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Amb el T SAT dc CS IMPORT, vo tè pot veure al eu televi or una quantitat enorme de coses: 
tim; a 17 canals d'Europa i Estat · Units. Però res més. i ratlles, ni neus, ni dobles imatges, ni 
colors aHucinants. Escoltarà un so· perfecte. i no pa complexes explicacions sobre per què el seu 
equip no li orerei~ te. pre·tndon que vostè e pernva d'ell. 
Es molt senzill. perquè CS IMPORT li ofereix el equips de recepció de TV via satèi'lit més 
solhicat del mercat. Des de l'antena OFF.SET, la més petita i eficaç, fins als equips complets 
per ui seNei de romunitats. I a un preu molt mé baix del que podria pensar. 

i et que vostè vol és veure televisió, i no pa · fer exercicis de frustració, el seu equip TV SA T hn 
dc ser C I rlPORT. 

es IMPORT 
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Rit 211 i7.IS ~5 
~ IS~Hl!lll.()l,'~ 

CONTACTES 
INTERNACIONALS 

DE LA CB 

La realització de la t•a Conferència Internacional de 
CB dins el marc del Sonimag'87 és organitzada per la 
·Federació Catalana de CB. N'informem més 
àmpliament a la nostra secció interior, d'aquest tema; 
de tota manera, hem considerat important que ressal
tés al nostre editorial per diversos motius. 

En primer lloc, la Banda Ciutadana té molts aficio
nats/ usuaris arreu dels Països Catalans. Aquesta im
portància numèrica no sempre es correspon amb un 
nivell similar pel que fa al contingut de les comunica
cions o a l' ús dels mitjans i coneixements tècnics. 

No cal dir que iniciatives com aquesta de la Federació 
Catalana de CB són molt útils per elevar aquest llistó i 
fer efectiu un diàleg amb altres aficionats/usuaris 
d'Europa. 

Per altra banda, també és un motiu de congratula
ció, per tal com representa prendre una iniciativa en el 
món de les comunicacions que situa el nostre país al 
punt de mira del cebeisme internacional. 

V ANDELLÓS-II 
I LA CARN DE CANÓ 

Carn de canó o terra de canó, podríem anomenar el 
nostre país en un tema molt diferent de l'anterior. Inten
tarem fer una breu radiografia del tema Vandellós- Il. 

• Setanta-tres mesos de construcció i un cost de 
190.000 milions de pessetes. 

• Fabricant: Westinghouse, tipus: d'aigua a pres
sió. 

• Combustible d'importació: 73.343 Kg de diòxid 
d'urani. 

• A finals d'any adq~:~irirà la màxima potència. 
• Els residus seran emmagatzemats a la central no

més durant cinc anys. 
• La propietària de la central és ENDESA (Empre

sa Nacional de Electricidad) amb un 72o/o, i HIDRU
ÑA (Hidroeléctrica de Cataluña) amb un 28%. 

• Producció: 6'5 milions de Kw/ h: una sisena part 
de les necessitats totals dels Països Catalans. 

• Vint-i-quatre hores després d'engegar-la va saltar 
el sistema d'alarma i es va haver d'aturar. 

• Les aigües de prop de Vandellós són les més ca
lentes de la Mediterrània . 

Conclusions i dubtes ingenus: 
* Per què empreses lucratives poden disposar 

d'ajuts de diner públic per augmentar els seus ingres
sos en activitats perilloses? 

* Per què continuen utilitzant centrals nuclears del 
mateix tipus quan han causat greus accidents a altres 
llocs? 

* Què se'n farà, dels residus altament radioactius 
passats els cinc anys que diuen que els tindrà la 
central? I quan aquesta ja no se'n pugui fer càrrec? 

* Per què es tolera la instal·lació d'aquest muntatge 
en territori català, quan ni tan sols· poden argumentar 
que es queden els beneficis, que seran d'altra gent fo
rastera? 

* Per què es tolera sotmetre el país al perill d'una 
instaHació atòmica, quan ni tan sols poden argumen
tar la manca d'energia elèctrica, ja que reconeixen que 
les necessitats estan cobertes i tota la producció de la 
central és per exportar a França i a Portugal? 

* Per què es carrega el reactor sense haver fet el 
preceptiu simulacre d'evacuació de la població? 

* Per què els poders públics no tenen o no volen te
nir informació immediata i detallada de les circums
tàncies en què es produeixen les situacions d'alarma? 

* Per què tolerem que posin en perill les nostres 
terres i vides per interessos aliens? 

* Quants Harrisburgs i Txernòbyls més fan falta? 

QUADERNS TÈCNICS 
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gabinet 
d' informació 
i estudis 
comarcals 
de Catalunya 

EL GABINET D'INFORMACIO I ESTUDIS 

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

Uf\!A ENTITAT QUE TREBALLA E'J LA 

INVESTIGACIO , DIFUSIO DE LA REALITAT 

COMARCAL I MUNICIPAL DEL NOSTRE PAlS. 

AQUEST A LABOR LA DUU A T ERME 

UN EQUIP D'ESPECIALISTES QUE SELECCIONEN 

NOTICIES PER T EMES EN MES DE 300 

PUBLICACIONS PERIODIQUES QUE S'EDITEN 

ARREU DE CATALUNYA. 

ELS SERVEIS QUE S'OFEREIXEN SON 

ELS SEGÜENTS: 

UNA HEMEROTECA ON ES POT 

CONSUL. TAR LA MAJORIA DE LES PUBLICACIONS 

SELECCIONADES. 

ARXIU D'INSTITUCIONS UN 

COMARCALS, PERMANENTMENT REVISAT, ON 

ES REFLECTEIX LA VITALITAT DINAMICA DELS 

NOSTRES POBLES, BARRIS I COMARQUES 

(EMISSORES LOCALS. ÇENTRES D 'ESTUDI, 

ASSOCIACIONS CUL TU RALS, GRUPS 

ALTERNATIUS ... ). 

PER A QUALSEVOL INFORMACIÓ 

ESCRIVIU 

O TELEFONEU-NOS 

A LA SEGÜENT ADREÇA 

GABINET D' INFORMACIÓ 

I ESTUDIS COMAR CALS 

DE CATALUNYA 

( GIECC ) 

CI dels ALMOGÀVERS 43 

T. (93) 300.00.67 

080-18-BARCELONA 

I, FINALMENT, EL SERVEI DE RECULLS 

DE PREMSA. 

ELS RECULLS DE PREMSA ESTAN 

PENSATS PER A TOTES AQUELLES PERSONES 

I INSTITUCIONS QUE VOLEN UNA INFORMACIO 

COMPLETI'. 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 TAMAI'\Y DIN A4, 'CONSTIT U!'TS EN FOTOCOPIES 

DE GRAN QUALITAT TECNICA, TANT PEL QUE 

FA ALS TEXTOS REPRODUÏTS COM PEL QUE 

ES REFEREIX A LES POSSIBLES IL.LUSTRACIONS 

QUE ELS ACOMPANYEN. 

L-'\ NOTICIA PORTA SEMPRE LA 

REFERENCIA DE LA PUBLICACIO D ' ORIGEN, 

I DEL DIA DE LA SEVA APARICIO. 

ELS~ DOSSIERS S'ENVIEN A L DOMICILI 

DEL CLIENT, SEGONS LA PERIODICITAT 

E6COLLIDA EN CADA CAS: DIARIAMENT, CADA 

SETM.tJ,NA, UN ÇOP PER MES. 

GI ECC 
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TECLATPROGRAMABLEPELSPC 

Desenvolupat per la societat americana EECO, ha sor~it a la 
venda un teclat de 122 tecles programable segons les n~c~ss1tats d_e 
l' usuari susceptible d'alteracions a través d'una memona exclusi
va de l~ctura modi fi cada (EEPROM) resident, que pot acceptar 
fins 480 pulsacions de memòria d'ús freqüent. . . 

Altres caractersniques d'aquest nou teclat son que d1sposa ?~ 
tecles de cursor i de tecles numèriques totalment separades, a1x1 
com de polsadors de moviment de cursor en diagonal. : er _dur-ho 
a terme tot, utilitza tencologia d 'elastòmetres conductius ~ es pot 
triar entre commutadors PC/ XT o A T. Totes les tecles s~t1sfan la 
recent normativa DIN quant al baix perfil i, així mate1x, estan 
aprovades per la UL i la FCC. 

LLAPIS LASÈRIC INDUSTRIAL 

S'han presentat no fa gaire sengles exemplars de llapis col·lima
dors, comercialitzats per Miniwatt , dissenyats especialment per a 
aplicacions industrials com ara sistemes d'enregistrament de da
des, escriptura òptica, usos mèdics i mesurament de distàncies, 
entre d 'altres usos. Tot i que no requereixen especials coneixe
ments per part de l'usuari, les seves característiques d 'emissió són 
comparables amb les dels làsers d'heli-neó. 

D'entre tot el que s'ha posat a la venda, en destaca un que ofe
reix una potència de sortida més alta, amb una ona contínua de 
20m W. El consum de corrent amb la màxima sortida a 60°C és de 
sols 250 mA. La longituçi d 'ona del làser és de 820 mm. Models un 
xic millorats aporten prestacions semblants, si bé la respectiva 
longitud d'ona està modificada. 

Tots els ginys s'allotgen dins d'un encapsulat de 27 mi l·límetres 
totalment circular amb una precisió de diàmetre entre els + O i 
- li m. El seu interior està pensat perquè els elements ambientals 
no l'ataquin , i es subministra amb un connector de curt circuit. 

CONDENSADOR 
D'ALT A DURADA 

Amb una esperança de vida mitja 
fixada en 200.000 hores a 40°C, ha 
sqrgit el C0-39, un condensador 
electrolític disponible per a tensions 
de treball compreses entre els 6,3 i 
els 400 volts, amb valors de capaci
tat entre els 100 i els 470.000 mil·li
faradis i toleràncies, a 25°C, entre 
el -lO i el + 500Jo . 

La deriva de la capacitat és infe
rior al 5% per a un procés de càrre
ga i descàrrega d'un milió de cicles, 
amb una constant de temps de O' I 
segons. La tensió màxima inversa 
aplicable és de -2,5 volts i pot fer les 
seves tasques en la gamma de tem
peratures compresa entre els -55 i 
els + 85°C. 

MODULADOR FI PER A TV 

Ha sortit al mercat el nou modu
lador de fil tres per a la televisió 
PMS680, concebut per a la distribu
ció de senyals a factories, laborato
ris i sistemes de CA TV (cable-TV). 
Segons el seu constructor, es submi 
nistra tant per a fil tres de banda 
vestigial com per a ones superfi
cials, un terreny molt important 
dins dels transmissors per a radiodi
fusió. 

Aquest modulador és progra
mable des del panel frontal i es dis
posa de la possibili tat de bloquejar
lo mitjançant una clau especial que 
hi evita l'accés de personal no auto
ritzat. Tot l'equip està disponible 
per als sistemes PÀL, SECAM, 
NTSC i similars, a part d'integrar 
un corrector de linealitat per a 
transmissors amb tètrodes i retalla
dors de bla ncs. 

DISC ULTRACAPACITlU 

S'ha presentat al mercat català un 
nou disc òptic de la Mountain 
Comp. Aquest nou disc es caracte
ritza per la rapidesa del seu accés i 
la seva gran capacitat d'emmagatze
matge de dades. 

Està especialment pensat per a 
usuaris de xarxes d 'àrea local o en
torns que comportin multiús . Tam
bé serveix per a aplicacions 
específiques com I 'autoedició, el 
CAD/CAM, o els sistemes d'ofici
na automatitzada. 

CIRCUITS INTEGRATS 
D'ALT NIVELL D'ÚS 

A fi de proporcionar un nivell 
d'utilització . d 'àrea del xip de 
l 'ordre del 90%, com a mínim, 
l'empresa National Semiconductor 
ha presentat els circuits de la sèrie 
SCX6287, que ofereixen una densi
tat de 8700 portes i presenten un re
tard per a cadascuna de 850 ps, to
tes fetes amb silici i doble nivell de 
metal ·lització, a més de ser insen
sible als efectes tyristor. 

Els separadors d 'Entrada/ Sorti
da poden realitzar funcions múl
tiples , entre les quals hi ha diverses 
operacions a nivells variables i com
patibles amb altres sistemes . Atès 
que el circuit utilitza el mateix soft
ware i eines de disseny de nombro
sos PC, es pot assimilar quasi im
mediatament a qualsevol dispositiu 
més general , i a l' igual d'altres cir
cuits integrats d 'aplicació específi
ca, està encapsulat per tota mena de 
muntatges plàstics i/ o ceràmics. 

SUPERTELESCOPI DE RAIGS GAMMA 

Dins de l'accelerador de partícules de Troickij, a la vora de 
Moscou, ha passat satisfatòriament les proves el major telescopi 
de raigs gamma construït al món. Destinat a efectuar operacions 
des d'una òrbita amb un altre telescopi de raigs X, és el resultat 
conjunt dels treballs desenvolupats juntament per la Unió Sovièti
ca i l'Estat francès. 

Per a la seva realització, s'han basat en experiències passades de 
satèl·lits artificials i estacions espacials tripulades, així com en 
proves dels models inicials en globus aerostàtics a les capes supe
riors de l'atmosfera. El seu perfeccionament es va portar a terme 
en instal-lacions situades a la Terra, que simulaven condicions es
pacials. Un cop hagin finalitzat els assajos preliminars, serà 
instal·lat en un aparell espacial. 

MATERIAL 
ANTI CÀRREGUES ELÈCTRIQUES ESTÀTIQUES 

Amb la intenció d'oferir una millor resistència a l'atac de subs
tàncies químiques corrosives , la Dalau Ltd. proposa l' Anti-Static, 
un material que garanteix la dissipació de l'electricitat estàtica 
sense pèrdua de les propietats inherents, a temperatures compre
ses entre els -100 i + 260° C. És disponible en barra, tub, xapa o 
pel·Iícula i en tot mena de mides, i està acoblat amb un carbó d'al
ta puresa que actua com element conductor. 

Aquest material sembla ser esepcialment indicat per aïllar com
ponents tals com anells, retalls aïllats i juntes. En el cas dels segells 
d'eixos, les seves característiques de no-adherència eviten els 
danys als aïllants durant les condicions d'arrencada en fred. Pot 
ser mecanitzat a la mateixa empresa amb temperatura controlada. 
En forma de pel·Iícula autoadhesiva, I' Anti-Static PTFE combina 
un elevat factor de dissipació de la càrrega elèctrica estàtica amb 
una resistència tèrmica de fins 200°C. El revestiment va protegit 
per una coberta desprendible de PVC en relleu. 

ESTELS CAPTIUS 

Després de quinze anys d'observació, l'astrònom Vulff D. 
Heintz, del Swarthmore College de Pennsilvània (Estats Units) ha 
pogut detectar i seguir un parell d 'estels taronges de gran magni
tud, que a hores d'ara es troben a la constel·Iació de la Balança (a 
11 O anys de-llum de nostre Sol) i que s'allunyen de nosaltres a 470 
Km/seg., tot dirigint-se al centre de la Via Làctia. 

Aquest parell d'estels està separat per tan sols 5 minuts d'arc 
-és a dir, que van quasi junts- i es creu que es ficaran per una 
zona poc recomanable per a la navegació interestel·lar, ja que la 
seva posició, a 17° d'inclinació respecte a la nostra galàxia, poden 
fer-los col·lidir amb altres sistemes. Segons les referències aporta
des per l'esmentat astrònom, totes dues són del tipus espectral K i 
subpigmeus, encara que ningú no sap quina és la seva procedèn
cia. 
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IMPRESSORA 
PER INFRAROJOS 

A fi d'embolicar més la troca, els 
de Hewlett Packard han fabricat 
una nova impressora de format 
reduït per a les seves calculadores, 
que funciona mitjançant una inter
fície per infrarojos, de forma que 
per funcionar cal situar-se conve
nientment respecte a l'aparell i pit
jar un parell de tecles. 

La impressora d'infrarojos s'ali
menta amb 4 bateries alcalines AA 
o bé un adaptador de corrent altern 
opcional, que no recarrega els acu
muladors, sinó que perllonga la se
va vida activa. Pot imprimir fins 24 
caràcters per línia en un paper tèr
mic de 58 mil·límetres amb impres
sió en negre. És totalment portàtil i 
pot funcionar a distàncies de fins .46 
centímetres. 

LOCALITZADOR PORTÀTIL 

Amb la denominació de LDT-50, 
una empresa del nord d'Europa ha 
construït el primer localitzador de 
persones del món totalment portà
ti l, que funciona a qualsevol clima, 
ja sigui enmig de l'oceà o sota la 
sorra del desert. La seva font d'ali
mentació són un grup de piles, i 
entre les seves novetats figura un 
sintetitzador de veu adaptable a la 
tonalitat de cadascú. 

D'altra banda, aquest localitza
dor incorpora un element de 
programació alterable a voluntat, a 
fi i efecte que clami el missatge de
sitjat per l' usuari. Si cal , tot el siste
ma pot connectar-se a la xarxa in
ternacional de rescat via satèl·lit 
Compass-Sansat, i amb l'ajut d'un 
codi personalitzat es podrà saber en 
un moment qui s'ha perdut. 

BATALLA PEL MAGNETÒFON NUMÈRIC 

Malgrat les guerres d'interessos, sembla que el Japó ha guanyat 
la batalla pel futur dels enregistraments sonors, desbancant les 
multiancionals nord-americanes i europees del so . En concret, ja 
estan comercialitzant els Digital Audio Tape (DAT), que van pre
sentar oficialment al Saló Audiovisual de Berlín, celebrat el prop
passat mes d'agost. 

Amb el DAT, tota la tecnologia del so s'enfila cap als termes 
numèrics, en una freqüència de mostreig de 32.000 Hertzs. Allò 
curiós de tot això, és que el magnetòfon numèric permet la còpia 
dels discs compactes sense cap minva en la qualitat, cosa que afa
voreix la seva pirateria, fins a l'extrem d'impedir la rendibilització 
de les gegantines inversions.de la indústria de l'edició fonogràfica. 
Sobretot, els nord-americans han protestat perquè aquests ginys 
no disposen de mecanismes anticòpia, raó per la qual han prohibit 
la seva importació als Estats Units. 

Malgra això, els japonesos han advertit que el DAT no resulta 
tan perillós en aquest sentit com sembla. De fet, representa tan 
sols una extensió del codi numèric del disc compacte a la banda 
magnètica. Aquesta identitat del codi podria propiciar la còpia di-. 
recta en numèric quasi sense pèrdues, però ells han respectat les 
normes de fabricació, que impedeixen la reproducció com cal. 

L'ENERGIA APROFITABLE 
DE L'ABOCADOR DEL GARRAF 

A causa de la gran proporció de matèria fermentable que es va 
detectar a l'abocador del Garraf, aquest ha estat utilitzat com a 
font d'energia. En la fermentació, les bactèries condueixen a la 
formació de metà, diòxid de carboni, N2 i compostos halogenats i 
sulfurats. Els dos primers d'aquests components, són components 
bàsics den la formació del biogàs: 

No és fins després de dos anys d'iniciar els abocaments que 
aquests reuneixen les condicions necessaries per ser rendibles. A 
mesura que la fermentació es va produint la proporció de metà . 
augmenta fins que s'estabilitza en una producció considerada òp
tima del 550Jo. El temps d'explotació d'un abocador pot ser, apro
ximadament, d'uns 50 anys. 

Per a I 'aprofitament d'aquest biogàs, s'han instal·lat dos equips 
de cogeneració de 18 i 14 KW, respectivament, que permetran 
subministrar gran part del consum propí d'energia elèctrica de 
l'abocador. També s' hi instal·larà experimentalment una caldera 
d'aigua calenta amb la finalitat d'observar la seva viabilitat i ren
dibilitat. ,--
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EL F ALS SISTEMA SOLAR 

ALTRES 
!JOU IPS 
CONSUMIDORS 

A finals de 1984, un grup d'astrònoms nord-americans van 
declarar que havien descobert un nou sistema solar en gestació a 
l'estel Beta Pictoris, situat a 210 bilions de quilòmetres de la 
Terra. Al seu moment, això es va considerar com un punt decissiu 
al món de l'astronomia ... que actualment gairebé ha perdut tota 
credibilitat, segons un article de l' Astrophysical Astronomical 
Journal Letters. 

En aquest escrit, un grapat d'investigadors ,francesos afirmen 
que els seus col-legues estan equivocats, tot afegint-hi que, en re
alitat, no han vist sinó un miratge provocat per les complicades 
tècniques d'observació emprades. Aquesta opinió, l'abonen amb 
diverses investigacions sobre el cas que han estat comt'arades du
rant uns quants mesos, i tot sembla indicar que només era un efec
te que està relacionat amb la superposició de certes imatges 
mentre es feien els mesuraments·. Cas de provar-se del tot aquesta 
teoria, voldria dir que tan sols es pot demostrar l 'existència d'un 
únic sistema solar, és a dir, el nostre. 

L'E.S.A. CONTRACTA 
MÉS PERSONAL 

L'Agència Espacial Europea 
(ESA) té previst contractar 500 jo
ves enginyers i administratius du
rant els propers tres o quatre anys, a 
conseqüència de l'aprovació de 
nous programes d'actuació. En el 
decurs dels darrers temps, el perso
nal de l 'ESA s'havia mantingut en 
una xifra constant de 1.400 emple
ats, però ara aquest nombre aug
mentarà considerablement al 1990. 

A més a més de reclutar tota 
aquesta gent, les necessitats de 
l'agència -segons els seus organit
zadors- incrementaran la deman
da de personal per a d'altres llocs de 
treball, per raó dels projectes que 
volen proposar a les empreses priva
des. Eis sectors on s'efectuarà una 
demanda més àmplia seran les tele
comunicacions, la informàtica, 
l 'enginyeria de sistemes, la mecàni
ca, les estructures, I 'electricitat i la 
termoenginyeria. 

CENT VlNT ANYS 
PER DEMOSTRAR 
UNA FÓRMULA 

David Cooper, Joseph Geratti i 
Mario Raimundo, tres químics fí
sics de la Universitat de Milà (Itàlia) 
han aconseguit el que s'espera que 
sigui una definició definitiva de la 
fórmula del benzè (C6HJ, després 
que al 1858 el savi Kekulé introduís 
la teoria de les valències electrostàti
ques. Actualment, a la química or
gànica aquest compost es representa 
en forma d'hexàgon. 

