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NOUS AIRES PELS 
AFICIONATS A LES ONES? 

Ja fa uns quants editorials que, des de QUADERNS 
TÈCNICS volíem donar un superficial i gens exhaus
tiu cop d'ull al món dels aficionats a qualsevol de les 
tres branques relacionades amb les comunicacions: el 
DXisme, la radioafició i el beceisme. Però sempre al
gun fet ajornava el tema per a una posterior oportuni
tat. Els darrers esdeveniments, però, ens han servit 
per no ajornar-lo més . 

P er una banda l'Associació DXista de Barcelona 
(ADXB), d'una gran importància a nivell europeu, ha 
vist modificat el seu organigrama directiu, ja sigui per 
cansament o per necessitat de nous aires, ha estat 
substituït per una Junta amb prou empenta per tirar 
endavant diversos proJectes com són, i això és força 
interessant, una potenciació del seu òrgan de difusió 
en català MÓN DX que passarà a ser mensual amb un 
contingut més ampli i més variat. També establiran 
contactes amb d'altres DXistes dels Països Catalans i 
d'aquesta manera podran polaritzar i servir a tot el 
DXisme nacional. 

Això succeeix en un moment en què aquesta afició es 
veu, fins un cert grau, modificada per una gran pre
sència de noves fonts d'escolta .. . i visualització. El 
DXisme televisiu entrA amb força en l'aficionat sense 
oblidar, però, l'afició mare de la radioescolta. 

A nivell internacional les emissores estatals d'OC 
tendeixen a disminuir la seva programació amb un 
cert decantament cap a la televisió com a òrgan de di
fusió dels governs . Augmenten, doncs, els aficionats 
a la radioescolta, però, això no es tradueix en un aug
ment de programació. En aquest sentit cal fer constar 
que justament des de Catalunya es col·labora molt in
tensament amb aquestes emissores proveint progra
mes sobre radiocomunicació, on el programa Retalls 
DX en llengua catalana que elabora QUADERNS 
TÈCNICS per a la BRT belga n'és sols un pètit 
exemple complementat amb moltes altres col·labora
cions de diverses entitats relacionades amb el DXis
me. 

La Banda Ciutadana (BC) es troba en un atzucac que 
esperem, tingui una ràpida solució. El problema del 
no atorgament de llicències, per part del govern es
panyol (el qual té competències exclusives), en apa-

rells que no siguin homologats, fa que emissors/ re
ceptors de BC d'ús habitual a països europeus no pu
guin ser utilitzats a Catalunya. Aquest fet provoca un 
cert estancament en les activitats beceistes i un esforç 
de les empreses del sector per presentar aparells ho
mologats al mercat. 

Eis responsables de la Federació Catalana de BC 
creuen, però, que un cop superat aquest problema le
galista, el nombre d'aficionats creixerà de manera 
considerable com succeix en d'altres països. 

Dos fets recents han tingut com a protagonista les 
dues entitats esmentades (DXista i beceista). A Sara
gossa, en el primer cas, i a Astúries, en el segon, s'han 
celebrat reunions amb d'altres associacions de l'estat 
a proposta d'aquestes darreres amb la intenció de cre
ar entitats d'àmbit estatal. Cal remarcar que en cap 
dels dos casos es va acceptar, després de constatat pels 
representants catalans la llarga trajectòria pròpia i de 
reconeixement internacional de què ja gaudeixen ac
tualment ambdues entitats. 

EI cas de la radioafició és ben diferent pel fet que 
l'URB, polaritzadora dels radioaficionats del país no 
és altra cosa que una delegació de la Unión de Radio
aficionados Españoles (URE) i que malgrat les reti
cències existents URB-URE, existeixen molts proble
mes per crear una associació que agrupi fidelment els 
radioaficionats catalans. 

