal arriba a batzegades 
QSH ........ Realitza marcacions radioelèctriques 
QSI . ........ . No puc entrar en comunicació amb (estació) 
QSL ......... Acusament de recepció (senyal, missatge, .. . ) 
QSM ..... ... Repeteix l'últim ·missatge 
QSO ......... Pot comunicar amb (estació)? 
QSP ..... . ... Pot passar el meu missatge? 
QSQ ......... Disposa de metge a bord? 
QSR ......... Repeteix el teu indicatiu 
QSS .. . .. . ... Quina freqüència de treball es fa servir? 
QST ......... Trucada general a la freqüència 
QSW ........ Transmet a la freqüència de .... MHz 
QSX. ........ Pot escoltar-me a la freqüència de .... MHz 
QSY ......... Passa a transmetre a la freq. de ... . MHz 
QSZ ... .. . .. . He de transmetre 2 vegades el missatge? 
QTA ...... :. Anul·la l'últim missatge 
QTC ...... .. Tinc tràfic per a vostè (missatge) 
QTG .. ... ... Fes senyals de marcació radioelèctrica 
QTH ........ La meva posició actual és ..... . 
QTN ...... .. A quina hora sortiràs? 
QTR ........ Quina hora exacta és? (HH.MM.SS.) 
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rJr _QUApERNS 
~ · TECNICS 
LA TEC~OLOGIA A L'ABAST 

EL 
NOSTRE NOlJ TELÈFON: 

(93) 238 26 97 

PRODUCCIONS 
TÈCNIQUES S.C.C.L. 

l'r/r QUADERNS 
~ TÈCNICS és -la teva 

SUBSCRIU-T'HI!! 

ARA ... AMB UN 15% DE DESCOMPTE' 

QTU ........ Estic a les escoltes de . ... a .. .. hores 
QTY ....... . Arribaré al lloc de l'accident a les .... h. 
QTZ .. ....... Continua la .recerca? 
QUA . .. . .. . . Tens notícies de (indicatiu)? 
QUB .. : ... . . Tens informació meteorològica de Oloc)? 
QUC ........ Últim número de missatge rebut 
QUF . . . . . . . . Ha rebut ei SOS de (indicatiu) a les . .. h 
QUM .. . .. . . Ha finalitzat el tràfic d'emergència 

«El codi Q és el més utilitzat 
pels cebeistes.» 

CODI ICAO (INTERNATIONAL CIVIL 
AERONAUTICAL ORGANIZATION) 

A ............. Alfa 
B ... .. .. .. .. .. Bravo 
C .. .... : . .. ... Charlie 
D ..... ........ Delta 
E ..... .•...... Echo 
F ....... .. .... Fox 
G ........ .... . Golf 

NOM I COGNOM 

ADREÇA ... .. . ' 

CODI POSTAL 1 LOCALITAT . 

H .. .... ... ... Hotel 
! .............. India 
J .. . . ... ...... Juliet 
K ... ...... . ... Kilo 
L ......... ... . Lima 
M ..... . . ~· ··· Mike 
N ...... .. . .. .. November 
0 ..... ....... . Oscar 
P .. . . : ... ..... Papa 
Q ........... .. Quebec 
R . ............ Romea 
S ... . ....... .. Sierra 
T ............. Tango 
U. ... : ..... . .. Uniform 
V. ............ Víctor 
W .. .. ........ Whisky 
X. ... ......... Xylophone 
Y ... . ..... . .. . Yànkee 
Z ...... . ...... Zulu 

Fins aquí els comentaris als diferents codis que 
dintre de. la banda ciutadana es fan servir amb més 
freqüència. D'altres codis, com el murciélago, són per_ 
a ús local i no ·són gairebé utilitzats. El codi RST es fa 
servir per a DXisme (Escolta), i d'altres són variants 
dels codis fins ara esmentats. 

Vicenç Jareño i Sorli 

• • • • • • • • o • ' • o •• •• ••• 

EMISSORA D' ONA CURTA MÈS ESCOLTADA: . . .. ... . . .. . . ... . 

Envi~r ~quest~ butllet~ co un~ fotocópia J a : 
HÀDJO 4. L'ALTRA RÀDIO, Pssg. de Gràcia 1, 

0 8007 Barcelona 

Aquesta butlleta dóna dret a ~rticipar en el 
s orteig d e 11/JflJ premis que es celebrarà el diu
menge .1 4 de juny de 1987 , dins del programa 
L'Altr a Réidio. Els premis han estat cedits per: 
R~dio 4. R . Pra¡;ra, R.Austria, VOA, R.Sul'ssa, BRT 
R. França, QUADERNS T~CNICS i per diverses revis
tes DXistes . 47 



A TEVA OPINIÓ ENS INTERESSA 

Tant si ets subscriptor, lector habitual o, simplement, un lector esporàdic, volem saber el 
teu parer sobre QUADERNS Tt:CNICS. 