El nou model proposat està més 
d'acord amb les teories de la resso
nància nuclear, de forma que els 
àtoms d'hidrogen en realitat estan 
orbitant al voltant dels nuclis de 
carboni . Si es pogués demostrar la 
viabilitat d'aquest plantejament, 
s'haurien de canviar tots els es
quemes desenvolupats fins ara. 

9 



ENERGIA PRODUÏDA PER LES ONADES 

Als rompents de la costa d'Oslo (Noruega), s' ha construït un ci
lindre d'acer que està produint poc més d'un quilowatt de potèn
cia elèctrica tot aprofitant la força les onades, tant de dia com de 
nit. La seva construcció ha costat uns 700 milions de pessetes, 
mentre que cadascun els quilowatts produïts surten per 4 cèntims. 
A la base d'una sitja hi ha un ressonador que es mou amunt i 
avall, colpejat per les onades del mar. 

L'acció del bombeig fa pujar l'aire a la força la torre d 'acer. 
Amb aquest sistema s'impulsa una turbina de la part superior de 
la torre, que activa un generador. Si hi ha marea baixa, l'aparell 
deixa de funcionar durant aproximadament una hora. 

NOVA NORMATIVA 
PER A PERIFÈRICS 

L' American National Standards 
Institute (ANSI) ha publicat recent
ment un nou estàndard per al nivell 
físic d'Interfície de Per i fèries 
Intel·ligents (IPI). Es coneixerà 
com a una interfície paral ·lela de 
propòsit general emprada per a la 
connexió de diferents tipus de peri
fèrics - unitats de disc, cintes, ter
minals, etc.- a l'ordinador princi
pal, amb alta independència dels ~i
versos fabricants involucrats. 

La normativa ANSI mencionada, 
X3.129-1986, a més de les especifi
cacions mecàniques i elèctriques, 
també disposa altres tipus d 'especi
ficacions, com són: protocols de 
bus, seqüències de control empra
des per implementar interseccions i 
informació dels temps dels senyals 
d'interfície. 

NOU RONYÓ ARTIFICIAL 

L'empresa Sorin Biomèdica ha 
desenvolupat un dispositiu anome
nat tècnica de la doble càmera, que 
pot reduir el temps necessari per 
practicar I 'hemodiàlisi (I 'equivalent 
al ronyó artificial). E l seu principi 
d'acció es basa en el fet que, si es fa 
simultàniament els processos de di
fusió i convecció, es produeix una 
influència entre aquests mútua, que 
escurça les sessions amb aquest apa
rell. 

Aquest nou dialitzador està for
mat per un seguit de filtres i fibres 
buides de polisulfona i cuprofan. 
Cada tractament suposa per terme 
mitjà l'eliminació del 57f1/o del con
tingut d ' urea a la sang, i la d'altres 
substàncies nocives per a l' organis
me humà. També es redueixen en 
un tant per cent important els exces
sos. de sodi, calci, potassi, albúmi-
nes, carbonats, etc. · 

TAULA DE BARREGES 
TELEFÒNICA 

Creada per Sistemes Electrònics 
SA, aquesta taula de barreges tele
fònica pot enviar, simultàniam~nt, . 
missatges a quatre interlocutors, a 
qualsevol indret del món. Entre les 
seves particularitats, hi ha la de tre
ballar tant a la televisió com per 
emissores de ràdio, a part d 'elimi
nar els problemes de realimentació, 
els xiulets i totes altres anomalies 
provocades al control tècnic. 

Des d'una altra perspectiva, tam
bé pot controlar els nivells de recep
ció de les esmentades línies telefòni
ques i la recepció, sense que la 
sincronització falli. El seu muntatge 
resulta molt senzill , i només cal una 
connexió a la pròpia taula i utilitzar 
una sortida submaster com a font 
d'àudio. 

;:) 
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EL FUTUR DE LA MBM 

T~n sols és qüestió de temps perquè puguin implantar-se les Me
mònes de Bombolla Magnètica (MBM), un original mecanisme 
~asat en I 'ús de línies magnètiques verticals creades en una perifè
na d~r~nt la generació d'una bombolla feta a partir de granets de 
g;dohm, cobalt o ferr~. Amb aquesta tècnica, els bits de dades 
s emmagat~emen a regwns que poden detectar-se mitjançant un 
conductor Implantat a la superfície. 

A~uests dis~o~itius no volàtils, de petites dimensions unitàries, 
r~altlvament rap1ds però altament insensibles al soroll i les vibra
Clons, són utilitzats principalment en aplicacions militars in
dustrials en sistemes distribuïts, i hi treballen com memòries fixes. 
Propugnats als anys setanta per multinacionals nord-americans a 
l'a~tuali_tat, n?m~s. els japonesos fan esforços seriosos per pros~e
g~¡r les mvestlgacwns, atès que moltes empreses del ram han deci
dit treballar en altres dispositius. En tot cas, són Hitachi i Fujitsu 
les que tenen la darrera paraula, ja que han demostrat la possibili
tat d'emmagatzemar 8 Gbits/cm2 en un futur pròxim. 

COMMUTADOR CONTROLADOR DE VÍDEO 

El selector de programes Master Switch, de Masterpiece Pro
duets, és un aparell que permet de combinat tres entrades de 
UHF /VHF, magnetoscopi i sistemes per cable o ordinador perso
nal a l 'endoll de l'antena del receptor de televisió o al mateix 
vídeo. A fi i efecte de garantir la seva supervivència a la llar tam
bé es pot emprar en sentit invers per distribuir un r~al de 
VHF / UHF a un dels tres destins. 

Aquest commutador utilitza un sistema unipolar de 3 vies en 
posicions seleccionables per botons, que estan fermament assen
tats mercès als seus punts de contacte treballats en or. L'atenuació 
d'inserció en UHF és inferior a 0'4 dB, mentre que al retorn resul
ta superior als 16 dB, amb un aïllament de 51 dB en VHF. 
L'entrada i la sortida estan adaptades per a endolls coaxials estàn
dards de 75 ohms. 

LÍMITS A LA MINIATURITZACIÓ 

Çada curt espai de temps sorgeixen nous i més potents xips que 
van augmentant la deNsitat de circuits per cm2• Això permet aba
ratir costos als fabricants i reduir dimensions. 

.Però tot té un límit. Si avui és normal parlar de distàncies de 2 a 
3 mil-lèsimes de mil·llhitre entre passos d'un mateix xip, alguns ja 
estan arribant, experimentalment, a 1 dècima de rnil·lèsima de 
mil·límetre. Aquesta febre miniaturitzadora està provocant 
problemes tècnics com el del desgast per electromigració, que pro
voca l'obertura de connexions. Un altre problema és el de l 'afecta
ció a les cada cop més primes capes d'òxid dels xips. Tot això 
podria fer perillar la fiabilitat i vida mitjana d'aquests circuits, al 
mateix temps que qüestiona la seva rendibilitat. 

11 



EUS-BREUS BREUS- BRE 

e Al centre astronòmic d'Otawa (Canadà), s'ha pogut realitzar la primera radioobservació 
d'un quasar, per obra de l 'aficionat Frank Roy. A fi i efecte d'aconseguir-ho, s' ha emprat 
un radiointerferòmetre provinent de l'observatori d'Indian River, prop de Cap Kennedy. 
El quasar detectat fou el 3C298, de 16,8 magnituds a la constel·lació de la Verge. 

e Els Estats Units i Ja Unió Soviètica van acaparar al 1986 els dos terços de la venda mundial 
d'armes convencionals, per valor d'uns tres bilions de pessetes, d'acord amb un informe 
difós per I' InstHut Internacional d'Investigacions per la Pau . 

e L'empresa FL Jennings ha anunèiat una nova línia de relés per microones de fins 2,5 gi
gahertzs en versions per a circuits impresos i amb connexions SMA. Entre les seves aplica
cions es troben la commutació d'antenes, de radars, de radiotelèfons, de sistemes de co
municacions, etc. 

e Un metge i inventor suec, Jan Otto Solen, ha desenvolupat una màquina d'autotranfusió 
de sang, que recull aquest líquid del pacient durant l'operació i, un cop esterilitzada, torna 
a injectar-la dins seu. En opinió dels seus col· legues, aquesta innovació representa, tex
tualment, un aparell increiblement revolucionari. 

e Ha aparegut el World Almanac of Investigations, un llibre de 352 pàgines que recull tots 
els invents des dels temps més remots. La seva a utora, Valerie-Anne Giscard d'Estaing, 
parla de més de 60 invents, que van del frigorífic al primer submarí atòmic. 

• La multinacional nord-americana Dupont de Nemours acaba de presentar un nou adhesiu 
de vidre de plata per al muntatge, anomenat Ditac 4780. Aquest material s'ha pensat espe
cialment per a circuits integrats en càpsules hermètiques ceràmiques no metal·litzades . El 
Ditac 4780 proporciona una excei·Jent conductància tèrmica, superior als processos eurè
tics de silici-or a menys cost, i al mateix temps millora la capacitat d'uÚlització respecte 
d'altres adhesius basats en la plata . 

e L'Institut Nacional d'Investigació de Metalls del Japó i l'Acadèmica de Ciències de 
Pequin treballen conjuntment per desenvolupar nous procediments d'extracció del gai·Ji a 
les mines de ferro xineses. Aquest metall s'extreu dels residus procedents del zinc i l'alumi
ni i s 'espera que per a l'any 2000 la producció serà de 1.000 tones anuals, a causa de 
l'increment de la seva demanda electrònica. 

INTÈRPRET DE LOGO EN CATALÀ 
Per primera _vegada a ~~talunya, s'ha desenvolupat un intèrpret de LOGO en català que 

actualment esta essent uhhtzat per uns deu mil nens de diferents col·legis. 

1. QUÈ ÉS EL LOGO? 

És ben sabut que la informàtica i els mitjans infor
màtics ofereixen a l'ensenyament un conjunt de possi
bilitats d'ús molt interessants des d'un punt de vista 
pedagògic; com una eina especialment capaç d'emma
gatzemar, subministrar i transmetre informació; com 
una eina que requereix una tècnica d'utilització (la 
programació), l'aplicació de la qual tècnica té un va
lor formatiu intrínsec; i com una eina interactiva, ja 
que és un element de suport molt útil i que potencia la 
creativitat dels alumnes. Tot això fa que incideixi po
sitivament sobre el procés d'aprenentatge i fomenta 
una actitud de recerca i crítica davant les noves reali
tats que es presenten dia a dia com a fruit del progrés 
científic i tecnològic. 
· Aquest ventall de possibilitats queden plasmades i 
concentrdes en el LOGO. El LOGO no és més que un 
llenguatge de programació d'alt nivell que ha estat 
pensat per ser aplicat dins del camp de l'ensenyament, 
per la qual cosa se l'ha dotat d'un conjunt de carac
terístiques que el fan el més adient per a l'acció do
cent; la definició d'aquestes característiques, per tant, 
vindrà condicionada pel pressupòsit que els principals 
usuaris d'aquest llenguatge seran els nens. Dins 
d'aquestes característiques, podem anomenar com 
més representatives les següents : 

1 ~- Els termes del llenguatge són paraules o 
expressions de la llengua del país, els quals indiquen 
per si mateixos quina operació realitzen, de manera 
que no representin cap problema de memorització ni 

La sintaxi del LOGO ha estat definida de tal forma 
que la programació es pot realitzar mitjançant un 
llenguatge gairebé col- loquial, sense haver de 
preocupar-nos de complir unes determinades regles de 
puntuació, tal com succeeix en altres llenguatges d'alt 
nivell. 

Dins del LOGO existeix l'anomenat món de la tor
tuga, que no és més que un conjunt d 'ordres que per
meten moure per la pantalla una tortuga amb la qual 
podem realitzar qualsevol tipus de gràfic; això inclou 
des de la figura geomètrica més senzilla, fins - utilit
zant les tècniques de programació LOGO- els gràfics 
amb perspectiva. El LOGO és un llenguatge que és và
lid tant per a aquell que s'inicia en la programació, 
c_om. per a aquell que hi és experimentat, i el seu objec
tiu es trobar noves formes més complexes i estimu
lants. 

«El LOGO és un llenguatge 
que és vàlid tant per a aquell 

que s 'inicia en la programació, 
com per a aquell que 
hi és experimentat.» 

de traducció. Actualment, el LOGO s'utilitza a la majoria dels 
2. - En LOGO totes les ordres són formulades mit- centres docents, ja sigui com un element de suport a 

~ançant _verbs en imperatiu per reflectir el seu caràcter les explicacions del professor, o bé per iniciar ¡'alum
mteractiu. ne dins del món de la informàtica, ja que aporta una 

3.- Es formulen accions que són indicades per . sèrie de conceptes com són la recursivitat, Ja variable 
pred~cats mitjançant afirmacions que tenen el fi de global, la variable local, etc. el coneixement dels quals 
confirmar o constatar un fet. és molt útil a l'hora d'aprendre altres llenguatges de 

programació. 

«El LOGO no és més que 
un llenguatge de programació 

d'alt nivell' pensat per ser aplicat 
dins del camp de l'ensenyament.» 

2. OBJECTIUS DE L'INTÈRPRET 

La idea de realitzar aquest intèrpret va néixer com a 
conseqüència de Ja manèa d'un LOGO en català dins 
del mercat actual i del propòsit que, a més a més, fos 
compatible amb el microprocessador Z-80 i el sistema 
operatiu CP I M que són els utilitzats pels centres do
cents als quals es volia incorporar el LOGO. 
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A causa de les limitacions del hardware, de les quals 
parlarem en el seu moment, aquest intèrpret no pretén 
ser un programa esp~ctacular , sinó complir estricta
ment la missió per a la qual fou creat el LOGO. Per a 
això, només cal implementar les seves principals 
caracters1tiques, és a dir, proporcionar un vocabulari 
molt bàsic i funcional per a la comunicació amb l'or
dinador, ser tolerable amb la utilització de les ordres i 
signes de puntuació, i oferir un conjunt de missatges 
d'error que especifiquin clarament quin tipus d'error 
s' ha comès i en quina línia del procediment s'ha 
produït. 

Així mateix, per ser la part que més estimula 
l'alumne, es pretén donar una atenció especial als grà
fics de la tortuga; aquesta atenció es concreta en l'ob
tenció de dues característiques: rapidesa i precisió. A 
aquest fi, es treballarà amb nombres reals que estaran 
representats en un format de coma flotant de 32 bits 
de mantissa i 8 d'exponent. 

«El disseny de I 'intèrpret · 
es realitza a partir di!ls diagrames 
sintàctics de/llenguatge LOGO.» 

El disseny de I 'intèrpret es realitza a partir dels 
diagrames sintàctics del llenguatge LOGO, utilitzant 
el mètode de disseny top-down recursiu, amb la qual 
cosa s'aconsegueix implementar el caràcter recursiu 
del LOGO. Aquest mètode, com el seu nom indica, 
consisteix a implementar els diagrames sintàctics del 
LOGO en un ordre que va des del diagrama de major 
nivell, fins al de menor nivell. Aquesta implementació 
permet analitzar una ordre sense necessitat de back
tracking. Això vol dir que en analitzar un caràcter es 
sap perfectament quin serà ·el següent caràcter sense 
haver de retrocedir en l'estudi i, per tant, la presència 
d'un error en l'ordre es pot detectar en qualsevol mo
ment. Per altra banda, els diagrames sintàctics perme: 
ten definir una jerarquia en l'ordre d'execució de les 
operacions aritmètiques; així, en LOGO, l'expressió 
entre parèntesis és la més prioritària, a continuació ho 
són les operacions de* i /, mentre que les operacions 
de suma i resta són les menys prioritàries . · 

3. BLOCS DE L'INTÈRPRET 

Un intèrpret és un programa que descodifica una 
ordre escrita en llenguatge d'alt nivell i l 'executa; el 
codi màquina associat a aquesta ordre es troba emma
gatzemat a la memòria del microprocessador de tal 
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forma que I 'intèrpret, una vegada que ha reconegut 
de quina ordre es tracta, salta a la posició de memòria 
on es troba la rutina que executa l'ordre. Partint 
d'aquesta definició, es pot afirmar que l'algorisme 
principal de qualsevol intèrpret està compost per 
quatre operacions. 

1. Edició de l'ordre. 
2. Reconeixement de l'ordre. 
3. Comprovació que l'ordre ha estat editada 

correctament. 
4. Execució de. l'ordre. 
Aquesta ordre LOGO pot ser una expr~ssió, una 

paraula reservada o keyword, o un procediment. Ve
gem, a continuació, els blocs que componen l'in
tèrpret necessaris per fer aquestes quatre operacions. 

3.1 Programa principal 
pi programa principal és l'encarregat de cridar se

quèncialment cadascun dels blocs que componen l'in
tèrpret en un ordre que dependrà de l'ordre a execu
tar; el seu algorisme ve donat per la figura 1. Com po
dem observar, aquest algorisme realitza les accions 
que acabem de descriure. 

I INICI l 
I 

.I 
INICIALIT2ACIÓ 

DE .I 
PUNTERS 

T 
·I 

I 
EDITOR DE l LfNIA 

.. I 
I 

ANALITZADOR 

L~XIC 

I 

" . 

ANALITZADOR l SINTkTIC 
., 

l 
I EXECOCI6 ORDRE l 

I 
I 

I . SORTIDA CP/H I 
Figura I. Programa principal. 

La primera operació que es realitza dins del progra
ma principal consisteix a analitzar els punters que 
contenen les diferents estructures de dades que genera 
l'intèrpret dins de la memòria del microprocessador. 
Entre aquestes, destaquem com· més. importatns la zo
na de variables globals, la zona de variables locals, la 
llista de tokens, la llista de símbols i l'stack de l'analit
zador d'expressions. A continuació, tractarem de les 
dues primeres estructures, per veure la restél en un 
posterior estudi. 

Una variable global és definida mitjançant la primi
tiva POSA i implica un pas de parà¡netr.es per referèn
cia; ~ixò és, quan es tre?~lla amb diferents procedi
ment~, el valor de Ja vanable pot ser modificat per 
quals~vol procediment i aquest nou valor és vàlid per 
a tots els nivells de recursivitat que es realitzen fins 
que es torni a modi ficar. El valor d'una variable glo
bal podrà ser una paraula, un nombre o una llista. La 
zona¡de variables globals té una estructura lineal, és a 
dir, els valors s 'han anat emmagatzemant un darrere 
de l'altre a mesura que les variables s'han creat; així 
mateix, aquesta zona no és objecte de cap reorganit
zació, ja que el LOGO no permet esborrar una sola 
variable, sinó únicament totes de cop. 

Una variable global es defineix com una entrada a 
un procediment i equival a .un pas de paràmetres per 
valor; això vol dir que el valor de la variable pot ser . 
modificat per qualsevol procediment i des de qualse
vol nivell; però aquest nou valor únicament és vàlid 
per al nivell actual de recursivitat. Així, en retornar a 
un nivell superior , el valor de la variable serà el que te
nia quan es va produir el pas al nivell inferior. Aquest 
raonament justifica la creació de la zona de variables 
locals, ja que sempre que es passi d'un nivell superior 
a un altre d'inferior, és a dir, sempre que es produeixi 
una crida a un procediment, s'haurà de guard~r el va
lor que té la variable local en aquell moment, perquè 
quan es realitzi el pas invers es recuperarà el valor en 
aquest nivell. Per tant, cada vegada que s'executa un 
procediment es genera un registre a la zona de va
riables locals que conté els valors de les variables en 
aquell moment. Aquests registres són emmagatzemats 
a la memòria en forma d'stack, ja que l'últim que s'hi 
ha creat és el primer a recuperar-se. Un registre es re
cupera quan el procediment que hi és associat ha estat 
executat. 

3 .. 2. Editor de Jínia 
L'editor de línia permet editar I 'ordre que es vol 

executar. Aquesta ordre quedarà emmagatzemada en 
un buffer per ser posteriorment reconeguda i executa
da. 

3.3. Analitzador lèxic 
Per poder reconèixer l'ordre editada existeixen en 

memòria dues taules: una conté el nom de tots els pro
cediments creats per l 'usuari fins al moment, i l'altra 
conté el nom de les keywords de què consta l 'in
tèrpret, així com la direcció de la rutina que les execu
ta. Ara, el procés de reconeixement de l'ordre no pot 
consistir a comparar el nom escrit per l'usuari amb els 
noms continguts a les dues taules, perquè el procés se
ria molt lent. Per aquesta raó, com un pas previ a 
aquest reconeixement, es classificaran els caràcters es
crits des de l'editor de línia dins les següents catego
ries: operadors, identi ficadors i procediments. A 
aquesta definició, se l'anomena tokenització dels ca
ràcters d'entrada i es realitza per l'analitzador lèxic. 
Així, a cada element d'entrada se li assigna un token i 
un símbol; en el cas que aquest element sigui uri iden
tificador (nom d'un procediment, variable o paraula 
reservada), aquest símbol contindrà els caràcters AS
CII's corresponents al nom de l ' identificador i tota la 
informació que hi faci referència, tal com veurem a 
l'apartat dedicat al procés de tokenització. 

«El programa principal 
és l'encarregat de cridar 

seqüencialtnent cadascun dels blocs 
que compónen l'intèrpret.» 

L'analitzador lèxic té dos comportaments ben dife
renciats, cosa que depèn de sï els caràcters que analit
za corresponen a un procediment o, per contra, a una 
ordre. 1. En el cas d'una ordre, es tokenitza i es guar
da en memòria, però els seus tokens són destruïts en 
tokenitzar una nova ordre; per tant, els tokenscorres
ponents a l'edició d'una línia no generen cap estructu
ra de dades dins la memòria del microprocessador. 2. 
Si els caràcters corresponen a un procediment, els· seus 
tokens es guarden en memòria i únicament són 
dest¡:uïts per ordre de l'usuari. Per tant, es genera una 
llista de tokens amb la seva llista de símbols que conté 
tots els procediments editats per l'usuari fins al mo: 
ment. L'operació d'èxecutar un procediment consisti
rà en analitzar els tokens i executar les rutines asso
ciades a cadascuna de les ordres que el componen. 
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Mitjançant aquesta tokenitzoció s'aco~seueix, per 
una banda, facilitar la tasca de reconeixement d~ 
l'ordre i, per altra banda, permetre co~~rovar. Sl 
l'ordre ha estat escrita correctament. Aix1 mateix, 
també s'estalvia memòria, ja que si, per exemple,_ la 
paraula ORDENAR està escrita cinc vegades dms 
d'un procediment es crearà un token cada vegada ~ue 
surti , però només es crearà un símbol amb els carac
ters ASCII d'aquesta paraula. 