U na experiència en va ser I' ACRE, però va topar, 
entre d'altres problemes, amb el fet que l'única insti
tució que reconeix l'estat per concedir llicències de ra
dioaficionat és l'URE, la qual cosa fa molt difícil 
l'operativitat d'una associació catalana i la seva repre
sentació internacional. Aquest és un 'tema no solu
cionat i on el Parlament de Catalunya a través de la 
Generalitat, actualment sense competències al respec
te, n'hauria de prendre alguna decisió. 

T ot plegat, però, sembla evolucionar d'una manera 
positiva i esperem que serveixi perquè els aficionat s a 
la ràdio del nostre país cada cop siguin més i millor 
representats. 

QUADERNS TÈCNICS 
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CONNECTORS PER A 
PLAQUES DE C.I. 

Agències.- La sèrie de con
nectors per a plaques de circuit 
imprès de dues peces FRD són 
molt adequades en sistemes d'alta 
densitat. Ofereixen connexions 
placa a placa (horitzontal ," verti
cal i paral·lel) i enllaços cable a 
placa. Els contactes dels connec
tors mascle i femella estan sepa
rats a L-,54 mm. Disposen, així, 
una força baixa d'inserció i gran 
facilitat de connexió i desconne
xió. 

La sèrie es presenta en modali
tat estàndard, inversa, baix cost, 
IDC, cablejat discret, poteta sig
ma complicant sense soldatge i en 
contacte de potència. D 

C.I. PER A 
COMUNICACIONS ÒPTIQUES 

Agències.- Acaba d'aparèixer 
al mercat un joc de tres circuits 
integrats per a comunicacions 
d'alta velocitat mitjançant fibres 
òptiques. Els circuits tenen altes 
prestacions que proporcionen 
una solució completa de codifica
ció i decodificació. 

Els models que formen el joc 
són: un codificador / excitador 
LED SP9960 que accepta senyals 
i els codifica per a la transmissió; 
un amplificador de transimperàn
cia SL9901 que adapta la sortida 
d'un diode PINa una tensió ade
quada; i un decodificador SP9921 
encarregat de recuperar els se
nyals i que proporciona nivells de 
sortida ECL. 

El conjunt està disponible en 
sèrie d 'encapsulats , però també es 
poden trobar com a circuits indi
viduals o en modali tats SMD. D 
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ACORD SOBRE ELS AEROSOLS 

Montreal/ Quebec.- Els clorfluorcarburs (CFC) són els ele
ments usats com a agents propulsors dels esprais . S'utilitzen 
també per inflar les escumes dels seients dels cotxes, els refrige
radors i els climatitzadors, i a la indústria electrònica com a dis
solvents. Estudis recents han fet palès que els CFC destrueixen la 
capa d'ozó de l'atmosfera. Aquesta capa ens protegeix dels ragis 
ultraviolats (UVA) . Si el percentatge d'ozó es reduís les possibili
tats de patir un càncer de pell augmentarien perillosament i els 
rendiments agrícoles s'esfondrarien. 

Després de molt de temps de negociacions en matèria d'aero
sols, els Estats Units, la Unió Soviètica, Europa, i una trentena 
més de països, han signat un acord a Montreal. L'acord imposa 
la regulació de l'ús dels aerosols. La primera mesura del pacte 
preveu la congelació de la producció. Pels volts de 1998 es pro
duirà el desmantellament de les fàbriques d'aerosol en la seva to
talitat. 

Aquest acord al qual s'ha arribat constitueix el primer rela
cionat amb els aerosols. Aconseguir-lo no ha resultat fàcil. La 
causa són els grans interessos que els CFC suposen. per a l'econo
m~. O 

PEDALS PER ALS BAIXISTES 

Agències.- Boss ha creat una gamma de pedals pensats pels 
baixistes . Esta composada per un chorus (CE-28), un flanger 
(BF-28) i un equalitzador (GE-78). 