Gràcies a la v.ostra continuada lectura i consu lta i al cada cop més gran nombre de subs
cripto rs, ens hem anat consolidant d ins la premsa tècnica de divulgació. Per això, doncs, des
prés de la celebració del nostre primer aniversari, volem sotmetre QUADERNS Tt:CNICS a 
aquesta consul ta. 

Et preguem , doncs, que contestis les qüestio ns següen ts i ens les facis. arribar al més aviat 
possible a l'adreça de referència. Contribuiràs, així, a fer de QUADERNS Tt:CNICS una re
vista cada cop més teva . 

QUADERNS TÈCNICS 

I . Qu(· l:l sl:mhla la maquetació de QUADERNS Tt:CNICS? 

o 13l; 

o p~(·. p~l· 

O Ma la nh·nt 
PL·r qu (··.' ......... ... . . .... ... . ... .... ......... ........... .... ........... .. ....................................................... . 

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

~- Cl;~~:-.ilïL."a. lk ks Jivl·rscs seccions dl! què consta QUADERNS Tt:CNICS; les tres millors i 

k' li\.'~ pitjors se~ons L'i teu criteri. 
Millor' ... ..... .. .... ............................................... Pitjors ............... ................... .............. ... . .. 

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

PL'r qu('.' ... ........ .. . : .... ...... ..... , ............................................................................................. . 

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

3. Qu0 afegiries o trauries de QUADERNS Tt:CNICS? ¿Quin tipus d'informació trobes a fal

tar? 

··············· ················· ······································· ··· ········· ·· ··········································· ········ ··· · 
···· ······· ··································································· ···· ····· ··· ······································.····· ········ 
································· ························· t······ ·· ···:·················· ·· ·· ··· ··········· ································· · 

4. Segons el teu criteri, ¿com és el nivell de QUADERNS Tt:CNICS? 

O Alt 
O Mitj à 
O Baix 

5. Consideres que aquest nivell és unifo rme en totes les seccions? 

O Sí 

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

.................... .. : .... ........ ·: ................................................... .... .... ........................................... . 

6. Quins suggerim ents faries a QUADERNS Tt:CNICS? 
............ ... .... ... ... ... . ~ ......... ..... ............. ...... .. .......... ......... .... ......... .................. .. ......... ~ ............ . 

··················· ·· ············ ····· ······························ ·············:················ ··········· ··· ··········· ·· ··············· 
.. ....... ...... ............. ......... .... .... ...... .................... : .... .................. ........... .................... ....... ....... . 

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

Apartat de correus 34038 
08080 BARCELONA (Barcelonès) 
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PENSEM 
EN TOTHOM 
,DES DE FA 

MES D'UN SEGLE 

@) 

Des del 1881 el Banc de 
Sabadell cerca les millors 
solucions financeres per 
a tots i cadascun dels 

segments de rnercat i 
crea nous serveis per 
resoldre les seves 
necessitats. 
Ja fa més d'un segle 
que el Banc de 

Sabadell pensa en tot 
hom, és per això 
que està segur de 
poder oferir-li 
un Bon 
Servei. 

--BANC DE SABADELL--
BonServei 



-Venc ordinador ZX-81 amb 32 K de memòria i mini
receptor Toshiba gairebé nou amb li 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 hneals 
per a televisió. Sortida de 10 a 30 wats. Compraria 
a bon preu. Apartat 34038, reg. AMPTV. 08080 
Barcelona (Barcelonès) . 

50. 

- 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 facilita r-me informació d'on es pot tro
bar, que·escrigui a: Enrique Moreno Leiva, c. Juan 
Guisasola, 10, 7è. 20600 Eibar (Guipúscoa). 

I 

I 

LA FORMAC/0 DEL FUTUR, AVUI 
. 

ELECTRONICA 
MANTENIMENT INDUSTRIAL 
I DISSENY 

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

INFORMÀTICA 

CONSUM 

e Ràdio 
e-Te levisió 
e Videocassettes 
e So 

e Programació: Tècniques i llenguatges (Basic, CoboL Assembler-C) 
e Programes standard: Tractamer.t de textes - Full electrònic - Agenda electrònica 

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

. 
ANGLES E.S.P. SYSTEMS 

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

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

TAMBÉ CURSOS A M IDA PER A EMPRESES 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

OFICINES: D1putac1ó. 314. pral. 1.~ - Tel (93) 231 06 62 
Telex: 99_352 TXSU E - Telefax: (3) 325 91 34 

. 08009 BARCELONA 
CENTRE 1: Plaça Un1vers1ta t. 5 - Tel. 318 10 50 

08007 BARCELONA 
CENTRE 2 : Sant Anton1 M_.~ Claret. 357 -Tel 340 46 93 

08027 BARCELONA 
CENTRE FQRMACIÓ LINGÜÍSTICA (E.SP.) : Girona. 34. 4°. 1 a - Tel. 232 77 05 

0801 O BARCELONA 



. ·~· . ·. . m 

Diputació 

' -·-. 

· Singulars,representatius, 
documentals i apassionants. 

de Barcelona 
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