«Una variable global 
es defineix com una entrada 

a un procediment.» 

3.4. L'analitzador sintàtic ,. . 
L'analitzador sintàctic és la part de I mterpr~t qu~ 

estudia la sintaxi dels caràcters d 'ent~ada . La s~nt~Xl 
ha d'estar en concordança amb els diagrames smta~
tics del llenguatge LOGO. Aquest analitzador estudia 
els caràcters d'entrad una vegada que aquests han es
tat tokenitzots. 

3.5. L'analitzador d'expressions . , 
Aquest altre analitzador estudia ~na express¡.o ~0-

GO; aquest estudi consisteix a anahtzar-_la ~emantlca
ment i sintàcticament i, en el cas· que SigUI cor.recta, 
obtenir el seu valor. L'analitzador és cridat, quan es 
necessita el valor d'un paràmetre que t~b~ pot ser 
una expressió aritmètica. Per a l 'exec~c¡ó d aques.t~s 
expressions s'utilitzen un conunt de rut~nes matematl
ques en coma flotant que permete~,r~all_tz_a: les ope~a
cions de suma, resta, multiplicaclO I diVISIÓ. A mes, 
també es disposa de rutines trigonomètr!que~ que per
meten obtenir les funcions de sinus, cosmus 1 tangent. 
Les funcions trigonomètriques juguen un paper ~olt 
important en la realització de gràfics amb perspectiva. 

«L'editor de línia permet editar 
l'ordre que es vol executar.» 

Els operands que componen una expr~s~ió són em
magatzemats a l'stock de l'analitzador mitJançant una 
notació polonesa, i una vegada calculat el resultat 
també queda emmagatzemat a l'stock a l'espera que la 
keyword o procediment que hagi sol-licitat el valor de 
l'expressió el recuperi (vegeu la figura 2). · . 
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r---------------------------------
üPER=6,.8 +5+3+9 

6 l ----· -_a-__ -__ -1 

5 

---- INLSTACK 

---- ULTIMJOS 

OPER=31 

31 

-
· Figura 2. Notació polonesa 

Pot ser que· una expressió estigui formada per un 
sol operand; en aquest cas, l'analitzador actua com 
zona de pas de paràmetres, ja que l'única cosa, qu~ f~ 
és col·locar l'operand a l'stock perquè despres SigUI 
recuperat .. 

De la mateixa forma, les entrades a les keywords 
són analitzades per l ' analitzador i emmagatzemades a. 
l'stock· la rutina associada a la keyword recupera 
l'entrada i, en el cas d'una funció -que és aquella 
keyword que retorna un valor-, deixa el valor de sor
tida a l'stock. 

3.6. Editor de procediments . 
És el conjunt de rutines que implementen cadascu

na de les paraules reservades de què consta l'intèrpret. 
Dins d'aquestes, se n'hi distingeixen dos tipus: les pri
mitives, que són les que no retornen cap valor, i les 
funcions, que són les que en executar-se retornen un 
valor. 

A la figura 3, es mostra com estan relacionats 
aquests blocs entre si; com s'observa, l'element 
d'unió en'tre ells és el programa principal. 

/~ 
I 
¡ 

Figura 3. Blocs de l'intèrpret. 

SINTÀCTIC 

4. PROCÉS DE TOKENITZA CIÓ 

El procés de tokenitzoció.és fonamental, per tal com 
d'ell depèn que les tasques de reconèixer l'ordre i de 
comprovar que sigui correcta siguin més o menys com
plexes. L'assignació de tokens i el seu disseny repercu
teix directament sobre aquestes tasques. L'analitza
dor lèxic és l'encarregat de realitzar el procés de toke
nitzoció i, per tant, tindrà la missió de convertir una 
seqüència de caràcters ASCli en .una seqüència de to
kens creant, en el cas que els caràcters corresponguin 
a un procediment, la llista de tokens i la llista de 
símbols. Així mateix, l'analitzador lèxic detecta la 
presència d'un error d'overjlow (quan el nombre edi
tat supera la capacitat màxima del LOGO) i d'un 
error lèxic (quan els caràcters editats no s'ajusten a 
cap diagrama sintàtic); en aquests dos casos, es crearà 

· un token que indiqui aquesta situació. 

«El procés de tokenització 
és fonamental, per tal com d'ell 

depèn que les tasques 
de reconèixer l'ordre i de comprovar 

·que sigui correcta 
siguin més o menys complexes.» 

Els diagrames sintàctics del llenguatge indiquen 
quins són els tokens que s'han de definir; en un princi
pi, s'assignen tokens als operadors, nombres i identi
ficadors. Ara bé, pot ser que en un posterior estudi 
s'assignin alguns tokens especials amb l'objecte de 
simplificar el disseny de l'intèrpret. La taula 1 mostra 
els tokens que es defineixen. Com es pot observar, 
s'han assignat tokens especials a les primitives PER, 
FI, i a la paraula buida. Les primitives PER i FI mar
quen l'inici i el final d'un procediment; per això, a ca
dascuna d'elles, se li dóna un tipus de token diferent 
del tipus corresponent a les primitives. ,Amb això 
s'aconsegueix una menor dificultat i una major rapi
desa a l ' hora de manejar la llista de tokens, ja que així 
l'espai que ocupen els diferents procediment que for
men la llista queda perfectament delimitat. Ajxí ma
teix, també permet detectar fàcilment la falta 
d'aquestes primitives a la definició del procediment; 
en aquest cas, l 'intèrpret avisa l'usuari mitjançant un 
missatge d'error. 

· I. Operadors: 1 byte. 

CR ............... OIH «---- Tipus de token 
b/ .................. Bit 7 a I; La resta indica el N° d'espais. 
« .... ........... 02H 
» .................. 03H 
= ................. 04H 
/ .................. 05H 
* .................. 06H 
- ................... 07H 
+ .. ............... 08H 
) ................... 09H 
( .................. OAH 
[ .................. OBH 
] .................. OCH 

2. Nombres: 6 bytes. 

MSB LSB 

jTipus I ;MANTjiSSA : I Exp. I 
I 

Tipus= 18 H 
2 3 4 5 6 

3. Identificador: 3 bytes. 

I Tipus Direcc. H 1· Direcc. L J 

2 3 

Byte I Byte 2, 3 
Idn. Primitiva ........... OFH - Direcció dins la 

keywors. 
Idn. Funció .............. !OH - Direcció dins la 

Idn. Normai. ............. I3H 
keywords. 
-Direcció dins la 
símbols. 

taula de 

taula de 

llista de 

Idn. Procediment ....... 14H -Direcció dins la llista de . 
símbols. 

Idn. Variable ............. I5H - Direcció dins 

4. Tokens especials. 

Primitiva PER: 
Primitiva FI: 
Paraula buida: 

símbols. 

3 bytes Tipus---» li H 
3 bytes Tipus---» 12H 
I byte Tipus --->> 19H 

Taula 1. Definició de tokens. 

la llista de 

Els tokens de tres bytes estan formats per un byte 
que n'indica el tipus i els altres que apunten a la posi
ció del simbol dins la llista de símbols; aquest símbol 
emmagatzema el nom de l'identificador i la informa
ció que hi fa referència. La taula 2 mostra l'estructura 
del símbol d'un identificador i d'una primitiva. La in
formació dels quatre bytes reservats depèn del tipus 
de símbol i és la següent: 

a) Si l'identificador és una variable que conté 
l'adreça on es troba el valor de la variable. 

b) Si l'identificador és un procediment que conté 
l'adreça d'inici i final d'aquest dins la llista de tokens. 

e) Si és un identificador normal que no conté cap 
informació. 
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SÍMBOL IDENTIFICADOR 

2 

- Byte 1: Tipus de símbol. El mate!~ qu~ el del token. 
- Byte 2: Nombre de caràcters de I tdenuficador. 
- Identificador: Nom de l'indentificador. 

SÍMBOL KEYWORD 

IKEYW~RD lo.H I o.L l 
2 

- By te I: Tipus de key word. 
- Byte 2: Nombre de caràcters de keyword. 
- S ímbol: Nom de la keyword. 
_ Direcc. H : Direcció de la rutina que implementa la key. 

Direcc. L: 

Taula 2. Definició de símbols. 

Una vegada realitzat el procés de tokenització, es 
realitzen les tasques de reconeixement de l'ordre i de 
comprovar que aquesta ha estat escrita correctament; 
per això, cal analitzar els tokens i comparar la seva 
estructura amb la dels diagrames sintàctics . 

«El valor de la variable 
pot ser modificat 

per qualsevol procediment 
i des de qualsevol niv,ell.» 

S. EXECUCIÓ D'UNA ORDRE 

Executar una ordre vol dir analitzar els tokens que 
li corresponen; l'ordre pot ser: 1. Una expressió, 2. 
Una primitiva , 3. Un identificador, o 4. Un token 
d'error detectat a l'analitzador lèxic. 

1. En detectar una expressió , es fa una crida a 
l'analitzador d'expressions per tal que l'executi; 
l'analitzador retorna el valor d'aquesta expressió 
mitjançant el seu stack, d'on serà recuperada i vi
sualitzada amb el corresponent missatge d'error NO 
SÉ QUÈ FER AMB ... (vegeu un manual de LOGO). 

2. Per executar una primitiva només cal executar la 
seva rutina associada. Per això, mitjançant el token 
de la primitiva s'accedeix a la posició on es troba dins 
la taula de primitives. Els dos últims bytes del símbol 

Ql' 18 

de la primitiva donen l'adreça de la rutina associada; 
una vegada executada aquesta, s'haurà executat la· 
primitiva . . .. 

3. Si el token analitzat correspon a un !dentlflc~-
dor , pot ser que aquest sigui el nom d'un proced~
ment, o no; en cas negatiu s'haurà produït un error 1, 

per tant, s'envia el missatge correspon~nt ~ I~ pa~
talla. Si es tracta d'un procediment , es mua Sl te para
metres d'entrada, i en aquest cas·es genera el registre 
corresponent dins la zona de variables locals. Per exe
cutar un procediment només cal executar cadascuna 
de les ordres que el componen , tal com hem vist en 
aquesta secció . 

4. Si el token correspon a un error, es visualitza 
amb el corresponent missatge. 

Sempre que durant l'execució de qualsevol ordre es 
produeixi un error, s'aturarà l'execució i s'informarà 
la pantalla d'aquesta situació . 

6. CONCLUSIÓ 

Actualment, aquest intèrpret de LOGO està essent 
aplicat a diferents col-legis, sobre un total d 'aproxi
madament deu mil nens. A partir d 'aquesta experièn
cia es pot afirmar que el LOGO és, avui en dia, l' eina 
més adequada , no solament per a l'ensenyament en 
general, sinó per iniciar el nen dins del món de la in
formàtica. 

<<Actualment, aquest intèrpret 
de LOGO està essent aplicat 

a diferents col-legis sobre un· total 
de deu mil nens.» 

«Actualment s 'està treballant 
en la versió 2.6, que permetrà 

controlar objectes externs tals com 
robots, braços mecànics, etc .. » 

Durant aquest període de prova, s'ha comprovat la 
fiabilitat de l'intèrpret, i els errors que s'hi han detec
tat han pogut ser solucionats, ja que es diposa dels 
programes font. Aquest fet, a més a més, ha permès 
canviar el nom d'alguna primitiva, per tal com el pri
mer nom assignat no ha estat assimilat per l'alumne, o 
bé no indicava perfectament allò que la key realitza. 
Per altra banda, i a diferència dels LOGO's del mer
cat , la possessió dels programes font ha permès conti
nuar desenvolupant el LOGO segons la demanda de 
l'alumne; així, actualment s 'està treballant en la ver
sió 2.6, que permetrà controlar objectes externs tals 
com robots, braços mecànics, etc. 

«L -'analitzador sintàctic és la part 
de I 'intèrpret que estudia 

la sintaxi dels caràcters d 'entrada.» 

Les princupals limitacions d'aquest intèrpret vénen 
donades pel hardware sobre el qual treballa. El 
microprocessador Z-80 és un micro de 8 bits que di
recciona 64 K de memòria, la qual cosa fa que les pos
sibilitats d'ampliació de l'intèrpret no siguin massa 
àmplies . Per altra banda, la targeta gràfica no treballa 
amb colors i tampoc no disposa de xip controlador 
d'sprites, la qual cosa fa que només es pugui te~ir una 
tortuga al mateix temps . 
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EL SISTEMA DE DISC COMPACTE 
Ja ha passat prou temps des de l'aparició del disc compacte com perquè poguem fer una. 

primera avaluació del nou sistema. Les promeses que l'acompanyaven -absència de soroUs, 
fluctuacions immesurables, vida il·limitada del disc ... - han esdevingut reals i audibles, o 
inaudibles, segons sigui el cas. El temps i la societat de consum tenen l'última paraula, però 
tot sembla indicar que s'imposarà als sistemes analògics actuals; tan sols cal esperar. 

El DC és el resultat de la combinació de moltes 
branques de la ciència i en alguns aspectes ha calgut 
desenvolupar-ne de noves per tal de poder arribar al 
resultat actual. Així les coses, no deixa de ser un petit 
miracle el fet de trobar-lo fabricat en massa, encara 
que, si mirem enrera, quan l'home va arribar a la Llu
na també es va considerar un miracle i ara ja ho veieu, 
és gairebé un fet normal. 

Més concretament, el DC s'ha creat combinant 
l'òptica de làser, servo-mecanismes, tècniques de 
correcció d'errors i electrònica digital i analògica pel 
que fa a coneixements, i gràcies a la cooperació de 
Philips i Sony quant a l'esfqrç. També cal tenir en 
compte els problemes que ha comportat la coordina
ció de tots aquests esforços i l'acceptació dels resultats 
per part de tècnics i públic. 

El DC és el primer pas vers l'àudio digital, ja que 
l'objectiu final és la digitalització del senyal al mateix 
micròfon, de manera que totes.Iès tasques posteriors 
puguin ser realitzades digitalment i directament trans-

Mesclador estéreo PCM 1610 

.O 
Cassetes d!gitals · 

Enregistrador-reproductor U-màtic 

Codificador /tallador 

Cassette master del DC 

ferides al DC. Segons els experts, estem ben a prop 
d'aconseguir-ho però, de moment, tan sols existeix el 
DC (tot i que ja se sent parlar de la cassette digital, 
aparell amb grans problemes de comercialitz~ció pel 

. poder que atorgaria als pirates musicals si estigués a 
les seves mans). 

El procés que segueix el DC des que s'enregistra 
fins que és reproduït està representant a la fig. 1. El 
primer pas és la creació de les cintes master en PCM 
(Modulació d'Impulsos Codificats) estèreo, barreja
des analògicament o, de vegades, digitalment. L'enre
gistrador master consisteix en dos aparells, un adapta
dor PCM i un vídeo industrial U-màtic lleugerament 
modificat. El senyal que arriba a l'adaptador és re
convertit en un altre prou semblant a un senyal de ví
deo com per poder ser emmagatzemat a la cinta del 
vídeo U-màtic . 

Com que el disc pot tenir moltes i diferents can
çons, cal una edició de la cinta màster que és l'encar
regada de posar-les en l'ordre adequat; fixar la dure-

DAE 1100 Cassette màster del DC. 

Editor de subcodi 

Premsat 

- Ffg. I. 

ació de les pauses entre cançons i qualsevol altra mena 
d'informació o efectes que s'hi vulguin introduir. Ca
da mostra (bit) de la cinta màster serà transferida al 
disc durant el procés de gravació. 

«EL DC és el resultat 
de la combinació de moltes branques 

de la ciència.» 

La informació està continguda en una de les cares 
del DC. Aquesta és un mirall òptièament pla sobre el 
qual s'aixequen uns esglaons microscòpics . Una fina 
capa d'alumini fa que la superfície sigui reflectora. 
Quan s'enfoca un petit feix de llum sobre la cara que 
conté la informació, la presència dels esglaons afecta 
la manera en què torna la llum. L'alçada d'aquests es
glaons ha estat dissenyada perquè sigui de la longitud 
d'ona de la font de llum emissora de manera que, la 
llum reflectida per la superfície del mirall, haurà re
corregut Y2 més que la reflectida per l'esglaó i es pro
duirà una cancel·lació. El següent pas és detectar les 
variaCions de llum rebudes i obtenir el senyal de lectu
ra. La fig. i il-lustra les dimensions tan petites amb 
què es treballa. Per fer-nos-en una idea podem dir que 
en un solc d'un disc normal hi caben, aproximada
ment, 60 pistes de DC. 

«en un solc d'un disc normal 
hi caben, aproximadament, 

60 pistes de DC.» 

FABRICACIÓ DEL DC 

El primer pas per a la producció en massa és fabri
car un suport de vidre que es P.Oleix fins que sigui òpti
cament pla i que podem considerar com un full en 
blanc sobre èl qual escriure. Després es renta, s'asseca 
per centrifugat i se li aplica un adhesiu i una capa fo
torresistiva. El· gruix de la pel·lícula fotorresistiva s'ha 
de controlar amb molta cura i la seva superfície és ve~ 
rificada ·òpticament per tal d'assegurar la inexistència 
de defectes que puguin ser causa d'errors de lectura o 
de seguiment en el producte final. 

Al procés de gravació, esquematitzat a la fig. 3, un 
làser d'heli-neó de funcionament continu és ,enfocat 
sobre la pel·lícula fotorresistiva mentre el disc gira. 
La intensitat del làser està controlada per un element 
acústic governat pel codificador. Quan l'element 
acústic està relaxat la llum pot passar al seu través, pe
rò quan la seva superfície és excitada per vibracions 
d'alta freqüència, la dispersa. La gravació es fa des de 
la part interior del disc a la part exterior i, alhora, es 
va reduint la velocitat rotacional del disc, de manera 
que la velocitat del feix de làser sobre el disc sigui 
constant. 

Un cop fet això, es revela la superfície fotorresistiva 
i les parts inexposades queden enfortides. Llavors 
s'ataca amb un àcid fes parts exposades, ·que són eli
minades de forma que queden al seu lloc uns petits fo
radets. Seguidament, s'aplica un recobriment d'ar
gent per evaporació que fa elèctricament conductiva 
la superfície · del disc. Finalment, i de manera 
semblant als discs de vinil, se'n fabrica un pare, d'ell 
una mare i d'aquesta surten els fills que seran utilit
zats per a la fabricació en massa per estampació. 

L'estampació es fa sobre discs transparents de plàs
tic. Després s'aplica una capa fina d'alumini sobre la 
cara que conté la informació i, a continuació, s'hi 
aplica una capa protectora. El centrat del disc es fa 
per optimització òptica de la desviació entre pistes. 
Una vegada està centrat, es forada i s'imprimeix o 
s'enganxa l'etiqueta sobre la capa protectora. La lec
tura del disc es fa des de la cara oposada a la de l'eti
queta i, per tant, els foradets apareixen com esglaons. 
La qualitat de l'estampació pot ser controlada òptica~ 
ment, ja que qualsevol defecte que pogués afectar les 
dades serà visible. 

DIMENSIONS DEL DISC 

El diàmetre total del disc és de 120 mm. i la infor
mació ocupa una banda de 33 mm. d'amplada com
presa entre els diàmetres de 50 i .116 mm, encara que 
les bandes d'introducció i finalització la fan augmen
tar a 35,5 mm. El pas entre pistes és de 1,6 mm., i la 
longitud total de l'espiral és d'uns 5,7 km! 
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AVANTATGES DEL DISC COMPACTE 

Fig. 3. 

La lectura òptica és un procés sense contacte mecà
nic. El sistema òptic és enfocat de tal manera que la 
pols i les ratlles de la superfície estan normalment fora 
de focus, cosa que fa qu~ aquestes redueixin el seu 

Totes lesmidesen mm. 
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efecte. La seva combinació amb una tècnica de cor
recció d'errors força potent el converteixen en un sis
tema molt resistent a la manipulació. 

El format de disc permet utilitzar I '.estampació per 
a la fabricació en massa, alhora que proporciona un 
accés ràpid a qualsevol posició . La rapidesa d'accés 
està afavorida per la inclusió de codis que permeten 
localitzar fàcilment el començament de les cançons i, 
en conseqüència, la utilització de controls remots. 

El sistema digital implica que en el procés del DC, 
des de l'enregistrament a la lectura, no es produeix 
cap degradació del senyal" d'àudio pel fet que estem 
tractant amb nombres i no amb variacions més o 

·menys fortes del nivell de senyal. L'única part que pot 
ser causa de diferències subjectives en el so és el con
vertidor an~ògic-digital. 
' La utilitzactó de 16 bits en la quantificació del se
nyal permet un gran marge dinàmic, que no ha de ser. 
confós amb la relació senyal/ soroll." Els canals.dret i 
esquerre estan codificats en diferents cadenes de 
nombres i fan que la diafonia sigui nul·la. Les mostres 

· són ·emmagatzemades temporalment en una memòria 
RAM del reproductor i van sortint al ritme d'un 
rellotge de quars amb què les fluctuacions (wow iflut
ter) són zero, ja que les variacion¡¡ de velocitat del disc 
tan sols afecten la velocitat d'escríptura de la RAM. 

Finalment, un altre avantatge el representa el petit 
format del disc, que permet el desenvolupament cie 
reproductors portàtils. 

Joan Capell i Corbella 

L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (i II) 

Al voltant del procés d'edició electrònica, trobem una sèrie d'equips i processos addi
cionals que configuren l'etapa completa de postproducció en video i que comentarem a conti
nuació. 

En el camp dels equips professionals de vídeo, ens 
trobem que l'aparell més usual i el més important per 
a l'edició electrònica és el control d'edició. Indepen: 
dentment dels sistemes utilitzats (3/ 4" o 1 " ), el 
control automàtic d'edició pot governar un gran nom
bre de màqunes, mitjançant les quals es reali tza l'edi
ció del programa. Amb aqúest control indiquem a 
l'ordinador que el governa els punts d'entrada i sorti
da de seqüències que s'inclouran en el programa, in
troduint les dades a través d'un terminal. Aquest ordi
nador, a més a més, permet controlar taules de 
mescles d'imatge i ofereix, d'aquesta forma, la pos~i
biitat de poder fer mescla de les imatges provinents de 
les màquines que també controla, en el moment 
concret que hom li hagi marcat al terminal. El control 
remot d'edició es mostra a la fotografia I. 