El chorus només afecta els harmònics del baix. Es crea un 
efecte net sense falsejar el so del baix . Consta de tres controls 
que ajusten la velocitat de l'efecte, el volum i la profunditat. El 
flanger actua també només sobre els harmònics. Consta de 
quatre controls. L'equalitzador està provist de set bandes 
·d'equali tzador. És molt útil per acomodar el so del baix a les 
condicions acústiques del recinte on es toca. O 

MIDIVERB 11, PROCESSADOR D'EFECTES 

Agències.- El Midiverb II és un processador digital d'efec
tes. El seu maneig és molt senzill i ràpid gràcies als botons de co
mandament d'accés als programes estructurats per ordre. Són 99 
els programes accessibles via Midi. Entre aquests destaquen la 
reverberació amb porta, la invertida, els «retards», l'eco, el cho
rus, elflanger, etc. El Midiverb li funciona a 16 bit amb procés 
PCM. 

L'ampla banda és de 15 K.Hz que ofereix una gran qualitat. 
Disposa també d'un preamplificador amb els nivells d'entrada, 
sortida i barreja. Consta de 32 patches assignables via Midi pel 
canvi d'efectes. I totes les entrades i les sortides d'àudio són esté
reo. O 
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PLACA DE VEU SINTETITZADA 

Agències .- Empresa d'Investigacions Aplicades, S.A. fabri
ca aquesta placa, que és capaç de donar uns determinats missat
ges parlats amb veu sintetitzada, i que té un gran nombre d'apli
cacions possibles industrials i de gran públic. 

La placa de circuit imprès és de doble cara i de mida europea 
100 x 160 mm i conté els diferents circuits integrats necessaris 
per a la síntesi de veu: el sintetitzador, el microprocessador, una 
memòria RAM i dues memòries EPROM, una per al programa i 
l'altra per a la veu. 

Es tracta d'un producte electrònic que crea una veu humana a 
partir' de les dades emmgatzemades en una petita memòria, co
mandada per un microprocessador incorporat al propi circuit. 
És un element estàtic i de baix consum que no es desgasta mai i 
no necessita cap manteniment. Per fer-lo funcionar cal: una ali
mentació de 12 V de tensió contínua (per exemple un bateria 
d'automòbil), un altaveu de sortida, i seleccionar les paraules o 
missatges que ha de dir per contactes elèctrics positius o nega
tius. La sortida de baixa freqüència dóna una potència de 4 W 
sobre un altaveu de 8 ohms o de 4 ohms. La placa estàndard per
met fins a 15 entrades diferents que poden activar els correspo
nents missatges parlats. La durada total d'aquests missatges és 
de 30 segons, però si cal el temps pot ser ampliat tant com es vul
gui mitjançant una placa addicional de memòries EPROM. El 
circuit pot donar els missatges en qualsevol idioma i per canviar
los només cal substituir la memòria de veu per una altra. Aquest 
sistema cobreix qualsevol necessitat i, per tant, pot ser aplicat a 
tot aparell electromecànic per fer-lo parlar. Els missatges ·de sor
tida poden programar-se gràcies al microprocessador i així es 
pot triar Ja seqüència de funcionament: immediats, diferits, re
petitius, etc., segons l'aplicació que es vulgui. D 

TALLADOR 
DE FffiRES ÒPTIQUES 

Agències.- El tallador de 
fibres òptiques Fujikura CT03/ 04 
treballa tant amb fibres multimo
de com monomode de diàmetres 
nominals de 125 micres. 

Per utilitzar-lo només cal nete
jar, tallar i fixar la fibra. Tendeix 
a obtenir un tall espectacular amb 
una perpendicularitat de O' 5 
graus, tant en la preparació de 
connectors com en unions de fu
sió per arc. 

La versió CT03 pot fer-se servir 
en fibres ajustades o folgades. En 
canvi, la versió CT04 treballa no
més amb fibres folgades. D 

SUPERESTACIÓ 
DE TREBALL 

Agències.- Hewlett Packard 
ha dissenyat una superestació de 
treball en arquitectura RISC. Té 
aplicacions en el món del disseny 
tridimensional en àrees com el 
disseny conceptual, la visualitza
ció, l'anàlisi per elements finits, 
la cartografia i el tractament digi
tal d'imatges. Es tracta del model 
825SRX. 