TAULES DE MESCLA 

A l'equipament d'una sala de postproducció, un 
altre element fonamental és la taula de' mescla 
(mesclador de vídeo). En aquest article, no explicarem 
amb detall el funcionament d'aquests aparells, però sí 
que ho farem de . forma general, per raó de la gran 
gamma de models existents al mercat professional del 
vídeo. Bàsicament, un mesclador d'imatge permet 
l'elecció d'un o de més senyals de vídeo que es troben 
a la seva entrada, de manera que s'obté com sortida 
l'addició d'aquests senyals. L'esquema en blocs d'un 

F:" I tgwa 1 · • Esquema en blocs d'un mesclador de video. 

mesclador de vídeo es mostra a la figura 1. Si actuem 
sobre els punts marcats podem triar un dels senyals 
presents a l'entrada. En cada cas , depenent del tipus 
de mesclador, tindrem més possibiitats de tria d' imat
ge en tenir més entrades de senyal. Si actuem sobre els 
punts de mescla seleccionant dos senyals de vídeo, 
aquest nou senyal passarà fins a l'amplificador de 
mescla. Per fer mescles amb efectes, disposarem en 
cada moment de l'equip necessari, que pot estar in
corporat a la mateixa taula, o bé pot acoblar-se exter
nament. 

«El control automàtic d'edició 
pot governar ·un gran nombre 

de màquines.» 

La sortida de programa és el senyal de vídeo que 
anirà cap al magnetoscopi enregistrador, en el nostre 
cas de postproducció, i la sortida de previ és I~ que ens 
permet visualitzar prèviament (monitoritzar) la 
mescla o una imatge triada, abans de donar-li pas cap 
a la sortida de programa. 

UNITATS D'EFECTES ESPECIALS , 

Aquests equips, com ja es coneix, permeten mani- . 
pular la imatge dins a límits inimaginables . Amb ells 
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es van desenvolupar els equips de teleimpressió o te7 
leprinter. Aquests equips són capaços de generar 
electrònicament caràcters gràfics en forma de senyal 
de vídeo. Aquest senyal té les mateixes característi
ques que el senyal procedent d'una càmera, per la 
qual cosa es pot barrejar sense cap problema amb la 
resta de senyals que ja tenim prèviament mesclades. A 
banda de Ja seva funció principal de generació de ca
ràcters, aquests equips també permeten donar als rè
tols moviments tals com desplaçaments horitzontals o 
verticals, variació de dimensions, selecció del color 
dels caràcters o del fons , i d'altres moltes possibilitats 
que les tècniques digitals faci liten, entre les quals po
dem destacar la creació de gràfics i dibuixos. 

«Els equips de teleimpressió o 
teleprinter són capaços de generar 
electrònicament caràcters gràfics.» 

L-----------------------------------~--~ ~ 
Diferents generadors d!efectes especials. 

es poden obtenir infinitat d'efectes òptics i electrò
nics . El procés que s'hi produeix és el següènt: els se
nyals de vídeo es converteixen en senyals digitals (re
cordem que en principi el senyal de vídeo és analògic) 
que, manipulant-los posteriorme-nt, permeten alterar 
la perspectiva, la geometria i la-mida de les imatges. A 
més a més, també poden generar rotacions de la imat
ge sobre tres eixos, controls variables d'efecte de 
zoom i d 'altres efectes, que es poden combinar entre 
si fins a obtenir nous· efectes subjectius que poden 
anar tan enllà com la creativitat del tècnic que mani
pula la imatge en cadfi moment pugui o vulgui. 

TITULACIÓ ELECTRÒNICA 

Una altra de les possibilitats de ls postproducció, al 
moment de l'edició, és la incorporació de títols al 
programa que s'està realitzant. Tradicion~lment, s'ha 
fet servir un rètol que s'incrusta a les imatges prè
viament enregistrades a través d'una càmera. Això 
comportava una sèrie de limitacions com ara el fet 
que els rètols havien de ser estàtics i l'única forma 
possible de moviment era actuar sobre el zoom de la 
càmera. Damunt, els 'rètols s'han de realitzar a mà i es 
necessita un mínim d' il ·luminació i una càmera. 

Per millorar les possibilitats de retolació i d'aquesta 
forma facilitar la tasca en el procés de postproduceió, 
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Aquests rètols es poden incrustar seqüèncialment 
d'acord amb l'ordre establert a la programació de 
l'equip, la qual cosa permet de fer traduccions auto
màtiques o bé subtitulació de reportatges, etc . 

GRAFISME ELECTRÒNIC I ANIMACIÓ 

Mitjançant la utilització d'un nombre determinat 
de caràcters gràfics i traços electrònics, amb els gene
radors de caràcters podem aconseguir una gran gam- · 

. ma de dibuixos, rriapes, anagrames, etc., podent 

~ 
b 

L---------------------~------------__.~ 
Teleimpressora o te/eprinter. 
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~------------------------------------------------------------------------------------l ~ 
Taules de mescla d'imatge. 

donar-los moviment, obtenir-ne perspectives i diver
sos punts de vista, tridimensionalitat, etc., gràcies al 
sistema de m_emòries que l'equip incorpora. Tota 
aquesta operc;1ció està controlada des de la consola i el 
seu teclat, i constitueix un procés de gran manera 
electrònic, mecànic i creatiu. Les possibilitats de deri
vació són molt diverses, ja que també es poden repro
duir les imatges a més velocitat, amb la qual cosa 
s'obté un moviment i una animació prèviament deter
minats. 

«Un altre tipus d'animació 
electrònica, el constitueixen 

els equips de paleta gràfica. » 

Un altre tipus d'animació electrònica , el consti
tueixen els equips de paleta gràfica que incorporen un 

ordinador. Els dissenys es poden fer amb un pínzell o 
llapis electrònic i, mitjançant determinats comanda
ments, podem variar els colors o les formes del di
buix. Tanmateix, podem aconseguir una animació del 
tot electrònica programant el moviment que es vol 
realitzar amb l'ordinador. No cal dir que tant els 
equips de generació de caràcters com els d'animació 
electrònica, proporcionen un senyal de vídeo de les 

·característiques del que pot generar qualsevol càmera 
o magnetoscopi, i _que faciliten la possibilitat de 
mescla entre tots ells. 

Tots aquests equips configuren, bàsicament, els sis
temes d'edició electrònica i el procés de postproducció 
que, depenent de les possibilitats en cada cas concret 
incorporaran més o menys dispositius dels descrits e~ 
aquest article. 

Xavier Cacho i Burgos 

: 
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EXCESSOS LINGÜÍSTICS 

Perquè un text sigui correcte, sense faltes de gramàtica i sense barbarismes, no cal que sigui 
difícil i recargolat. Amb un llenguatge senzill i planer n'hi ba prou per expressar-se amb pro
pietat. 

Disposem de moltes paraules d'ús corrent que són 
prou adients· a cada situació, i ria cal substituir-Ies per 
altres de més escollides i primfilades. Però de vegades 
es cau a la trampa de creure que hi ha altres paraules 
més correctes que les habituals i, a l'inrevés del que es 
volia evitar, es cometen faltes per excés, per ultra
correcció. Per aquest camí s'arriba a la creació de 
mots fantasma, inexistents al diccionari , o se'ls canvia 
la forma, o se'n fa la substitució per altres de recanvi 
amb un sentit equivocat. 

«De vegades es cau en la trampa 
de creure que hi ha altres paraules 
més correctes que les habituals.!> 

Fa més de cinquanta anys, va fer fortuna la paraula 
guixeta. Tanta, que el seu ús espuri encara no s'ha 
desarrelat del tot. Doncs bé, aquesta paraula no és al 
diccionari. En canvi , la paraula d 'ús corrent, taquilla, 
sí que hi és admesa. No hi ha, doncs, cap raó per 
substituir-la per un gal·licisme. 

Hi ha un seguit de paraules, com text, context, pre
text, complex, annex, que en mans d'algun distret re
ben el curiós afegitó d'una e final (texte, complexe) 
que els dóna un aspecte afrancesat. Cal rebutjar 
aquesta deformació i respectar la forma correcta, 
amb el plural, textos, contextos, pretextos, comple
xos, annexos i els femenins complexa, complexes, an
nexa, annexes. 

Tothom sap què és un dibuix, un pla, un mapa. Per 
què s'hauria d'usar a tort amb aquest sentit la paraula 
planell? Un planell no és un dibuix! Un planell és un 
petit replà situat a mitja muntanya. Així, anant d 'ex
cursió, diríem: «Vàrem acampar en ·un plnaell». 
«Aquell planell no era indicat al mapa». 

Certament, ·basura és un castellanisme. De les 
deixalles domèstiques sempre se n'ha dit les es
combraries. Ara bé, com que hi ha una certa tendèn
cia a substituir per paraules més <<fines» les expres
sions que semblen ordinàries o grolleres, algú ha cre
gut que la traducció més encertada seria brossa. Però 
no és així: brossa és el conjunt de branques i fulles se
ques que hom sol trobar al bosc. Les deixalles no són 

brossa, s.ón escombraries que recollirà 1 'escombriaire 
(no pas el basurero). 

És ben sabut que al parlar de Barcelona el pronom 
personaljO i la conjunció ja es pronqncien iÒ, ià, i no 
cal escarrassar-se a pronunciar-ho d'altra manera. És 
clarq ue qui ho vulgui fer podrà certament pronunciar 
jo, ja, com ho fan altres contrades, i això serà correc
te si és fet amb naturalitat. Però allò que ja no és tan 
crrecte és confondre aquest ja amb la combinació hi 
·ha. Una ultracorrecció lletgíssima que lamentable
ment s'està posant de moda és dir per exe.mple : «Ja 
una parella de caderneres al bosc», per comptes de 
«Hi ha una parella de caderneres al bosc». Excés que 
condueix a formes inaudites com «Jan fet el niu» vo
lent dir «Hi han fet el niu». 

A voltes, per mandra de consultar el diccionari sor
geixen paraules ben estrafolàries, per exemple el mar 
Mediterrà. La forma correcta és el mar Mediterrani, 
o la mar Mediterrània . 

Les traduccions precipitades condueixen a resultats 
sorprenents. Així, passeig, solfeig, torneig, són bones 
traduccions de paseo, solfeo, torneo. Però la bona 
traducció de trofed és tr9feu i no un aberrant trofeig 
que alguns en dedueixen per una falsa analogia. Per 
tant direm: «El guanyador del torneig va recollir el 
trofeu», 

«A voltes, per mandra de consultar 
el diccionari sorgeixen paraules 

ben estrafolàries.» 

Metge i mèdic són paraules amb significats dife
rents, encara que tinguin un origen comú, del qual 
procedeixen , l'una per via popular , l'altra per via cul
ta. Així direm: «El metge ha firmat un certificat mè
dic». Però no tindria sentit parlar d'un inexistent 
«certificat metge» , com si el mateix certificat fos una 
persona. 

És cosa bona i lloable d'evitar els barbarismes, però 
cal fugir de la dèria de «descastellanitzar a ultrança», 
que condueix moltes vegades a inventar solucions in
versemblants, massa perfectes; quan tenim a mà aJtres 
paraules ben habituals i entendares.· 

Comissió Lexicogràfica 
del Col ·legi d 'Enginyers Industrials de Catalunya 
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R+D 
A CATALUNYA 

DETERMINACIÓ 
DE LES DESPESES 

A la coJ./ecció "Informes" 
que edita la CIRJT, hi acaba d'aparèixer el 
volum "R +Da Catalunya, determinació 

·de les despeses glogalsn, de Pere Escorsa, · 
Francesc Solé, Anastasi Pérez i Jaume 
Valls. 

Aquest treball va ser encarregat per la 
CIRIT a les càtedres d'economia de les Es
coles d'Enginyers Industrials de Barcelona 
i Terrassa l'any 1985. · . 

Els objectius de l'estudi són determinar 
les despeses en recerca i desenvolupament 
(R + D) a Catalunya. 

Malgrat que aquest estudi no abasta la 
totalitat de les despeses en R + D, sí que 
ofereix una aproximació prou rigorosa i 
científica a la realitat d'aquestes despeses, 
de tal manera que permet fer compara
cions amb altres païssos, estudiar paràme
tres i donar una informació útil als respon· 
sables de la política científica i tecnològica, 
a la comunitat científica i a la societat. 

r.--· 

TECNO 2000 una nova revista 
per a les empreses catalanes 

E I passat mes de juny ha vist 
la llum la "TECNO 2000". Aquesta revista 
per a la innovació tecnològica a l'empresa 
pretén ésser una eina útil per a les empreses 
catalanes, donant informació concreta i 
aplicable a l'hora de fomentar la innovació i 
de promoure la integració de les noves 
tecnologies en el processos, els productes i 
els serveis dels diversos sectors econòmics. 

TECNO 2000 es caracteritza pel fet 
d'estar a disposició de l'empresa, en el sentit 
que les seves pàgines són obertes a la 
col·laboració de tots aquells que tinguin 
alguna cosa útil per dir o per aportar en el 
camp de la innovació tecnològica a casa 
nostra. 

Una breu descripció de l'estructura i els 
continguts de la revista dóna idea dels 
objectius fonamentals de TECNO 2000. 
Aquest esquema no té un caràcter 
exhaustiu, però ofereix totes les pistes per a 
descobrir quines són les preocupacions i 
quina és la línea que es proposa l'equip 
promotor de TECNO 2000. 

La secció "Tendències" fa un diagnòstic 
entorn de quines són les inclinacions d'un 
sector productiu, tant pel que fa a les 
tecnologies com als mercats. Es vol que 
aquesta informació pugui aplicar-se 
directament i que sigui fàcilment 
comprensible respecte a la realitat del 
sector. 

"Innovar" és una secció que pretén fer una 
tasca de "pedagogia de la innovació", 
fornint les eines i les idees concretes 
d'aplicació immediata. · 

El "Dossier" tracta temes monogràfics 
relacionats amb qualsevol aspecte de la 
innovació tecnològica, d'interés i d'aplicació 
generals. 

La "Borsa de tecnologies" vol ésser el lloc 
de trobada de l'oferta i la demanda 
tecnològiques que es produeixen a 
Catalunya: el lloc d'intercanvi entre les 
empreses catalanes. 

"Nous productes" informa sobre 
productes nous, poc coneguts, que serveixin 
de suport als empresaris en les seves 
tasques innovadores. 

La secció "Centres" té una finalitat 
purament informativa i pretén donar a 
conèixer centres i empreses, pel que fa a 
R + O, finances, gestió, consulta, etc., 
relacionats amb la innovació. 

Finalment el "Noticiari" recull tota 
l'actualitat que sigui necessària per 
complementar la resta d'informació de 
TECNO 2000 dins l'àrea de la innovació. 
Una "Agenda" recull esdeveniments 
tecnològics d'interès per a l'empresa; com 
per exemple fires, congressos, conferències, 
notes bibliogràfiques sobre llibres 
tècnics, etc. • 



Xarxa d'lsocromàtiques Binaritzada. Model amb tensions "congelades". 

Mètode automatitzat d'anàlisi 
de models fotomecànics 

E l Departament de Resistèn
cia de Materials i Estructures, de l'Escola Tèc· 
nica Superior d'Enginyers Industrials, ha dut a 
terme, a partir d'una investigació conduïda per 
Francesc Roure i un equip de col·laboradors, 
un projecte de recerca que té com a objectiu 
l'elaboració d'un mètode totalment automatit· 
zat per a l'anàlisi de models fotomecànics, em· 
prats per a estudiar experimentalment la distri· 
bució de tensions i deformacions en peces de 
geometria complexa. 

Aquest mètode automatitzat ens dóna in
formació sobre els valors de tensió de cadas
cun dels punts de la peça o del model que s'ha 
d'estudiar. 

L'anàlisi d'aquests valors és important en el 
cas de peces que treballen a fatiga, alhora que 
és útil per al red isseny de la peça a fi d'assolir la 
redistribució d'aquestes tensions. Aquest 
mètode és especialment útil en la indústria me· 
cànica i en transformacions metàl·liques, de 
gran incidència a Catalunya. 

Els models fotomecànics es basen en les in· 
terferències que produeixen en analitzar-los 
amb llum polaritzadç¡; interferències que es 
tradueixen en variacions d'intensitat llumi· 
nosa en funció dels valors de les deformacions 
a què és sotmès el model i en funció també de 
la seva orientació. 

Per mesurar i tractar els valors d'intensitat 
lluminosa, s'ha escollit un sistema de tracta
ment digital d'imatge. La imatge presa amb 
una carnera de lV d'estat sòlid és digitalitzada 
a 512 X 512 pixels, amb una resolució de256 
nivells de gris. Aquests valors s'emmagatze· 
mena l'ordinador per a llur tractament poste· 
ri o r. 

El procés, dut a terme en un aparell d'anàlisi 
de models fotomecànics, també anomenat 
banc òptic, consta de les etapes següents: 
- Determinació de contorns del model. 
-Obtenció d'ordre d'isocromàtica (diferèn-

cia de tensions o deformacions principals), 
que permet aconseguir quatre imatges en 
quatre longituds d'ona diferents (mitjan· 
çant filtres) i permet calcular el retard abso· 
lut per a cada punt. 

- Obtenció de l'angle d'isòclina per cada 
punt, aconseguit a partir de la superposició 
de nou imatges amb orientacions diferents 
del polaritzador i l'analitzador. 

- Resolució de l'estat de tensions, a tot el mo
del o punt per punt, mitjançant el càlcul a 
partir de les dades anteriors. 

El mètode és aplicable a models per transpa· 
rència, per reflexió, i a diapositives. S'obtenen 
sortides gràfiques en pantalla de vídeo mono· 
color, o numèriques 
en impressora. 8 

El problema de la s~dimentació en els microorganismes 
~ 

A mb una investigació del doc· 
tor Carles Pedrós-Alió, el Departament de 
Microbiologia de la UAB ha estudiat el pro· 
blema de la sedimentació en els microorga· 
nismes, els quals, segons les conclusions a què 
s'ha arribat, romanen en suspensió la major 
part de l'any, per bé que quan se sedimenten 
ho fan segons la llei de Stokes. Un segon resul
tat de les conclusions assenyala que la sedi· 
mentació és un factor important de pèrdues 
per a aquests microorganismes, encara que en 
valors absoluts la descomposició per "Chro· 
matium" o el flux de sortida per "Lamprocystis 
M3" puguin ser més importants. Finalment, el 
rang de variació del volum i de la densitat 
cel·lulars dels microorganismes ocasionen 
canvis en la velocitat de sedimentació poc 
significatives per explicar les variacions obser· 
vades al camp. 

A l'equip investigador del Departament de 
Genètica i Microbiologia, compost també pels 
doctors J ordi Mas i Ricard Guerrero, li inle· 

ressava saber si els microorganismes se sedi· 
menten d'acord amb les seves dimensions ffsi· 
ques (segons la llei de Stokes) o si hi ha cap 
factor biològic que els allunyi del comporta· 
ment ideal. També intentavem determinar 
quin és el rang de variació de les velocitats 
amb què un organisme pot sedimentar-se i fins 
a quin punt aquest rang és manipulable pel 
propi organisme. Finalment, es volia saber en 
quines èpoques de l'any se sedimentaven els 
microorganismes en un ecosistema natural i si 
aquest fenomen comportava pèrdues consi· 
derables per a les poblacions planctòniques. 

En primer lloc, hom dissenyà un nou sis· 
tema de trampes de sedimentació que permet 
corregir errors de mesura deguts a la resus· 
pensió i a la turbulència, d'una banda, i a la 
descomposició dels organismes dins les 
trampes, de l'altra. Amb aquest sistema, hom 
mesurà la sedimentació dels microorganismes 
dominants a l'estanyol d'en Cisó (Banyoles), 

durant dos cicles anuals. Les velocitats de se
dimentació obtingudes foren quasi sempre 
menors que les esperades segons la llei de 
Stokes. Això indica que hi ha algun meca
nisme pel qualles cèl-lules poden mantenir-se 
en suspensió la major part de l'any. Quan se 
sedimenten, però, ho fan segons la llei de 
Stokes. 

Les mesures de sedimentació, juntament 
amb altres factors de pèrdues, com el flux de 
sortida d'aigua o la descomposició, han per· 
mès de determinar la importància de la sedi
mentació en el cicle anual de les poblacions 
microbianes. Paral-lelament, hom ha realitzat 
estudis al laboratori per mesurar la densitat i el 
volum cel-lulars dels microorganismes en dife
rents condicions fisiològiques. Els resultats 
permeten de concretar el rang de variació en 
les velocitats de sedimentació que cada micro· 
organisme pot assolir modificant la seva com
posició cel-lular. 8 

Aplicació de Tècniques Digitals en el Disseny i l'Avaluació d'Altaveus 

F ins fa pocs anys, existia un 
nombre molt limitat de mesures objectives 
d'altaveus que no reflectien de forma ade· 
quada els subtils efectes produïts per les ava· 
luacions subjectives. A partir d'una iniciativa 
del Grup de Recerca d'Electroacústica, de 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Te
lecomunicació, i a través d'un Ajut a la Re· 
cerca concedit per la CIRIT a la convocatòria 
de 1985, s'ha pogut implementar la primera 
fase d'un projecte per mesurar altaveus que 
supera moltes de les dificultats dels mètodes 
clàssics. 

El mètode consisteix en el mesurament di· 
recte de la pressió sonora radiada per un alta· 
veu quan és excitat per un impuls de tensió de 
durada molt breu (uns 10 f.LS). En aquestes 
condicions, el senyal mesurat per un micròfon 
es coneix com a resposta impulsional de l'alta· 
veu. Un cop conegut aquest senyal, es pot ava
luar la resposta de l'altaveu a qualsevol excita· 
ció, sense necessitat de realitzar més 
mesuraments. 

En el sislerl'\a muntat al Laboratori d'Elec· 
troacústica, l'apreciació de la resposta impul
sional es realitza amb un analitzador d'espec· 
tres que mostreja el senyal recollit pel 
micròfon i el transforma en una seqüència de 
paraules digitals. Tot el procés està controlat 
per un ordinador personal, cosa que permet: 
- L'automatització del procés de mesura-

ment. 
- El processament de les dades per tal d'obte· 

nir la resposta de l'altaveu a diferents sen
yals d'excitació. 

- L'emmagatzemament dels resultats en dis· 
quets magnètics. 

En aquesta primera fase del projecte s'ha cal· 
culat: 
- La resposta freqüencial d'un altaveu, que 

n'indica el comportament quan és excitat 
amb senyals sinusoïdals. 

- Els espectres cumulatius d'atac i decaïment, 
que indiquen la resposta a senyals de natu· 
ralesa transitòria. 

A la segona fase del projecte, actualment ja 
iniciada, s'hi aplicaran noves tècniques de pro· 
cessament digital de senyal per tal d 'obtenir 
resultats i gràfiques que permetin establir cri
teris científics de disseny i que proporcionin 
una informació més d'acord amb les sensa
cions subjectives. 

Finalment, cal esmentar que aquest pro· 
jecte forma part d'una iniciativa del Grup de 
Recerca d'Electroacústica que pretén poten· 
ciar la investigació en aquest camp a Cala· 
lunya i a la resta d'Espanya, fet corroborat per 
la participació de l'esmentat Grup en la recent 
creació de la Secció Ibèrica de l'"Audio Engi· 
neering Society" (societat més prestigiosa a ni· 
vell internacional dins d'aquesta especialitat), 
i per la designació d'un dels seus membres 
com a vice-president d'aquesta societat. 8 

Optimització de la 
fase d'extracció 
oxigen-àlcali 
en el blanqueig de 
pastes papereres 

D es de l'Institut Tèxtil de Te· 
rrassa, Teresa Vidal i Llucià, juntament amb 
Montserrat Pepió i José F. Colom, han dut a 
terme una investigació sobre l'aplicació d'oxi· 
gen a la primera fase d'extracció alcalina en el 
blanqueig de pastes papereres, que han quall· 
ficat com una tecnologia de gran interès per a 
la indústria. · 

L'eliminació de la lignina en el blanqueig 
s'ha de fer en diverses etapes, tant per raons 
tècniques com econòmiques. Generalment, 
en principi, consisteix en una cloració per a de· 
gradar la lignina; després es continua arn buna 
fase alcalina per a la neutralitzadó i la dissol u· 
ció dels productes de degradació i s'acaba 
amb una o més etapes d'oxidació, amb extrac· 
ció alcalina intermèdia. 

Additius oxidants com el peròxid d'hidro· 
gen, l'hipoclorit sòdic i l'oxigen es poden in· 
corporar en la primera fase a l'extracció alca
lina per incrementar el grau de blancor de les 
pastes, millorar la qualitat de les aigües resi· 
duals del blanqueig o estalviar reactius en les 
fases següents del blanqueig. 

Però, i aquí resideix l'interès de la investiga
ció realitzada, en relació amb l'extracció alca
lina convencional (només amb hidròxid 
sòdic), es pot afirmar que l'aplicació d'oxigen 
a la primera fase de l'extracció alcalina en el 
blanqueig de pastes papereres comporta els 
factors favorables següents: 
- Incrementa l'eliminació de la lignina i el 

grau de blancor de la fase, cosa que dóna 
lloc a una demanda inferior de diòxid de 
clor en la fase oxidativa següent. 

- En necessitar menys agents oxidats, com· 
porta un estalvi,ja que l'oxigen és més barat 
que el diòxid de clor. 

- Tenint en compte una determinada seqüèn· 
cia de blanqueig, permet una reducció de 
costos per a un mateix grau de blancor de 
les pastes o incrementa aquests grau mente
nint-ne els costos. 

- També permet reduir el nomb~e d'etapes de 
blanqueig, la qual cosa suposa un estalvi en 
el manteniment de la planta, l'aigua i 
els reactius i, per tant, un procés més econò· 
mic. 8 
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Agenda 

Agost de 1987 
"22nd European Marine Biolo
gy Symposium". Organitzat pel 
Departament d'Ecologia de la 
Universitat de Barcelona i l'Insti
tut de Ciències del Mar (CSIC). 
Tindrà lloc a Barcelona (Facul· 
tat de Biologia, UB), del17 al22 
d'agost. 
Per a més informació: Passeig 
Nacional, s/n. Barcelona, telè· 
fon (93) 310 64 16 

Setembre de 1987 
"Modern computational me
thods on fluid mechanics". Or· 
ganitzat per l'Escola Tècnica Su· 
perior d'Enginyers de Camins, 
Canals i Ports (UPC), amb l'ob· 
jecte de donar una visió pano· 
ràmica dels mètodes numèrics 
més usuals per a resoldre pro· 
blemes de mecànica de fluids. 
Aquest curs tindrà lloc a l'E.T.S. 
d'Enginyers de Camins, Canals i 
Ports (c./ Jordi Girona Salgado, 
31, Barcelona), del 14 al 18 de 
setembre. 
Per a més informació, telèfon 
(93) 204 82 52 

"Neogene Clinatic Evolution in 
the Mediterranean". Interim· 
Colloquium, organitzat pel 
Grup d'Ecostratigrafia de la 
RCMNS. La filosofia de la reu· 
nió és la d'agrupar un nombre 
de científics que puguin contri· 
buir amb noves aportacions a la 
temàtica proposada. Tindrà lloc 
a Montpeller i a Barcelona del 
21 al 25 de setembre de 1987. 

"III Congrés de llenguatges 
Naturals I llenguatges For
mals", que organitza la Secció 
de Lingüística General de la Fa· 
cuitat de Filologia de la Universi· 
tat de Barcelona. Tindrà lloc a 
Sitges (Palau Maricel), del28 de 
setembre al 2 d'octubre. 

"Economia i Ecologia", orga· 
nitzat pel Departament d'Eco· 
nomia i Història Econòmica de 
la Facultat de Ciències Eco· 
nòmiques, UAB. Tindrà lloc a 
Barcelona entre els dies 26 i 30 
de setembre. Per a més informa
ció, telèfon (93) 692 11 66. 

ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS 
Segurament, e!s lectors de QT han vist aquella pel·lícula intitulada Jocs de Guerra, o altres 

del mateix tema. Els nois que hi intervenen, astuts, i, en part, genis, formen part d'una gene
ració nascuda ja en els temps de la proliferació dels microordinadors. S'anomenen ells ma- . 
teixos hackers, i s'entossudeixen a jugar a comunicar-se amb altres ordinadors, generalment 
molt grans. Quan ho aconsegueixen, sovint infringeixen lleis i violen secrets. Són temuts i ad
mirats. 

El terme hacker ha començat a ser conegut fa poc a 
causa de l'aparició de la pel·lícula Jocs de guerra i de 
la detenció feta per l'FBI d'alguns nois que han acon
seguit ficar-se en els ordinadors del Pentàgon. Però 
els seus orígens són molt antics, fins i tot anteriors a 
l'aparició dels ordinadors personals. Els autèntics orí
gens dels hackers es poden trobar en uns dispositius 
anomenats caixes blaves. L'aparició d'aquests dispo
sitius va se~ deguda, entre altres coses, a un errc;>r de 
concepte de la companyia telefònica americana. Bell 
(avui dia anomenada ATT). Cap als anys cinquanta, 
aquesta empresa va realitzar la planificació de com 
hauria de ser el funcionament futur de tota la xarxa 
telefònica dels Estats Units, i va escollir com a pat_ró 
un sistema basat en tons per enviar la informació per 
la línia telefònica. 
Així com al nostre país cada vegada que marquem un 
número el telèfon fa la corresponent quantitat de 

. clicks, als Estats Units, i per raó de l'esmentat siste
ma, cada dígit genera un to diferent. Això en si, no 
plantejaria probl~mes si no fos perquè la informació 
dels passos que es donaven, de si la trucada era de 
cobrament a destinació , si era gratuïta, i tota la infor
mació entre centraletes, també es codificava com 
tons. El pitjor del cas és que, a més, van publicar totes 
aquestes dades (tipus d'informació, duració, freqüèn
cia, etc.) en un butlletí de difusió pública. Quan es 
van adonar del seu error i van intentar esmenar-lo, ja 
era massa tard. 

EI primer a descobrir aquest punt flac va ser un noi 
cec anomenat Joe Engressia. Per no avorrir-se quan 
es quedava sol a casa, trucava a aquells números que 
tenien instal·lat un contestador automàtic i xiulava 
cançons que hi quedaven enregistrades. Però una ve
gada, fent-ho, el contestador es va posar automàtica
ment a funcionar, i li va deixar escoltar tots els 'missat
ges enregistrats anteriorment. Va trucar a la compa
nyia telefònica i li van explicar què havia passat. Ha
via xiulat just en el to que indicava al contestador que 
reproduís els missatges. Evidentment, això el va inci
tar a seguir provant i, a més, va comentar els resultats 
als seus amics. 

A poc a poc, ja a la dècada dels seixanta i a princi
pis dels setanta, van començar a sortir grups de perso
nes que, per tal de divertir-se o d 'estalviar-se diners, 
van dissenyar dispositius que emetien aquests tons i 
que, per tant, els permetien jugar amb la xarxa telefò
nica. Aquests aparells es coneixen popularment com 
«caixes blaves», i les persones que les dissenyaven i 
utilitzaven jugarien un paper important en l'aparició 
dels ordinadors personals i del concepte de hacker, 
encara que el nom que rebien -phreakers- era 
lleugerament diferent. Bromes típiques d 'aquests in
dividus eren trucar-se a ells mateixos després de fer 
que la trucada donés la volta al món, fer telefonades 
simultànies entre diverses persones, etc. 

«Moltes empreses famoses d'avui dia 
van sorgir de la unió de hackers 

per a un projecte comú.» · 

Entre tota aquesta gent hi havia dos nois que s'aca
baven de conèixer i que s'havien fet amics a causa de 
la propensió que existia en els dos a fer bromes. Un · 
acabava de tornar d'un viatg~ hippy per l'Índia, i 
l'altre havia dissenyat i construït el seu primer ordina
dor, abans i tot de I' aparició dels microprocessadors. 
Els dos es deien Steven, com algun lector ja haurà en
devinat, i' els seus cognoms eren (i són) Jobs i Woz
niak. Més tard, fundarien una companyia d~ordina

dors coneguda com Apple Computer. Amb els co-
. neixements d'un (Wozniak) i la xerrameca de l'altre 
(Jobs); van aconseguir certa fama i van fer un bon 
norrtbre d'amics entre els phreakers de l'època. Un 
dels amics que van fer es deia John Draper i era 
àmpliament conegut per les seves habilitats telefòni
ques fins que va ser detingut per I 'FBI i condemnat. 
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Posteriorment, escriwia un processador de textos per 
a I' Apple 11 i, en vista del seu relatiu èxit, va ser 
contractat per una altra companyia, tot i el seu dubtós 
passat, per fer el mateix programa per a un nou ordi
nador personal. La companyia es diu IBM, i el 
programa és el famós Easy Writer. 

La febre de les caixes blaves va continuar fin s que la 
Bell va prendre accions judi~ials. Aleshores i de resul
tes d'aquestes pressions, la febre phreaker va comen
çar a declinar. Declinació que hagués ocultat tota la 
història sota una capa de pols, si no hagués estat per
què a un inventor mig boig anomenat Ed Roberts, li 
va agafar per inventar un nou aparell anomenat Altair 
8800, que fou el primer ordinador personal prò
piament dit. 

ELS PRIMERS ORDINADORS: 

Ràpidament, va començar una a ltra febre que va 
arrossegar Ja majoria d'experts en caixes blaves a 
aquell nou camp encara inexplorat. Aquells primers 
ordinadors estaven molt allunyats d 'allò que és l'ordi
nador personal d'avui en dia . No tenien discs, i la ma
joria de vegades ni tan sols sortida de vídeo. Sols uns 

' -• 

interruptors i llumetes que permetien programar-los 
en llenguatge màquina. Per això, el seu mercat princi
pal no van ser els negocis, sinó els amants dels entrete
niments. En molts casos, eren construïts pels propis 
usuaris i els esquemes eren distribuïts d'una manera 
informal a les reunions que feien entre ells. 

«hacker significa tipus que està 
boig pels ordinadors.» 

La gent que els construïa i hi jugava va començar a 
ser coneguda com hacker, terme no traduïble, però 
que significa tipus que està boig pels ordinadors . En 
general, un hacker era una persona que es divertia ju
gant amb un ordinador, de la mateixa manera que els 
naturalistes se'n van a l camp a veure animals. Evi
dentment, existien diferències importants. Els natura
listes són subj ectes passius dedicats a Ja contemplació, 

En altres països ja existeixen departaments de la policia especialitzats a perseguir la pirateria informàtica. 

mentre que els hackers participaven activament al que 
es dedicaven, escrivint programes, investigant en els 
ordinadors per descobrir nous trucs, modificant els 
ordinadors amb consells que rebien d'altres amics, 
etc . Aquesta afició era tan gran, que moltes nits es 
quedaven sense dormir per acab~r un nou programa; 
i, fins i tot, alguns deixaven Ja seva feina per dedicar
se, exclusivament, a programar . Molts dels programes 
i empreses famoses d'avui dia van sorgir de la unió de 
hackers per a un projecte comú. 

«John Draper era àmpliament 
conegut per les seves habilitats 

telefòniques fins que va ser 
detingut per /'FBI.» 

Un exemple típic, el constitueix un noi anomenat 
Bill Gates, que en unió de diversos amics va fer un in
tèrpret de BASIC, cosa que va constituir un avenç im
portant. Aquest intèrpret es va començar a distribuir 
àmpliament , i, ràpidament, va ser el llenguatge stàn
dard. En vista de l'èxit, Bill Gates va fundar una com
panyia que s'ha convertit en la important casa de soft
ware, Microsoft. 

La paciència i les manetes d'aquesta gent van servir 
per fer avençar la tecnologia per aconseguir cada ve
gada models més perfeccionats. Cases més o menys . 

FE D'ERRADES 

A la passada edició de QUADERNS TÈCNICS, 
corresponent al número I O de maig-j uny de I 987, hi 
apareixien una sèrie d'incorreccions al text que pas
sem a aclarir tot seguit: 

- pàg. 23 i 24, secció Vídeo: on diu 64 s i 180 s, 
ha de dir, 64J1-S i 18~. . 
-pàg. 24, secció Vídeo, fig. 4: on diu 180ms, ha 

de dir 18(/¡t4s. 
- pàg_. 4I, secció Radioafició: Com indicatiu de 

l'autor, hi figura: AJ-06, i ha de ser : EA3-0 G. 

grans es van començar a interessar per aquest mercat 
(Tandy, Atari, etc), i les petites van començar a 
créixer, com Apple. Tot això va conduir a l'aparició 
d'ordinadors més potents. 

Al mateix temps, els hackers van unir els seus nous 
coneixements als adquirits prèviament amb les línies 
telefòniques i es van comef!çar a comunicar utilitzant 
un petit aparell anomenat modem, que converteix els 
senyals elèctrics de l'ordinador en sons que poden ser 
enviats per telèfon, i al revés . Això era potenciat per 
la liberal legislació nord-americana en matèria de co
municacions, que permetia connectar qualsevol tipus 
d'aparell a la xarxa sempre que complís uns requisits 
mínims, com per exemple, que no malmetés la xarxa. 
Ràpidament, van començar a sortir clubs i els anome
nats BBS (Bu!letin Board Systems); aquests darrers no 
eren més que ordinadors amb moderns especials que 
podien respondre automàticament a l telèfon . En 
aquests ordinadors, els usuaris podien deixar-hi mis
satges, intercanviar informació, etc. 

Al principi, els BBS eren fets pels mateixos hackers 
als seus propis ordinadors fent-los funcionar a la nit 
(hora ideal en què succeeixen la majoria de les aventu
res informàtiques), i l'ús de la xarxa telefònica es limi
tava a comunicar-se amb els BBS, encara que les coses 
començarien a canviar aviat. 

Però, de tots aquest canvis, que van fer molt més 
populars els hackers arreu del món, en parla rem al 
pròxim número. 

Eloi Ramon i Garcia 



MONTREUX: TELEVISIÓ PROFESSIONAL 

EI passat mes de juny, es va celebrar a la ciutat de Montreux (Suïssa) la Fira Internacional 
per als Professionals de la Televisió. Quaderns Tècnics hi va ser present, en aquest fira i, 
d'entre les novetats presentades, en destaquem, avui, les principals. 

La primera novetat que ens va cridar l 'atenció va 
ser un reductor de soroll del senyal de vídeo. Es tracta 
d1 un equip que presenta la firma europeaBTS, forma
da per l'empresa Philips en un 300Jo, i per la Bosch en 
un 700Jo. La demostració dels resultats d'aquest dispo
sitiu era molt convincent, ja que es presentava en un 
monitor amb la pantalla partida, en la qual es veia 
una imatge corregida en soroll a mitja pantalla, i a 
l'a lta mitja sense corregir. Aquest senyal procedia 
d'un vídeo domèstic VHS. 

BOSCH ~ 

~ ooòò o_ò 
¿ òò 

-~--... 

Rèduclor de soroll XD NR 616 

Les característiques tècniques del reductor de soroll 
XDNR 616 són les següents: 

Reducció en soroll: -3dB, -6dB, -8dB, seleccionable. 
Sortides : 3 sortides CCVS, I Vpp, 75 ohms, BNC 

I sortida RGBY. 
Altura: 4 unitats de rack. 

~ 
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< Entrades: 2 entrades PAL, 1 Vpp, 75 ohms. 

També és TBC, amb correcció de +I- 7 línies. 

~--~--------------------------------~ ~ 
La mateixa firma presentava, juntament amb la ca

sa Sony, un vídeo totalment digital amb la demostra
ció que la còpia número cinquanta d ' un master Oa 
cinquantena generació) era exactament igua l a l'origi
na l. F ísicament, sembla un magnetoscopi U-màtic, 
però molt més a lt , ja que esta dividit en dos equips: 

DVR-1000 - VTR de cassettes digital. 
DVPC-1000 - Processador digital de senyal. 

DVR-1000; DVPC-1000 

El temps d'enregistrament-reproducció que permet 
· aquest equip són de 34' i de 76'. Permet d'enregistrar 
4 pistes de so distribuïdes tal com es mostra a la figu
ra. 

La firma Sony també va presentar noves càmeres, 
tant amb tubs com amb cèl·lules CCD ; com per 

pista d'ordres 

vídeo 

àudio 

pista de control 

pista de codi de 
temps 

Localització de les pistes·de so en la cima 

exemple el model BVP 30 AP, que porta un tub Sali
con amb deflexió electrostàtica o tubs Plumbicon de 
díode GUN. .J 

«La còpia número cinquanta 
d'un mas ter era exactament igual 

a l'original.» 

És interessant de fer ressaltar la gran quantitat de 
càmeres presentades que incorporaven la tecnologia 
dels dispositius CCD, com per exemple la BTS LDK 
90, amb una resolució horitzontal de 610 línies, a lta 
sensibilitat de diafragma (F 1 ,4), alta relació 
senyal/soro ll, poc consum d'energia , petites dimen
sions, manteniment senzill, sense arrossegaments 
<;l'imatge ni perill de cremar-se, perfecta geometria, 
sense prob lemes de convergència i llarga vida dels 
CCD. 

Càmera KCB 590 

Per a estudi o unitat mòbil , es presentà un control 
de càmeres centralitzat amb el qual es pot ajustar u 
variar qualsevol càmera que hi estigui connectada; tot 
això, gràcies a la incorporació d'un microprocessa
dors. 

Convé destacar, també, la gran quantitat d'aparells 
de tractament d'imatge digital. Així, les firmes Abe
kas, Quantel, BTS, etc. presentaven diversos equips 
amb els quals es pot manipular qualsevol imatge per 
aconseguir els ·efectes més diversos. 

«Un sistema de vídeo 
destinat a compedir directament 

amb el Betacam. » 

La casa JVC. comercialitzarà un sistema de vídeo 
· destinat a competir directament amb el Betacam, amb 

molt bones qualitats, encara que creiem que una mica 
tard. Aquest vídeo posseeix cintes des de 20' fins a 
90'. Treballa per enregistrament seqüencial de com
ponents amb molt bona qualitat d ' imatge i poca pèr
dua en fer còpies . Les característiques tècniques que 
presenta són les. següents: 

Amplada de la banda de vídeo: 5'2 MHz. 
Relació senyal/soroll: 48 dB 
5 pistes de so : 2 rotatives FM, 2 longitudinals en 

PCM (relació s/ soroll 50 dB sense Dolby, 1 lineal de 
codi de temps. 

Pel que va quedar demostrat , sembla que es vol do
nar una empenta al sistema europeu de televisió per 
satèl·lit 02-MAC-PAQUET que consta de 8 canals de 

Càmera LDK 90 
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«Es vol donar una empenta 
al sistema europeu de televisió 

per satèl·lit D2-MAC-PAQUET.» 

:;, també hi havia exposada una gran quantitat de mate
~ rial refer~nt al sistema convencional d'emissió per sa-
< .. 
ò tèl·lit (antenes i equips) amb a lgunes emiSSIOns espe-
E cials per a la fira. . 

so i molt bona qualitat en vídeo. El sistema de trans
missió és amb paquets i comprimit; això és, tant la lu
minància com les compo nents de color i els vuit canals 
de so són comprimits a 8 MHz, però en temps dife
rents. La demostració d'aquest sistema de transmissió 
es podia observar a través de les emissions que realit
zava la ORTF de París a l'Estat francès. A part 
d'aquest sitema 02-MAC-PAQUET de TV satèl·lit, 

A banda dels equips, i tot a llò relacionat amb la ftra 
mateixa també vam aprofitar per gaudir del paisatge 
tan espl~ndorós d'aquell país; gràcies a la natura i a l_a 
cura dels suïssos en mantenir-lo. Els pavellons de la fi
ra estaven situats al mig de la ciutat, però a la vorera 
del llac Leman; eren els pavellons que recolliran la 
propera edició d'aquest esdeveniment d'aquí a dos 
anys . 

Josep Casanellas i Carbonell 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 

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

• El millor material existent al mercat 
en antenes parabòliques 

• Especialistes que garanteixen 
la perfecta instal·lacíó 

• Els p'reus més. econòmics 

CONSULTEU-NOS! 