La configuració bàsica de 
l'equip inclou una CPU, 8 Mby
tes de memòria RAM, una inter
connexió HP-IB, un «ratolí» 
Unix per a 16 usuaris, el progra
ma de gràfics Starbase, una pan
talla en color d'alta resolució de 
19 polzades, accelerador de grà
fics i memòria ihtermèdia de vuit 
plans sobreposats. D ' 
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ENREGISTRADOR I 
OSCILOSCOPI DI GIT ALS 

Agències.- L'enregistrador de 
formes d'ona HP5185A i l'osci
loscopi digital HP5185T estan 
concebuts per a aplicacions en el 
sector de la comunicació. Poden 
copsar esdeveniments repetitius i 
transitoris amb una bona resolu
ció de tensió. 

L'enregistrador HP5185A ha 
estat el primer en utilitzar conver
tidors analògico-digitals bipolars 
d'alta velocitat amb resolució de 
8 bits. Combinat amb una nova 
tècnica de conversió paral·lela 
permet de reduir el soroll i la dis
torsió. 

L'osciloscopi ofereix una anàli
si caracteritzada des de l'entrada 
de senyal fins a l'anàlisi del resul
tat. D 

ALCOHOL, COMBUSTffiLE 
PER ALS COTXES 

Brasil.- El 1975 es va encetar 
al Brasil un programa anomenat 
«Proólcool». Es pretenia reduir el 
consum de gasolina en un 500Jo en 
substituir-la per l'alcohol obtin
gut de la canya de sucre. A partir 
del 1979 es van dissenyar cotxes 
que funcionessin només amb al
cohol. L'any passat, el 90% dels 
cotxes enregistrats consumien al
cohòl com a únic combustible. 
L'alcohol representa el 12%. de 
l'energia total primària consumi
da al Brasil. 

El programa «Proólcool» for
ma part de diverses mesures desti
nades a reduir el consum del pe
troli. Aquesta dependència ha da
vallat del 85% el 1979 al 40% el 
1986. D 
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ENCONTRE DEL CONSELL ASSESSOR DE QT 

Amb motiu del segon aniversari de la revista Quaderns Tèc
nics - la tecnologia a l'abast-, el seu Consell Assessor es va 
reunir el passat 26 de novembre a la seu de 1 'Institut Català de 
Tecnologia (ICT). L'encontre fou una reunió de treball que serví 
per valorar la línia general de la revista i que es repetirà periòdi
cament. 

Els assistents coincidiren en assenyalar l'adequat estil divulga
t;u de la publicació, tot i que es manifestaren opinions diverses 
sobre el contingut. Uns consideraren escaient l'actual orientació 
cap a l'electrònica pràctica i les comunicacions. Mentre que 
d'altres opinaren que era necessari aportar més informació sobre 
les noves tecnologies i la seva dinàmica en el món actual i també 
destacar les contribucions d'institucions nacionals -sobretot 
d'universitats- i internacionals. Davant aquesta disjuntiva, els 
responsables de Quaderns Tècnics es comprometeren a buscar 
un equilibri entre ambdues linies. 

La dificultat del mercat tècnic i la deficient difusió de les 
publicacions molt especialitzades foren altres de les conclusions 
globals a les quals es va arribar al llarg de la sessió. Els proble
mes d'insuficient distribució que pateix Quaderns Tècnics 
conduïren a acordar un compromís de major suport per part 
d'alguns representants del Consell Assessor. 