PR ODUCCIONS TÈCNIQUES ~-i .C.C . L. Apartat de cor re.us 34038 - ·oaoao BARCELONJ). 
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LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, 
EL FUTUR PRÒXIM 

El món dels ordinadors, ha sofert en poc més de cinquanta anys l'evolució més ràpida 
quant a quantitat i 'qualitat, de totes les branques de la ciència i la tècnic~. Hem passat d_'una 
primera màquina feta amb 18.000 làmpades, cap~ç ~e. fer trenta. oper~c10ns ~er segon~ q~e 
consumia quantitats immenses d'energia , a altres mf1mtament mes pehtes, mes potents • mes 
barates. 

Les passes que s'han donat dins d'aquest camp p. 
den separar-se de la següent manera: 

1.- Làmpades de buit (ENIAC) i Relés Electrome
cànics (MARK V). 

2.- T ransistors discrets . 
3:- Circuits integrats amb baixa escala d'in tegra-

ció (LSI). 
4.- Microprocessadors monoxip . 
5.- .. ....... ... ? 
Avui en dia esteim al quart pas d'aquesta evolució. 

Per fer-nos una idea de la velocitat amb què això s'ha 
produït, basta dir que si la indústria automobilística 
hagués progressat similarment, avui .en dia un cotxe 
valdria 50.000 pessetes, i donaria la volta al món amb 
mig litre de benzina. 

El prqxim pas és el quint, i ens du a la InteJ.Iigència 
Artificial (lA). Però, quina és la diferència entre 
aquest terme i allò què esteim acostumats fins ara a 
tractar? 

LA INTEL-LIGÈNCIA ARTIFICIAL: EL FUTUR 

Actualment, els ordinadors funcionen mitjançant 
una sèrie d'ordres predeterminades i estrictes que 
constitueixen allò que denominam programa. Aquests 
programes, són sistemes totalment tancats, només po
den fer allò que nosaltres hem forçat que facin, i qual
sevol canvi dins l'entorn de funcionament normal els 
inutilitza. 
. El funcionament actual, tant de les màqunes com 
dels programes, força que aquests hagin de tenir en 
compte absolutament totes les possibilitats que se li 
poden presentar durant el seu funcionament : si' falta 
un fitxer determinat, si la impressora està o no con
nectada, si l'operador sap o no qualque cosa damunt 
ordinadors, si .. . , etc. Tots aquests punts s'han de te
ni r presents per fer que un programa sigui útil. És a 
dir, aquest ha de contemplar qualsevol possible bifur
cació que pugui aparèixer per petita que sigui la seva 
probabilitat d'aparició . Què representa això?: posem 
per exemple un senzill programa d'escacs. Sigui quin 

sigui el moviment fet pel jugador humà, la màquina 
ha d'examinar totes les següents jugades d'acord amb 
un programa de priorita ts predeterminada pel progra
mador, a fi d'executar el seu moviment. La conse
qüència immediata és que quan jugam amb un nivell 
de dificultat elevat , podem anar a fer un cafè cada ve
gada que la màquina juga. 

Què faria, també, un jUgador humà? Eliminar 
automàticament una sèrie de jugades que per impro
bables o il· lògiques no serien «normals», amb la qual 
cosa el temps d'espera s'acurçaria dràsticament. 

Aquesta és la diferència bàsica entre les màquines i 
les persones, les primeres només poden executar fei 
nes de caràcter algorítmic, és a dir, mitjançant una sè
rie de normes que condueixen sempre a una solució 
d'una manera directa i sense cap marge a la improvi
sació ; per l'altra banda, les persones podem solu
cionar el problema mitjançant unes eines que anome
nam coneixement, intel·ligència i intuïció. Això ens 

· du, en certa manera, a haver de definir el que és la 
consciència, cosa que ha creat allò que se denomina 
Ciència Cognitiva. 

Aquest és el futur a què esteim anant, la creació 
d'un seguit de màquines capaces de simular el com
portament del cervell humà. 

Podem resumir les insuficiències dels sistemes ac
tuals en els tres punts següents: 

- Com que els tipus de problemes a tractar se di
versifiquen, l'estructura de l'ordinador se va des-
adaptant progressivament. · 

- Els ordinadors actuals no poden resoldre més 
que els problemes de caràcter matemàtic i d'una ma
nera determinista. És el que hem dit abans, _que les 
tècniques de programació han de tenir en compte to
tes les coses que puguin passar durant l'execució. Els 
problemes d'lA, tenen una part importantíssima 
d'ambigüitat i redundància, i són resolts per un mèto
de de prova i error, mètode al qual les màquines ac
tuals no estan adaptades. 

-L'usuari ha de fer sempre una traducció del 
problema real a un problema matemàtic apropiat , a 
causa de la necessitat de trobar una solució de manera 
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seqüencial d 'acord amb les arquitectures tipus Von 
Neuman de les màquines actuals. 

Aquests tres punts ens permeten dedui r que una 
estructura eficient d'IÀ (hard i soft) no se pot fer amb 
les estructures i llenguatges actuals , cal canviar-ho 
tot. 

«A quest és el futur, 
la creació d'un seguit de màquines 

capaces de simular el comportament 
del cervell humà.» 

PROBLEMES D'IMPLEMENTACIÓ DE LA lA. 
ELS PROGRAMES 

Els llenguatges de programació, poden dividir-se en 
tres grans grups: 

- Llenguatges de baix niv~ll, tals com l' AS
SEMBLER. 

-Llenguatges d 'alt nïvell, tals com,el PASCAL, el 
FORTRAM, el BASIC, . .. 

- Llenguatges de molt alt nivell com el DBase III, 
el 123, el FRED, ... 

Si bé el primer és el més difícil de codificar, també 
és el que origina el codi més compacte i Ja major velo
citat d 'execució. Per contra, els darrers són els més fà
cils d'escri ure, però generalment també els més lents a 
l'hora de l'execució. Tots ells tenen el punt comú que 
se limiten a interpretar les ordres cegament, una a una 
i és problema del programador que el programan no 
se «pengi». 

E n aquestes condicions, és evident que no podem 
emprar cap dels llenguatges descrits per resoldre els 
problemes plantejats per la lA. Això ha provocat la 
creació de nous llenguatges de programació amb 
estructures totalment diferents de les normalment 
emprades. Uns exemples d'aquests llenguatges poden 
ser el LOGO, el LISP, el PROLOG, o l'A.PL, per 
anomenar-ne qualqun dels més coneguts. Tots ells te
nen en comú la possibilitat de créixer amb la utiització 
i de suportar relacions entre variables sense la rígida 
definició prèvia que hem de fer actualment. El proble-

ma és la velocitat. Efectivament, el LOGO, el LISP i 
el PROLOG són llenguatges originalment de tipus in
terpretat; la màquina ha d'anar llegint lín ia a línia el 
programa «traduint-lo » cada vegada, amb la qual co
sa es perd moltíssim temps (se pot comparar amb un 
programa escrit en BASIC i amb el mateix programa 
codificat en PASCAL o FORTRAN). 

Cal no oblidar que una estructura de software de
terminada condiciona directament l'estructura de 
hardware. Podríem donar tres estructures de soft bà
siques : 

- Estructures de Corrent d'Instruccions. Són les 
clàssiques de Von Neuman. Les instruccions s'execu
ten una darrera l'altra d'una manera seqüència! i hi ha 
ordres especia ls que permeten alterar l'ordre d 'execu
ció . 

- Estructues de Corrent de Dades. Dins aquestes 
. estructures, una instrucció se realitza quan s'han ob

tingut totes les dades necessàries per a la seva execu
ció. Amb aquestes estructures les dades poden 
emprar-se simultàniament per diverses instruccions 
amb què l'execució no ha de ser necessàriament se
qüencial. 

-Estructures Recursives. Se denominen també 
«de reducció» ja que la determinació d'un valor se fa 
efectuant reduccions sucessives (i asíncrones) de 
l' expressió avaluada amb expressions més simples. 
Cada referència que intervé dins una instrucció se 
substitueix per una còpia de la seva definició, i així 
fins a la resolució del problema. 

De totes maneres, aquestes són solucions més o 
manco provisionals, ja que amb elles no se pot arribar 
a fer allò que podem entendre per IÀ. Per què? Sen
zillament perquè aquest concepte implica no prendre 
decisions seqüència! i independents entre si, sinó to
talment interdependents. Això, duit a terme amh les 
arquitectures actuals donaria temps d'execució molt 
grans (basta pensar en l' exemple senzill del joc d'es
cacs), amb la qual cosa no seria· ni molt manco efi
cient. 

«Això ha provocat .la creació 
de nous llenguatges de programació 

amb estructures totalment diferents.» 

Per altra banda, una estructura de processament 
paral·lela tal i com se fa als superordinadors (CRAY 
1, CYBER 205) no és lògic adopta r-la , per tal com la 
seva funció les fa molt especialitzades, a banda del seu 
elevadíssim cost. A més , quin és el nombre òptim de 
processadors capaços de fer qualque cosa semblant a 

. allò que volem? un , dos, tres, cent vint-i-vuit, . . . La 
resposta la trobam al propi cervell humà: aproxima
dament infinit. Per què? Qualsevol cosa que feim dins 
la nostra vida ve condicionada directament pels co
neixements que tenim damunt el tema tractat : les cir
cumstàncies momentànies en què esteim prenent la 
decisió, els nostres interessos particulars, les opinions 
preformades, etc. També ens condicionen els fets més 
o manco llunyans o sense relació entre ells, tals com 
les coses que hem fet avui, les que vam fer ahir, les 
condicions físiques i psicològiques en què ens trobam, 
etc. ~I -cervell té capacitat per processar tota aquesta 
informació i molta més (pensem que se suposa que 
només posam conscientment «en marxa» el l007o de la 
nostra capacitat), i aquesta és l'estructura tant de ra
onament com de funcionament físic a què hem de ten-

dir per aconseguir la lA. Evidentment, això és impos
sible amb els coneixements actuals, per la qual cosa 
ens conformarem amb aproximacions tan fidedignes 
com es pugui, tal i com se va fer amb l'àudio a l ' hora 
de discriminar el nombre de canals òptims per a la 
millor restitució . 

«Una estructura de software 
determinada condiciona directament 

l'estructura del hardware.» 

Hi ha teballs (als Estats Units i al Japó, evident
ment) de sistemes amb multiprocessament, i per ara la 
conclusió més gràfica és que no fan res del que se pen
saria que fan. No és que no funcionin bé, sinó que la 
seva programació s'ha fet flexible, el sistema ha anat 
creant els seus propis programes i les seves pròpies 
representacions del seu entorn , i cap d'elles no ha 
coincidit amb allò que els tècnics creien que trobarien. 
Però, el seu funcionament ha estat perfecte amb vista 
a l'exterior, cosa que tal vegada doni peu a ·creure.que 
ens esteim acostant un poquet a una representació 
abstracta de les coses molt diferent a l'actual. Molt 
més important és el fet que les simulacions s 'han fet 
damunt màquines actuals, acostumades a processa
ment progressiu i lineal, per la qual cosa una arquitec
tura nova amb aquests nous conceptes de programa
cio poden acostar-nos mo lt més a allò qu_e esteim 
acostumats a anomenar Intel·ligència Artificial. 

Tot amb tot, com que això pertany a l camp de la 
Ciència Ficció , més o manco llunyana, podem passar 
a un altre tipus de sistema que actualment ja funciona 
a qualsevol fàbrica important, i que consisteix a 
emprar els coneixements disponibles per fer sistems 
capaços de respondre a les preguntes que ens interessa· 
contestar dins una aplicació determinada: acabem 
d'entrar dins els Sistemes Experts, però d'això ·ja en 
parlarem en uri pròxim capítol. 

Jaume Vicéns i Barceló 
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ENCESA ELECTRÒNICA 
PER A L'AUTOMÒBIL 

Últimament, han proliferat molt les enceses electròniques per a automòbils de gas?lina. 
Aquests mecanismes poden utilitzar els mateixos contactes del ruptor junt amb una electròni
ca que s'intercala entre aquests mateixos contactes i la bobina d'alta, o es substitueixen els 
contactes per un sistema òptic o d'inducció magnètica, per tal d'evitar desgastos mecànics. 

L'electrònica, fonamentalment, és de dos tipus: o 
s'utilitza un transistor de potència tipus Bu com a 
commutador electrònic, o s' utilitza un convertidor de 
12 a 400 V amb un trystor per a la commutació. Els 
dos sistemes tenen l' inconvenient que qualsevol falla
da a l'electrònica produeix la parada del motor, amb 
el consegüent problema per al conductor. 

Atès que l'encesa electrònica té dues missions fona
mentals, és a saber: obtenir una més llarga vida dels 
contactes del ruptor i una major tensió de l'encesa de 
les bugies, ara descriurem un sistema que aconsegueix 
atènyer els dos objectius acabats d'esmentar, amb una 
electrònica que treballa en paral·lel amb els contactes 
del ruptor i que, per tant, fa molt difícil que les ava
ries afectin el funcionament del motor. 

Per comprendre bé el seu funcionament, vegem pri
merament com és el sistema d 'encesa convencional: 

CONTACTE 

Fig. I 

20 

lO 

Fig. 2 

Cada vegada que els contactes del ruptor s'obren, 
s'obté una tensió de forma esmorteïda, el primer pic 
de la qual està comprès entre els 15 i els 20 Kv, alhora 
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que t1 és el semiperíode que correspon a una freqüèn
cia de: 

"f( A) 
4 

-- - - - - - ---~---------

2 

Fig.J 

«Els díodes eliminen els pics negatius, 
amb la qual cosa s 'augmenta 

la vida de les bugies.» 

El' condensador té un valor tal que Ja tensió ha de 
ser màxima a la bobina. Mentre els contactes del rup
tor estan tancats, els corrent a la bobina creix d 'una 
forma' exponencial, de tal forma que el corrent de sa
turació o corrent màxim, s'obté al cap d 'un temps t2 
que és funció del nombre d'espires i del tipus de nucli 
de la bobina. Si obrim els contactes del ruptor quan 
ha passat t2, obtenim una tensió de sortida màxima, 
per exemple 20 KV; però si els obrim abans que hagi 
passat t2, la tensió sortida serà menor, per exemple 15 
KV, per no haver deixat el temps suficient perquè el 
nucli emmagatzemés· tota la seva energia. Les condi
cions mecàniques de l'encesa són tals que produeixen 
aquest fenomen, i es calculen les bobines de forma 

que la tensió a 6.000 r.p.m. sigui gairebé suficient per 
produir l~ ignició. La CC?rba, a la pràctica, és la se
güent: 

KV 
20 

10 

1. 000 2.000 3.000 4.000 5 .000 R.P.M. 

És a dir, que a partir de les 1.000 r.p.m. la tensió 
comença a. caure i, per tant, el combustible es va cre
mant cada vegada amb una ignició més pobra . Tots 
els sistemes d'encesa electrònica intenten pal·liar, 
d'una manera o altra, aquest defecte. Amb el sistema 
del transistor Bu en sèrie s'aconsegueix duplicant el 
corrent en primari, a un valor tal que cremaria ràpida
ment els contactes del ruptor, però que, en canvi, és 
suportat perfectament pel transistor. Així, la tensió a 
1.000 r.p.m. és de 40 KV, i a 6.000 r.p.m. de 20 KV. 

El sistema que utilitza el convertidor és el més eficaç, 
perquè aquest carrega un condensador de 1 F que es 

descarrega damunt del primari a través d'un trystor; 
aquí, t2 es redueix considerablement. Si el convertidor 
té una impedància interna baixa, la tensió de sortida és 
pràcticament constant fins a unes 15.000 r.p.m. Lògi
cament , aquest sistema és el més car i voluminós. 

Un tercer sistema aconsegueix el mateix augmen
tant electrònicament el temps que estan tancats els 
contactes del ruptor, amb la qual cosa la limitació 
comença a manifestar-se a partir de les 5.000 r.p.m. i 

hi ha una pèrdua de tan sols un 1507o que es produeix a 
6.000 r.p.m. El circuit és així: 

CONTACTES 

DEL RUPTOR. 

84127 

84127 

Fig.5 

2K7 

Com veiem, un circuit elemental, la missió del qual 
és fér pont als contactes pel trystor quan ha passat 
t¡12, amb què les bugies estan sotmeses a un sol pic 
positiu d'una durada t¡12. Els díodes eliminen els pics 
negatius, amb la qual cosa s'augmenta la vida de les . 
bugies; per altra banda, també s'elimina l'arc als con
tactes ·del ruptor i això fa que la seva durada sigui 
molt major. _ 

Com que els contactes estan tancats gairebé tot el 
temps (excepte t/2), la bobina sempre pot prendre Ja 
seva màxima.energia, i tan sois comença a baixar Ja 

\ 

tensió de sortida a partir de 5.000 r.p.m. 
El resultat és una considerable millora a la combus

tió a partir d'uns quants elements, que es poden mun
tar en una petita capseta que inclogui un petit dissipa
dor de calor per al 2N4444 i que solament tindrà dos 
cables de sortida: un connectat a la massa, i l 'altre als 
contactes del ruptor. 

Naturalment," el circuit exposat fa referència a auto
mòbils amb el negatiu de la bateria connectat a massa. 

Joan Meseguer i Fos 

ACOBLADOR D'ANTENES 

Una antena és un conductor aïllat a l'espai que s'alimenta amb una energia de radiofre
qüència, la longitud d'ona de la qual és, aproximadament, 2,1 vegades la longitud del con
ductor en metres. QtJan està alimentat al centre, constitueix l'anomenat dipol o antena de 
JI}.Ïtja ona. 

Quan el dit conductor sigui ressonant a la freqüèn
cia -d'alimentació, el seu rendiment de radiació serà 
diverses vegades superior al d'un altre conductor que 
no ho sigui. 

Ara bé, si una· antena és llarga es pot fer ressonant 

intercalant en sèrie un condensador variable en un 
punt d'alt corrent. Si; contràriament, és_,.curta, pot 
fer-se ressonant intercalant-hi una inductància va
riable. 

Per tant, si se'l porta a ressonància, qualsevol con-
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CONNEXIÓ 
OA-81 

TRANS. ' A N TENA TOROIDE 

± u) C2 DE L'AN TENA 

C3 

CI 

RETORT 

ductor pot servir com a radiador de diverses freqüèn- banda de 144 MHz, amb el qual utilitzo antenes de 
cies. De tota manera, si no és que es tracta d'una ante- qualsevol tipus i longitud -des de 50 cm., a 20 mts.
na d'1 / 4 d'ona del tipus Marconi, en la qual els ajus- alimentades amb cable coaxial de 52 phms. 
tatges esmentats poden realitzar-se a l'extrem proper L'esquema, sobradament conegut, és el que s'indi-
a terra, a les antenes dipol o a les que s'alimenten amb ca a la fig. 1. 
línies obertes o aparellades del tipus coaxial els ajus- L-1- Bobina d 'una espira al centre d'L2 amb fil de 
tatges per portar-les a ressonància només es poden connexió o cable aïllat, ficada entre espires d'L2. El 
efectuar a l'antena mateixa, ja que el punt de màxim millor és fer-la amb un trosset de cable coaxial R6-58 
còrrent és el seu centre. al qual s'ha retirat la malla. 

Sabem que per obtenir el màxim rendiment la sorti- · L2- Bobina de 6 espires de fil argentat de 2 mm. 
da del transmissor, la línia d'alimentació que va fins a de diàmetre; diàmetre interior de 13 mm.; llargada de 
l'antena i la càrrga que presenta l'antena mateixa, han 22 mm.; separació d'espires del gruix del fil. Deriva
de tenir una impedància idèntica, perquè tota l'ener- ció de 1 a 112 espires. 
gia de radiofreqüència sigui absorbida sense refie- C1- Condensador variable de 50 a 75 pF. 
xions, com si es tractés d'una resistència pura. C2- Condensador del tipus «papallona» de 15 a 

Quan això no passa perquè l'antena i la línia no es- 25 pF per secció . 
tan ben acobaldes es generen ones estacion.àries i C3 
aleshores la impedància de la linia, vista des del trans- Dos connectors coaxials del tipus BCN. 
missor, pot variar entre límits molt allunyats un de Una capseta d'alumini d'uns 125 x60 mm. de front 
1 'altre. i 85 mm. de fondària per a muntatge i apantallament. 

A l'extrem de la línia connectada a l'emissor , no Caldrà soldar la bobina directament als condensa-
s'hi pot fer cap ajustatge que permeti de modi.ficar la dors C2/ C3, procurant que les seves connexions si
magnitud d'ones estacionàries. Per a aquests casos, guïn com més curtes millor. 
s 'ha ideat l'acoblador d'antenes; la funció principal Si desitgem col·locar-hi un indicador de sorJ:ida de 
del qual és transformar la impedància a l'extrem que radiofreqüència en antena, ho podem fer amb un díode 
es connecta al transmissor al valor nominal de la seva LED miniatura vermell; un toroide com a captador, un 
sortida que, als equips de radioaficionats, sol ser de díode OA-81 i un condensador de disc de 0'01 mF. 
50 a 75 ohms. A falta de toroide apropiat, aquest es pot substituir 

L'acoblador també reduirà el nivell de sortjda pel nucli envolupat d'una freqüència intermèdia vella 
d'harmònics en valors de 30 dB o més, millorant la se- de les anomenades pot fermé de receptors portàtils del 
lectivitat del receptor i reduint imatges i d 'altres res- tipus musiquero, que és un petit cub de ferrita amb un 
postes de senyals, no desitjades . forat de 8 mm. de diàm~tre . Hi bobinarem 5 voltes de 

Però, ho repetim , si bé l'acoblador proporciona fi l de connexions fi , folrat de plàstic. 
una bona adaptació entre el transmissor i la línia, no Passarem el conductor de sortida cap a I 'antena per 
corregirà la desadaptació de l'antena ni la seva resso- l'interior del bobinat, en el sentit de l'eix . Introduirem 
nància. una tensió de RF proporcional a la · intensitat de 

Un cop tot això sabut, quan no disposem d'una an- · corrent que flueix cap a l'antena, dins del bobinat, 
tena apropiada per a cada banda de treball podem aquesta tensió es rectifica amb el díode OA-8 1 i es 
pal·liar el problema a través de l'ús d'un àcoblador i filtra amb el condensador de 10 K per a limentar el 
amb freqüències tan diferents com ara 7 i 144 MHz, díode LED, que té una tensió de polarització d'entre 
amb pèrdua de rendiment , naturalment , però sense 1 '6 i 2V; també cal tenir cura de recordar que la pote
por de trencar el pas final del nostre equip a causa de ta més llarga és el +, i la més curta el -. Es podria 
l'alt valor d'estacionàries, que podrem reduir a la re- suprimir el rectificador i col·locar, directament unida 
lació 1/ 1. al bobinat, unalàmpada petita d'uns 50 mA com a in-

Dit això, sumàriament, ja que l 'antena és un dels dicador, però absorbiria alguna potència de la sortida 
fòtils més complicats d'una estació de ràdio, de l 'antena. 
descriurem la construcció d'un acoblador per a la Gerard Fermíndez i De Velasco 
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LA INCORPORACIÓ 
DEL VÍDEO A L'ESCOLA 
Autores: Teresa Ciment, Lurdes Molina. 
Edita: Fundació de Serveis de Cultura Popular. 

Editorial Altafulla. 

Aquest llibre-novetat correspon a la col ·lecció es
mèntada anteriorment VÍDEO I EDUCAC IÓ , i és el 
tercer volum de la sèrie. En ell s 'avalua l 'impacte dels 
mitjans audiovisuals aplicat s a l'ensenyament i es re
a lit za un estudi ~obre el nivell d'aprofitament del 
vídeo a les escoles, amb el màxim de rigor científic, i 
amb un conjunt d ' enquestes i entrevistes realitzades 
en una mo~lra de 396 ~:entre~ d'ensenyament. 

Tot plega t, em indica la necessitat que cb mitjan~ 
audiovi :-- ual :-, \'Ugin adqui rin t un protagon i:--mc mé:-
g.ran en lC\ planitïca~.:iom ·pcdagògique:-, . 

I -

I LA INCORPORACIÓ 
DEL VÍDEO 

• A L'ESCOLA ,f,;;~;:: 
{ 

: DIDÀÇTICA . 
. I DEL VIDEO'··lANTIAGOMAUASICASAS 

! I I 

~~ 
fundoció ¡.,,,;, de Cultvro Pop<Jor 

Edaonol Al1o fvlo 

EL MEU PRIMER LLIBRE 
DE LOGO 
Autor: Luca Novelli 
Edita: Editorial Barcanova, S.A. 

Els tres simpàtics personatges - I' Adda, el Marko i 
el Plotter- creats per Luca Novelli, recorren els mons 
fantàstics del llenguatge LOGO, tot descobrint les 
sorprenents possi~ilitats d'aquest llenguatge que ser
veix per aprendre a pensar i per a desenvolupar la prò
pia creativitat. 

DIDÀCTICA DEL VÍDEO 
Autor: Santiago Mallas i Casas 
Edita: Fundació de Serveis de Cultura Popular 

Editorial Altafulla 

Quan ens enfrontem amb la decisió d'utilitzar el 
vídeo com a eina al servei de I 'ensenyament, de vega
des no tenim en compte els condicionants que poden 
convertir aquesta deci sió en un problema. 

Aquest lli bre vol ser una ajuda per a Iols aquells 
que es plantegen la incorporació dels mitjans audivi
suals a l'ensenyament i s' hi exposen, de manera sintè
tica i ràpida, els coneixements i l'experiència sobre la 
didàctiça del vídeo de I 'autor. 

El llibre que presentem no és una novetat, però hem 
cregut oportú donar nota d'ell per ser el segon d'una 
interessant col·lecció que porta el títol de VÍDEO I 
EDUCACIÓ. 



Lè ANIVERSARI 
DE LA VÀLVULA ELECTRÒNICA . 

QUE HO VA REVOLUCIONAR TOT (6L6) 

Els Estats Units van superar la gran depressió. Molta gent va trobar feina, les cues davant 
de les botigues de racionament eren cada dia més escasses i grans coses-van canviar al jove 
camp de l'electrònica i la comunicació. 

Durant anys, els dissenyadors de circuits i els fabri
cants de ràdios van lluitar amb vàlvules de recepció de 
baix guany i baixa prestació que consumien molta 
energia i només rendien mediocres resultats. 

El receptor de bateria· havia desaparegut i va co
mençar a aparèixer el de corrent altern. Era una bona 
època per la introducció d'una nova família de vàlvu
les que farien que, a les llars, la ràdio passés de ser 
una curiositat, a ser una peça més del mobiliari do
mèstic. 

Al 1935, la companyia General Electric va desenvo
lupar la idea d'una vàlvula metàl-Iica per a recpeció, 
que no requeria un blindatge exterior i que es podia 
fabricar en grans quantitats· i a baix cost. Van ser 
construïdes les primeres vàlvules experimentals, i es 
va permetre a la RCA construir aquesta mena de vàl
vules per al funcionament d'electrodomèstics. 

Al mateix temps, Otto Schode pare i els seus socis a 
la RCA estaven treballant en el disseny d'una vàlvula 
revolucionària, que podia oferir un alt guany i una 
baixa distorsió del senyal, cosa que semblava una bo
na idea per incorporar aquest concepte al desenvolu
pament de la vàlvula amb blindatge metàl· lic incorpo
rat. 

«Les característiques 
de la nova · vàlvula semblaven 
massa bones per ser certes.» 

La nova vàlvula tètrode feia ús d'una reixeta aline
ada i d'una pantalla amb elements de concentració de 
feixos dirigits. _ 

Tot això va acabar en un supressor electrònic sense 
l'estructura de vàlvula d'eficàcia incrementada, i en 
què se suprimien alguns dels· elements inútils com els 
que omplien les vàlvules que eren antiquades i carac~ 
terístiques de dissenys menys sofisticats. 
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Els bons resultats d'aquests p'rimers treballs van ser 
anunciats al començament de la primavera de 1936 
amb la introducció de la 6L6. (Fig. 1). 

• 

L-~----------~------------~ 
Fig. 1: La famosa 6L6 va tenir diversos dissenys al llarg de la seva 
vida: A l'esquerra, la 6L6 metàl·lica original. Al seu costat, la ver
sió en cristall, la 6L6G. Segona a partir de la dreta, la versió vàlvula 
transmissora, la 807 (6'3 V) o 1625 (12,6 V). 

MASSA BONES PER SER VERITAT? 

Les característiques de la nova· vàlvula semblaven 
massa bones per ser certes . 

Un parell de vàlvules 6L6 treballant amb 400V a 
l'ànode, produïen més de 25 W de potència d'àudio. 

I allò que encara va ser més interessant: amb un os
cil·lador de cristall, la 6L6 podia produir més de 35 W. 

Llavors, la gran pregunta: Com actuaria la 6L6 
com a amplificador de RF? 

La vàlvula estava provada i els resultats van ser va
riables. 

Què es podia fer amb l'embolcall metàl-lic? posar
lo a terra? deixar-lo flotant? suprimir-lo? mantenir
lo? Es va discutir molt la qüestió. QST no va estar se
gur del que calia fer, van deixar el blindatge flotant en 
un simple disseny · d'amplificador i s'adonaren que, 
desafortunadament, si es volia operar establement, la 
vàlvula havia de ser centralitzada. 

::J x 
"' < 
ò· 
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El problema es va resoldre per si mateix aquell ma
teix any quan la RCA i d'altres van anunciar una ver
sió en cristall de la 6L6, coneguda com la 6L6G. 

Tota aquesta feina va ser presumiblement feta per 
reduir els costos de fabricació i augmentar la produc
ció. Es va pensar que la tècnica de fabricació de la vàl
vula metàl·lica no tenia la reducció de costos espera
da. Alhora, la 6L6G va ser modificada de manera que 
tingués la connexió de la placa a la part superior de 
l'embolcall cristal·lí. Així és com va néixer la 807. 

«Al capdavall, el concepte original 
de la 6L6 en una o altra forma, 

va durar cinquanta anys.» 

Per convertir la 807 en una vertadera vàlvula de 
transmissió, s'hi van afegir aïllants addicionals per 
aconseguir que la màxima capacitat de voltatge fos de 
600 V, i uns quants petits blindatges al voltant de la 
base del peu de la vàlvula per forçar la reducció dels 
passos de realimentació interna. 

A la revisió de la vàlvula, QST va dir: « Té tendència 
a autooscil-lar per damunt els 14 MHz quan funciona 
en circuits d'alt guany, i també autooscil-la als dissenys 
en què els cricuits d'entrada i de sortida no estan acu
radament separats.» 

VIDA I MORT DE LA 807 

La 807 va ser la primera vàlvula d'alt guany, baixa 
excitació i barata com vàlvula de transmissió peer a 
radioafeccionats. 

Un parell de 807 podien funcionar tranquil-lament 
amb 120-150 W d'entrada en CW tot un çlia, i cada 
una costava tres dòlars. 

Desafortunadament, la idea de la 807 es va trans
metre ràpidament, molts fabricants en van fèr còpies i 
es van vendre versions més barates de la 6L6G amb 
sòcols de baixa pèrdua per al servei de RF. 

Els antics aficionats recorden que la Taylor T -21 es 
venia per 1,95 dòlars i funcionava tan bé com la 807. 

Però la 807 va aparèixer en temps difícils. Quan es 
va fabricar a gran escala durant la Segona Guerra 
Mundial, es van suprimir tant els aïlladors especials, 

com els blindatges que envoltaven la seva base, per re
duir costos. La 807 va començar a assemblar-se cada 
cop més i més a una simple 6L6G. (fig. 2). 

-• 

~------------------------------------------------------------------------~ 
Fig. 2: La 807 (1625) d'abans de la guerra: Fixeu-vos en els blindat
ges al voltanl del peu i en els aillants ceràmics addicionals entre 
l'ànode i l'estructura-suport de mica. 

El problema era que aquests circuits, dissenyats per 
a la 807 bona, no eren compatibles amb aquesta ver
sió barata. 

La 807 es va guanyar de seguida una reputació de 
vàlvula inestable, principalment a causa de les moltes 
versions que havien sortit de la versió original. 

«Un parell de 807s podien funcionar 
tranqui/.lament amb 120-150 W 

d'entrada en CW tot un dia, 
i cada una cos(ava tres dòlars.» 

Eq aquells dies, els fabricants no sabien -o, sen
zillament, no en feien cas- que canviant 'l'estructura 
del suport intern i movent els fils de connexió que van 
als elements per aconseguir un procés de fabricació 
particular, es canviaven dràsticament les caraèterís
tiques operatives de la· vàlvula, particularment a altres 
freqüències. 

::J 

x 
"' ::: 
~ 

41 



«Es va pensar 
que la tècnica de fabricació 

de la vàlvula metàl·lica no tenia 
la reducció de costos esperada.» 

millorats com vàlvules d·'escombratge, van ser utilit
zades en receptors de TV amb les versions del vene
rable disseny de la 6LQ6 i de la 6MJ6. Algunes 
d'aquestes vàlvules van ser emprades com a amplifi-

~ cadors lineals al servei de radioaficionats . 
~ Al capdavall, el concepte original de la 6L6, en una 
~ o altra forma, va durar cinquanta anys, i el prinèipi 

------------------ -__.J Et dels feixos electrònics dirigits ha estat portat'fins a le~ 
Fig. 3: La 6L6 final: A l'esquerra, la 6L6GB amb un alt nivell de 
dissipació de placa (30 W) i una estructura de base millorada. 

Mentre la 807 anava desapareixent i era reemplaça
da per la nova 6146, la 6L6G va aparèixer al nou 
camp de la televisió. Va ser revisada per a la HI-FI de 

. ràdio com la 6L6GC/ 6L6GB i diversos models van ser 

Ql' QUADERNS 
TÈCNICS 

LR TEC~OLOGIFl R L' FlBFlST 

SUBSCRIU-T'HI 

modernes vàlvules de transmissió. 
La 8877, la 4CX 5000 A i d'altres vàlvules moder

nes són descendents de l'original disseny fet per Shode 
i els seus col·legues fa cinquanta anys. 

Ens traiem el barret, davant d'aquests pioners! 

PER 

HAM RADIO 
per Bill Orr W6SAI 

DUCCIONS 
TÈCNIQUES S.C.C.L. 

' TELEFON: 

(93) 238 26 97 

EL DXISME D'ONA MITJANA (I) 

L'ona mitjana és l'única banda de ràdio on podem trobar cada dia des d'emissores locals 
de la nostra ciutat fins a emissores internacionals d 'altres països. 

1. FREQÜÈNCIES 

A Europa, Àfrica, Àsia i Oceania l'ona mitjana 
comprèn dels 531 als 1602 KHz, amb una separació 
entre canals de 9KHz. 

A Amèrica les freqüències de l'ona mitjana van dels 
530KHz als 1600KHz, amb una separació entre ca
nals de 10KHz. Als Estats Units s 'estudia ampliar la 
banda fins als 1705 KHz. 

2. PROPAGACIÓ 

La propagació és diferent segons sigui de dia o de 
nit. Això és conseqüència del fet que l'ona té dos com
ponents : el terrestre i I 'espacial. 

· 2.1. Component terrestre: Les .seves irradiacions es 
desplacen seguint la forma de la superfície de la 
Terra. Quant més baixa és la freqüència, tant major 
és la porció del component terrestre, perquè la longi
tud d'ona és més llarga. Si aquesta ona s'estengués 
per la totalitat de la superfície de la Terra, quedarien 
solucionats tots els problemes de .radiodifusió que 
concerneixen els serveis a llargues distàncies; en altres 
paraules: amb un sol emissor cobriríem tota la 
superfície del globus terraqüi . Però el component 
terrestre ha de lluitar contra obstacles diversos com 
serralades , muntanyes i edificis. Pel camí va perdent 
energia, ja que la forma del sòl , les característiques 
naturals i la conductivitat de la terra també influeixen 
molt sobre el component terrestre. Per l'aigua l'ab
sorció és molt menor, una emissora situada a la vora 
del mar arribarà més lluny que una altra situada al 
centre d'un planell d'igual potència i freqüència . 

2.2. Component espacial: Durant el dia el compo
nent espacial és absorbit per la capa baixa de la ionos
fera, anomenada capa «D», que només es manté du
rant les hores diürnes i que està entre els• 50 i els 
65 km. d'altura. La ionització és molt dèbil, propor
cional a l'atura del Sol i és màxima al migdia, sobretot 
als mesos d'estiu. Com que s'ionitza, la capa «D» no 
és capaç de refleètir durant el dia les ones de ràdio 
perquè té un efecte absorbent que afecta els compo
nents espacials d'ones de fr~qüències mitjanes. 
Aquest efecte, és el responsable que les emissions en 
ona mitjana no s'escoltin a llargues distàncies durant 
el dia. Des del vespre i fins després de fer-se ~e dia, 

amb l'esvaïment de la capa «D» les ones mitjanes po
den arribar a regions més altes de la ionosfera 
propagar-se a llargues distàncies . 

3. LES MILLORS FREQÜÈNCIES PER A DX 

La possibilitat de fer un bon DX depèn, a l'ona mit
jana, de diversos factors, que combinats, poden 
portar-nos senyals des de més de 10.000 km.: 

3.1. Al lloc d'emissió i al de recepció ha d~ ser de 
nit, ja que el component espacial de l'ona és el que es 
propaga més lluny. 

3.2. L'activitat solar ha de ser baixa, l'índex «A» 
ha d'estar entre O i 15, el flux solar, que és la quantitat 
de soroll atmosfèric emès pel Sol sobre la Terra també 
ha d'estar al mínim, entre 60 i 70. L'activitat solar és 
previsible i les seves dades són publicades pel «Joint 
NOAA -USAF Space Environment Services Center» 
de)s Estats Units en un butlletí setmanal. Actualment, 
estem en uri període de baixa activitat solar. 

3.3 Les interferències provocades per emissores lo
cals que si, a més, són potents o les tenim a la vora són 
molt molestes perquè el seu senyal s'esquitlla per dife
rents freqüències. 

3.4. A menys hores de Sol, més possibilitats de fer 
bons DX i d'escoltar les emissions europees més po
tents durant més hores . 

3.5. L'ona mitjana comprèn les freqüències que 
van dels 531 KHz=566 mts, als 1602KHz= 186 mts. 
Poso l'equivalència en metres perquè és més o menys 
la distància en quilòmetres a la qual pot arribar el 
component terrestre de l'ona durant el dia. La banda 
d'ona mitjana, podem dividir-la en tres parts: 

A: dels 531 KHz=566 mts., als 702 KHZ = 427 mts.: 
El comportament d'aquest espectre és més proper 

al de l'ona llarga, a causa de la gran part de compo
·nent terrestre de l'ona. De dia una emissora que emeti 
entre aquestes freqüències pot arribar lluny. Des del 
nord d'Àfrica ens arriben a les nostres costes emisso
res d'Algèria pels 531 i els 549 KHz, d'Itàlia ens arriba 
la RAI pels 567 als 576 KHz i de França, R. ·France 
des de Marsella pels 675 KHz. D'altra banda, des de 
la costa mediterrània nord d'Itàlia escolten emissores 
barcelonines· com la Cadena Catalana pels 621 KHz, i 
Ràdio Miramar pels 666 KHz. De nit podem escoltar 
les emissores europees i nord-africanes més potents. 
En períodes de baixa activitat solar és possible escol
tar emissores americanes. 
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B: dels 702 KHZ= 427 mts., als 900 KHz= 333 mts.: 
El component d'ona espacial és més apreciable i 

permet millors DX. Úe dia també ens arriben emisso
res llunyanes i costeres com RAI Roma pels 846KHz, 
o la RT A d 'Algèria pels 891 KHz. De nit , aquestes 
freqüències de potents emissores alemanyes com per 
"'xernple: Deutschlandfunk pels 756 KHz, Stimme der 
DDR pels 783 KHz, - aquesta de l'Alemanya 
Oriental- , pels 801 KHz escoltem la Bayerischer 
Rundfunk i pels 873 KHz ·¡ 'American Forces Net
work, en anglès, des de Frankfurt , amb programes 
per als soldats americans a l 'Alemanya Occidental. 

C: dels 900KHz= 333 mts., als 1602KHz= 186 mts.: 
Com que és possible escoltar emissores poc potents 

situades a milers de quilòmetres per raó de la major 
porció de component espaèial a les ones, el comporta
ment d 'aquestes freqüències s'apropa al de l'ona cur
ta. Entre aquestes freq üències, és més possible escai-

tar emíssores americanes com Radio Globo des de Rio 
de Janeiro , Brasil , pels 1220KHz, Radio América de 
Buenos Aires, Argentina , pels 1190KHz, ç WHN de 
Nova York, Estats Units, pels 1050 KHz. 

LLISTES D' EMISSORES D'ONA MITJANA 

4.1. Emissores d'ona mitjana dels Països Catalans 
Aquestes són totes les emissores d'ona mitjana que 

emeten des dels Països Catalans. Cal dir que des de la 

Catalunya Nord no n'emet cap. 
KHz Emissora/ Cadena/ Ciutat 

558 RCE València 
621 Cadena Catalana-Barcelona 
648 RNE Radio !--Balears 
666 R. Miramar-Barcelona 
729 RNE Radio I-Alacant 
738 RNE Radio I-Barcelona 
774 RNE Radio I-València 
828 R. Barcelona-SER 
837 R. Popular d'Eivissa-COPE 
882 R. Popular d'Alacant-COPE 
882 R. Sabadell-COPE 
909 RCE Ciutat de Mallorca 
936 R. Lleida-SER-CC. 

1026 R. Alacant-SER 
I 026 R. Reus-SER 
1080 R. Mallorca-SÉR 
1107 RCE Barcelona 
1134 R. Popular de València-COPE 
1134 R. Popular de Ciutadella-COPE 
1134 R. Popular de Figueres-COPE 
1224 R. Popular de Castelló, Vila-real 
1224 R. Popular de Lleida-COPE 
1224 R. Popular de Mallorca-COPE 
1260 R. València-SER 
1269 R. Popular de Reus-COPE 
1314 RCE Tàrrega 
1341 R. Terrassa-SER-CC 
1395 RCE Alacant 
1395 RCE Tortosa 
1413 RCE Castelló 
1413 RCE Girona 
1485 R. Alcoi-SER 
1485 R. Castelló-SER 
1485 R. Girona-SER-CC 
1503 R. Tarragona-RCE 
1521 R. Manresa-SER 
1575 R. Penedès-RATO-CC-SER-Vilanova i la Geltrú 
1584 R. Gandia-SER 
1584 R. Elx-Antena 3 
1602 R. Ontinyent 

En total són 40 emissores. 

4.2. Emissores europees d'ona mitjana. 
De les emissores de l'Estat espanyol; us n'assenyalo 

totes les freqüències que fa servir cada cadena, i us 
dono una segona llista amb les emissore~ més impor
tants: 

RNE (Ràdio Nacional d'Espanya): 585, 621, 639, 
684, 729, 774, 885 KHz. . 

RCE. (Ràdio Cadena Espanyola): 531, 558, 603 , · 
657, 120, 747, ioo8, 1098, uo1, 1314, 1395, 1413, 
1476, 1503 KHz. . 
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SER (Societat Espanyola de Radiodifusió): 792, 
810, 828,873,936, 990,1008, 1179, 1260, 1341,1485, 
1521 , 1539, 1575, 1584, 1602KHz. 

COPE (Cadena d 'Ones Populars Espanyoles): 837, 
882, 999, 1026, 1134, 1224, 1269 KHz. 

RATO (Roda d'Emissores RATO): 1080, 1341, 
1485, 1575 KHz. (connecten també amb la Cadena 
SER). 

Per identificar una emissora· pertanyent a una cade
na hem de saber quan té programació local. Les iden
tificacions es fan sovint abans o després dels butlletins 
horaris de notícies. També hi ha programes en cadena 
amb espais locals de publicitat, la SER i la COPE ho 
fan sovint, als programes matinals . 
KHz Emissora/Ciutat 
585 RNE Madrid/ Galícia/ Euskadi 
621 RNE Canàries 
639 RNE Galícia/ Andalusia/ Aragó/ Ca5tella-La Manxa 
657 RCE Madrid 
684 RNE Andalusia 
792 R. Sevilla-SER 
810 R. Madrid-SER 
837 COPE Sevilla 
855 RNE Múrcia/ Aragó 
873 R. Saragossa-SER 
918 R. Intercontinental Madrid 
954 R. Espanya de Madrid 
990 R. Bilbao·-SER 
999 COPE Madrid 

1008 RCE Màlaga 
1008 R. Las Palmas SER 
1007 RCE Múrcia/ Terol 
1134 COPE Bilbao/ Saragossa 
1179 R. Múrcia SER/ R. Galícia 
1224 COPE Múrcia/ Granada 
1314 RCE Donosti/Valladolid 

També cal dir que a les freqüències més altes hi ha 
emissores poc potents (màxim 2 Kw.). En total, a l'Estat 
espanyol hi ha al voltant de 190 emissores d'OM. 

Per escoltar la resta d'emissores europees d'ona 
mitjana no ens cal ni una antena especial ni cap recep
tor de comunicacions sofisticat. Des del vespre i fins 
la sortida del sol estan al nostre abast. Aquesta és una 
llista de les emissores més fàcils de rebre: 
KHz Emissora/ País 

558 DRS I-Suïssa 
567 RTE I-Irlanda 
603 France-Culture-França 
648 BBC-Gran l3retanya 
657 RAI I-Itàlia 
675 France Inter-França 
693 BBC 2-Gran Bretanya 
747 NOS 2-Països Baixos 
756 DLF-Alemanya Occidental 
783 Stimme der DDR-Alemanya Oriental 

801 Bayerischer Rundfunk-Alemanya Occidenta·J 
846 RAI 2-Itàlia 
873 American Forces-Alemanya Occidental 
900 RAI I-Itàlia 
909 BB2-Gran Bretanya 

918 JRT I-Iugoslàvia 
945 France Culture-França 
972 NDR-Alemanya Occidental 

1008 NOS I-Països Baixos 
1017 SWF-Alemanya Occidental 
1035 RDP-Portugal 
1053 BBC I-Gran Bretanya 
1062 RDP-Portugal 
1089 BBC I-Gran Bretanya 
1143 JRT I-Iugoslàvia 
1.161 France Inter-França 
1170 R. Capodistria-Iugoslàvia 
1179 R. Suècia Int.-Suècia 
1206 France Culture-França 
1215 R. Tirana-Albània 
1233 CR-Txecoslovàquia 
1242 France Culture-França 
1278 France Culture-França 
1287 R. Praga. Txecoslovàquia 
1296 BBC World Service-Gran Bretanya 
1314 R. Noruega-Noruega 
1350 France Inter-França 
1359 R. Berlin Int.-Alemanya Oriental 
1395 R. Tirana-Albània 
1404 France Culture-França 
1422 SR-Alemanya Occidental 
1440 R. Luxemburg-Luxemburg 
1467 R. Montecarlo/ Trans World R. Mònaco 
1512 BRT-Bèlgica 
1530 R. Vaticana-Ciutat del Vaticà 
1557 France Culture-França 
1593 WDR I-Alemanya Occidental 

Hi ha emissores internacionals europees que emeten 
diàriament programes en espanyol per l'ona mitjana. 
Aquestes són: 

R.· Tirana (Albània), 13.95 KHz (23:30 a 00:25) 
BRT (Bèlgica), 1521 KHz (22:30 a 23:00) 
R. f rança Int. (França), 945 KHz (23:00 a 24:00) 
R. Suècia Int. (Suècia), 1179 KHz (00:30 a O 1 :00) 
R. Vaticana (Ciutat del Vaticà), 526 i ·1530 KHz 

(22:10 a 22:30) 
R. Moscou (Unió Soviètica), 1323 i 1386 KHz 

(22:30 a 23:00) 
L'hora d'emissió entre parèntesi correspon a l'hora 

catalana . A l'horari d'hivern les emissions de R,. Tira
na i R. Suècia Internacional es fan · una hora abans. 

Jordi Brunet i Tort 
EA3 165-ADXB. 
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I CONGRÉS EUROPEU 
DE LA BANDA CIUTADANA 

La Federació Catalana de CB ha estat encarregada per la Convenció Internacional de la CB 
lliure (CICBL) d'organitzar una assemblea de les seves organitzacions membres per debatre 
les qüestions que detallem a continuació. També donem notícia d'altres. temes. 

1. -La incidència de la reglamentació CB francesa 
sobre le.s Associacions Europees. 

2. - L'informe de l'acció de la CICBL davant del 
Parlament Europeu. 

3.- La posició de la CICBL enfront de les altres 
formacions europees. 

4.- La propbsició d'una negociació que ha estat 
confirmada pels nostres companys de la Comunitat 
Europea. 

Aquesta Assemblea tindrà lloc a Barcelona els dies 
3 i 4 d'octubre al Palau de Congressos i Exposicions 
de la Fira, del Pg. Maria Cristina, s/n, entre els actes 
celebrats en el marc de SONIMAG-IS (Saló Interna
cional de Ràdio i Electrònica). En aquesta ocasió, 
comptarem amb el suport del Departament de Cultu
ra de la Generalitat de Catalunya. 

«Aquesta assemblea tindrà lloc 
a Barcelona els dies 3 i 4 d'octubre.» 

La CICBL ha proposat a la Federació Europea de la: 
CB (ECBF) de celebrar una entrevista comuna de to
tes les Associacions Estatals de les dues Organitza
cions Europees, sota el títol de: 
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I CONGRÉS EUROPEU 
DE LA BANDA CIUTADANA (ECBF-CICBL) . 

L'ordre del dia proposat és: 
1. - La presentació de l!i norma frnacesa AFNOR

PTT a la CEE a Brossel-les. 
2.- L'anàlisi de l'impacte real de la CEPT al pla 

europeu. 
3.- La preparació d'un dossier comú en vista de la 

inscripció de la CB a l'ordre del dia dels pròxims tre
balls de la Unió Internacional de Telecomunicacions 
(VIT). 

4.- El model de dossier tipus a presentar a cada 
país concernent. 

5.- La moció comuna sobre la planificació de la 
banda de freqüències de 27 MHz. ( 11 metres-). 

Per facilitar els treballs es disposarà de traducció si
multània del Congrés en els idiomes català, espanyol, 
francès, anglès i alemany o italià. Els països que han. 
estat invitats al Congrés són els següents; a banda de 
Catalunya com a país amfitrió: 

-Alemanya 
-Andorra . 
- Anglaterra 
- Àustria 
-Bèlgica 
,...-- Espanya 
- Finlàndia 
- França 

. - Grècia 

- Gibraltar 
-Hongria 
-Itàlia 
-Portugal 
-San Marino 
-Suècia 
-Suïssa 

«La CICBL ha proposat a la 
Federació Europea de la CB 

de celebrar una entrevista comuna.» 

po eox 57 
eP os399 
TORDERA 
(C~T~UJNY~) 

MOlO CLUB 
10fi0EAA 

Per rebre més informació referent al Congrés, els 
interessats poden escriure a la següent adreça: . ' 

Federació Catalana de C.B. 
-Secretaria General-
Sant Quirze, 4 
08221. Terrassa 

«Per facilitar els treballs es 
disposarà de traducció simultània.» 

O bé trucar al telèfon (93) 784 23 49. Sr. Vicenç Ja
reño. 

Així mateix, la Federació Catalana de C.B. compta
rà, com l'any passat, amb un estand propi dintre d.e 
SONIMAG, des del qual informarà sobre la CB i sobre 
les activitats de la Federació. L'esmentat estand serà si
tuat a la Galeria de la Plaça de l'Univers, estand G-5. 

Vicenç .Jareño i .Sorli 
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LES «NOVES» TECNOLOGIES 
I ELS SEUS IMPACTES 

Les noves tecnologies, emparades sota el projecte dels Jocs Olímpïcs del1992, han servit de 
coartada ideològica davant la crisi d'idees que les forces socials majoritàries del país (i els 
partits polítics que les representen) estan patint. 

Per l'alcalde Maragall l 'actitud conseqüent davant 
les noves tecnologies és tractar de no perdre el tren 
d'influir en el seu desenvolupament i participar dels 
seus beneficis. 

Però cal ser crítics i esbrinar què s'hi amaga, al 
darrera d'aquest dominador discurs sobre les noves 
tecnologies, ja que ningú parla dels impactes que 
tindran i gairebé tothom les rep com una benedicció. 

El projecte tecnològic que hi ha sota la façana de 
Barcelona-92 no és res més que l'aplicació de l'eslò-
gan B ......... , cara neta al vell i impresentable in-
dustrialisme dels anys 60-70. Anem-ho a veure. 

La crisi global de creixement del sistema industrial 
-que no ha estat res més que el traspàs del llindar per 
sobre del qual el deteriorament va més de pressa que 
I ' acumulació- no ha pas adormit les classes domi
nants. Ben al contrari, la industrialització ha generat 
noves forces que li han permès reestructurar l'aparell 
productiu i I 'organització mateixa de la societat. 

Avui la crisi sembla haver alimentat el creixement 
d'una nova generació de tecnologies i haver donat vi
da a un nou projecte social: racionalitzar la in
dustrialització amb més industrialització. 

Tres tendències semblen definir-se en la transició 
ver la nova (post?) societat industrial: el creixement 
de les eco-indústries, la cursa vers la societat high
tech i la introducció del benestar/manera de fer selj
help. 

Sota determinades condicions/formes de producció 
i de consum, eliminar la pol·lució i els residus generats 
per l'industrialisme crea una nova demanda de tecno
logia. La pol·lució nodreix el creixement d'un nou 
sector econòmic, que té per objectiu netejar la merda 
generada per la industrialització d'ahir a través d'un 
nou rearmament tecnològic. Així la destrucció de la 
Natura esdevé una nova font de beneficis i de prestigi. 
L'eco-i9dustrialisme posa preu, converteix en merca
deria, el que ahir era un bé comú i lliure. L'aire net, el 
silenci, el sòl fèrtil, ... es comercialitzen, produïts per 
una nova tecnologia. 

El nou complex eco-industrial afegeix noves despe
ses al creixement industrial: .hem de ser tots més pro
ductius Oa sacrosanta productivitat) i consumir més 
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(el sacrosant consumisme) per mantenir, almenys, el 
nostre actual nivell de vida. Per altra banda, aquells 
que aspiren a fer realitat la societat high-tech desitgen 
fer fora el vell industrialisme a través d'una gran so
fisticació de tots els processos productius . 

La microelectrònica i les biotecnologies donen nova 
vida a l'industrialisme a través de la nova edat de l'efi
ciència: reduint · el format, els costos i la intensitat 
energètica, reemplaçant la base petroquímica de molts 
productes pels microorganismes creats industrialment 
(des dels pesticides fins als productes farmacèutics) .. 

La revolució microelectrònica té com a ideal 
implícit crear una societat en què tots els processos 
tècnics i socials siguin electrònicament monitoritzats 
per assolir una màxima eficiència. 

Els microxips i l'enginyeria genètica, els satèl·lits de 
comunicacions i la comunicació per cable donen a les 
élites d 'ahir l'oportunitat d'aixecar, una altra vegada, 
la senyera del creixement i del progrés. 

Els grans negocis, els grans governs, la gran ciència, 
ataquen fort per imposar l'avanç superindustrialitzat, 
un avanç que posa encara més la societat en mans 
d'industrialistes, planificadors, científics i tècnics de 
tota mena. Ens volen vendre !'Era de la Informació 
amb els mateixos arguments que ahir ens vengueren 
!'Era Nuclear. t<Deixeu-nos fer un darrer esforç i 
l'abundor per a tothom serà a la cantonada.» 

Però les tecnologies high-tech donen lloc a un siste
ma econòmico-social que funciona amb pocs treballa
dors i, per tant , genera una gran quantitat de desocu

. pació a menys que es produeixi una radical redistribu
ció del treball. Com a conseqüència, apareix al si de la 
societat high-tech una mena d'ecònomia apartheid. 

La societat es divideix en dos grans grups, els quals 
fan diferents activitats: aquells que ·tenen un treball 
segur en sectors econòmics intensius en capital i que es 
beneficien d'elevats nivells de consum i de pensions, i 
aquells que no treballen o ho fan a temps parcial en 
l'economia apartheid. 

És precisament aqui on l'entusiasme dels movi
ments alternatius pels projectes selj-he/jJ es presta a 
ser desviada vers una estratègia d'apartheid benigne: 
reserves self-he/p on la gent que sobra del mercat de 

treball es mantenen ocupats en projectes comunitaris, 
cooperatives, grups d'autoocupació ilo autoajut, 
grups de treball voluntari, etc . 

Mentre que en el darre~ decenni els moviments al
ternatius han estat promovent la idea del self-help i 
del dret a la lliure activitat per contraposició al treball 
assalariat, avui cal cercar I 'alternativa en la reestruc
turació de I~ divisió entre treball remunerat i treball 
no remunerat. 

Per tal d'evitar l'economia de !'apartheid, tots (i no 
solament els més febles) hem d'estar a punt per reti
rar-nos ordenadament de la societat treballadora en 
consideració a una radical redistribució del treball . 

Fent això, aquell honorable principi de l'in
dustrialisme -qui no treballa no menja- deixarà de 
tenir sentit. Al cap i a la fi només té sentit si hi ha tre
ball per a tothom, cosa que ara no és el cas . 

Per tant cal cercar i troba·r nous camins que garan
teixin a la gent uns mínims ingressos i que l'alliberin 
de la dependència del treball assalariat per sobreviure. 

L'opció d'un estil de vida que aspiri a viure elegant
ment amb menys diners pot esdevenir aleshores so
cialment viable. 

Però, mentre els industrialistes i la tecno-buro
cràcia ens prometen la solució a tota mena de crisis a 

través de les versions més modernes del progrés tecno
lògic, estan convertint no solament el treball i la conu
nicació humanes, sinó la natura i el material genètic, 
en recursos per a la producció . 

És així com la tecnologia high-tech de la informació 
desencadena una crisi ambiental superposada a l'exis
tent: no solament la Natura, sinó la Cultura està es
sent pol ·luïda. 

Fent de l'energia un recurs infini tament explotable 
ens hem trobat amb la pluja àcida i la radioactivitat. 
Fent de la informació un recus explotable, no ens tro
barem amb una erosió de les capacitats de creació cul
turals autònomes? Fent de la producció industrial de 
la vida un recurs infinitament explotable, en comptes 
de pol·luir la Natura, no pol·luirem els processos evo
lutius de les espècies vivents? 

Només la lluita per posar llindars, la lluita per alen
tir i limitar la producció industrial permetrà conservar 
l'aigua, l'aire, el sòl i alhora conservarà altres béns 
comuns, com a ara la cultura i l'evolució. 

Josep Puig 
és doctor enginyer industrial i professor a la UAB 

Aparegut al diari Avui del 19-IX-87 

LA FORMACIÓ DEL FUTUR, AVUI 

INFORMACIÓ I INSCR IPCIONS 

OFICINES: D1putac1ó. 314. pral 1 ' · Tel (93) 23 1 06 62 
Telex 99_352 TXSU E - Telefax: (3) 325 91 34 
08009 BARCELONA 

CENTRE 1: Plaça Un1vers1tat. 5 - Tel 318 1 O 50 
08007 BARCELONA 

CENTRE 2: Sant Anton1 M ... Claret. 357 -Tel. 340 46 93 
08027 BARCELONA 

CENTRE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA (E.S.P.): G1rona. 34. 4°. 1" - Tel 232 77 05 
080 1 O BARCELONA 
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11 Entre el 14 i 17 del mes d'octubre, se celebra la fira 
BROADCAST'87 a la ciutat de Frankfurt, a la Re
pública Federal d'Alemanya. L'organitzador és: 

Michael Kip 
MESSE FRANKFURT GmbH 
Ludwig-Erhard-Anlage, 1 
6000 FRANKFURT 1 
Alemanya Federal 

11 A la Gran Bretanya, concretament a l'Hotel Metro
pele de Londres, tindrà lloc l'EXHIBICIÓ INTER
NACIONAL DE VÍDEO I COMUNICACIÓ, durant 
els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre d'enguany: 

PETER PEREGRINUS Ltd . 
Savoy Place 
LONDRES WC2P OBL 
Gran Bretanya 

I 1 La Fundació de Serveis de Cultura Popular, amb 
col·laboració de TV3 i de TVE a Catalunya, ha orga
nitzat el IV CONCURS DE GUIONS PER A VÍ
DEOS I FILMS DIDÀCTICS I EDUCATIUS: 

FUNDACIÓ DE SERVEIS DE 
CULTURA POPULAR 
Provença, 324, 3r 
08037 BARCELONA 
Barcelonès 

11 La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia organitzen per a la segona quinzena 
d'octubre el CONGRÉS INTERNACIONAL DEL 
CENTENARI DE LA FIL·LOXERA I EL CAVA, 
camps d'activitat la informàtica i la robòtica a la vi
nya, al celler i a la cava: 

Pça de l'Ajuntament, 1 
08770 SANT SADURNÍ D'ANOIA 
Alt Penedès 

li Com cada any cap aquestes dates, tindrà lloc a Bar
celona una. nova edició del Saló de la Imatge, el So i 
l'Electrònica, SONIMAG'87. Concretament, es cele
brarà entre els dies 28 de setembre i 4 d'octubre, al re
cinte firal de Montjuïc. 

11 A Munic, del dia 22 al 26 de setembre es pot visitar 
el SALÓ INTERNACIONAL D'ELECTRÒNICA 
LÀSER I TÈCNIQUES DE MICROSENSOR, LA~ 
SER'87. Per a més informació : 

MÜNCHENER MESSE UND AUSTE
LLUNGS GESELLSCHAFT 
Messegelande 
Postfach 121009 
D-8000 MUNIC 
Alemanya Federal 

11 El Ràdio Club Garrotxa ens informa del IV CON
CURS DE LA QSL 1987. Les bases d'aquest concurs 
són les següents : 

1. Dates: Des de les 16 hores EA del dia 3 d'octu
bre, fins les 13 hores EA del dia 4 d'octubre. 

2. Objectiu: Promoure l'activitat en VHF i establir 
una possible xarxa de comunicacions entre els difernts 
QTH locator. 

3. Àmbit: Internacional . 
4. Freqüències: Les establertes en cada cas pel 

reglament de la IARU en vista als concursos, és a dir, 
de 144.050 a 144.100 en CW, de 144.300 a 144.400 en. 
SSB i de 144.250 a 145.575 en FM. 

5. Modalitats: FM, SSB i CW. Es podrà concursar 
en totes les modalitats a la vegada, sens~ repetir el 
contacte amb la mateixa estació, encara que sigui en 
diferent modalitat. 

6. QSO's: Es podrà contactar la mateixa estació 
una sola vegada en cada part del concurs, considerant. 
la primera part des de les 16 hores del dia 3 fins 
les 23,59 del mateix dia, i la segona part des de les 
00.00 hores del dia 4 a les 13 hores del mateix dia. 

7. Concurs: Es passarà el RST seguit de~ número 
correlatiu de QSO començant pel 001 i el QTH locator 
complet (El QTR UTC s'anotarà a les llistes, encara 
que no cal passar-ho). 

8. Crida: CQ CONCURS QL GARROTXA. 
9. Puntuació: L'estació EA3.RCF atorgarà 25 

punts i es comptabilitzarà un punt per quilòmetre 
entre els dos QTH LOCATORS participants al QSO. 

10. Multiplicadors: Seran considerats multiplica
dors cadascun dels diferents QTH locators assolits al 
concurs (S'entèn com QTH LOCA TOR els quatre 
primers grafismes de cada QTH; per exemple: JN12, 
JN13, IM98, etc .) 

11. Llistes: hauran d'enviar-se al Ràdio Club 
Garrotxa a l'apartat núm. 56 d'OLOT 17800 (La 
Garrotxa), abans del 30 d'octubre de 1987. 

12. Diplomes: Tindran diploma totes les estacions 
participants al concurs . 

13. Trofeus: S'atorgaran als tres primers classifi
cats en cadascuna de les modalitats (EA i EB), a la 
primera estació de Ràdio Club, així com al contacte 
més ·llarg (en quilòmetres). Així mateix, també hi 
haurà un trofeu especial a la QSL més original que ens 
arribi junt amb les llistes . 

14. Desqualificacions: Serà desqualificada tota es
tació que intenti donar QTH erroris, o que surti no
més en benefici de determinades estacions. 

15. La participació en aquest concurs pressuposa la 
total acceptació d'aquestes bases. La decisió de l'or
ganització serà inapel·lable. 

El lliurament de premis i trofeus s'avisarà oportu
nament. 

so 1 
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BIBLIOTECA PRAT DE LA RIBA 

4 V ISIÓ 
DE CATALUNYA 

EL CANVI I LA RECONSTRUCCIÓ 
NACIONAL DES DE LA PERSPECTIVA 
SOCIOLÒGICA 
AGUILAR, BERRIO, BORJA, CARDELÚS, 
CARRASQUER_,., CARREÑO, CASAL, CLUSA, COLOMER, 
CONTRERAS, \....OSTA, ESTIVILL, E STRUCH 
FRIGOLÉ, G INER, H ERNANDEZ, H OMS, hlERCADÉ, 
REcoLONS, RIERAt-.RocA, RoMANí, RoTGER, SANcHEz, 
SOLÉ, STRUBELL, .:>UBIRATS, TORNS, VIRÓS. 
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5 C RISI ECONÒMICA 
I TRANSFORMACIONS 
EN EL MERCAT 
DE TREBALL 
L'AsSOCIACIONISME DE TREBALL 
A CATALUNYA 

ISABEL VIDAL I MARTÍNEZ 
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ALTRES TÍTOLS 

2 LES FINANCES MUNICIPALS EN 
L ESTAT DE LES A UTONOMIES 
BRICALL, CASTELLS, DE LA CRUZ, 
ÜRAMLICH, LOIZU, MARTÍNEZ 
ROBLES, PEDRÓS, P REST, SICART, 

, SOLÉ VILANOVA. 

j 
1 E~TAT AUTONOMIC I FINANCES 3 EL GOVERN 

PUBLIQUES BAR CENDÓN, MONTERO, PÉREZ 
- JOSEP MARIA BRICALL, ANTONI ROYO, SCHNEIDER, SOLÉ TURA, 

CASTELLS, FERRAN SICART. SPAGNA MUSSO. 
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Diputació 
de Barcelona 
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