Les col-laboracions periòdiques sobre temes tecnològics realit
zades per Quaderns Tècnics en d'altres mitjans escrits i també 
radiofònics van ser valorades molt positivament. La reunió es va 
cloure amb un debat sobre el tractament de la ciència i la tecno
logia en els mitjans de comunicació. La tesi més recolzada fou la 
que destacava la poca atenció que els mitjans de divulgació gene
ral presten a aquests temes, tret d'algunes excepcions. També 
s'afegí que quan un tema tècnic atrau l'interès no acostuma a 
rebre un tractament adequat. La causa és la manca d'especialit
zació i, fins i tot, de sensibilització dels periodistes i del món de 
la comunicació cap a aquests temes. D 

AMPLIFICADORS DE PETIT FORMAT 

Agències.- La firma catalana Ferrer Musical ha presentat al 
mercat dos ampificadors de petit format. Els nous models són el 
Kirkladn-18 i el Kirkland-25, de 18 i 25 w respectivament. Tam
bé ha presentat un monitor, el S-20, per a teclats autoamplifi
cats, amb una potència de 20 W i un altaveu de 6 polzades. 

Dels dos amplificadors Kirkland-25 és el més potent amb un 
altaveu de 10 polzades, l'altaveu de l'altres és de 8". Les caracte
rístiques d'ambdós aparells són similars. Compten amb dues 
sortides de línia (alta i baixa), una sortida per auriculars, 
controls de volum, greus, mitjos i aguts i també un màster que 
s'activa a partir dels tres quarts del seu recorregut. El Kirkland-
25 és una mica més gran que el Kirkland-18 (38 x 26 x 42 cm en
front 32 x 20 x 35 cm). 

Les característiques del petit monitor (22 x 13 x 14 cm) són 
una sortida d'amplificador extern que actua com a monitor, una 
sortida de línia, control de volum, greus i aguts i una sortida per 
a auriculars. D 

L'AEROGENERADOR 12/ 30 

Viloprou/ Baix Empordà.- Des de 1984 funciona a Vilopriu 
el primer aerogenerador 12/ 30 de l'empresa Ecotècnia S. C. L.. 
L'aerogenerador ha estat desenvolupat amb disseny i tecnologia 
de la pròpia empresa. Des que el 1984 s'instal-là el primer apa
rell, fins a final de 1987, estan funcionant 32 aerogeneradors 
més. 

Ecotècnia S. C. L. és una empresa que des de 1981 dedica la 
seva activitat al desenvolupament de tecnologia en el camp de les 
energies renovables. La seva dedicació ha estat, sobretot, en els 
terrenys de les energies eòlica, solar, biomassa i hidràulica. 

L'aerogenerador 12/ 30 és el primer de la gamma comercial 
dels aparells. Aquesta gamma abarcarà potències des de 5 a 120 
Kw. La fabricació dels aerogeneradors es realitza amb un rigo
rós control de qualitat a cadascuna de les etapes del procés. 

El funcionament de l'aparell consisteix en extreure part de 
l'energia del vent per mitjà d'un sistema de captació format per 
tres pales que giren al voltant d'un eix horitzontal. L'energia me
cànica que s'obté en fer girar l'eix es transforma en energia 
elèctrica a través d'un generador. El model 12/30 disposa d'un 
rotor de 12 metres de diàmetre. La potència màxima que pot ob
tenir és de 30 KW amb una velocitat del vent de 14m/ s. D 

DOCUMENT 
PEL SISTEMA GREENTAPE 

Agències. - Dupont publica 
un document descriptiu del siste
ma dielèctric GreenTape. Aques
ta documentació és molt útil per 
al disseny i la fabricació de cir
cuits híbrids i càpsules de circuits 
integrats ceràmiques multicapa. 

La publicació, impresa a tot 
color, s'estructura en tres sec
cions: la descripció del sistema i el 
seus avantatges, la guia del procés 
de producció i els fulls de dades 
individuals relatius als diferents 
materials utilitzats. D 

AMPLIFICADORS 
DE POTÈNCIA 

Agències.- Els nous models 
Elantec ELH0041/41C són uns 
dispositius d'aplicació general. 
Estan dotats de capacitat per sub
ministrar corrents de sortida de 
200 mA. Presenten un guany en 
llaç obert de 106 dB. Les entrades 
i sortides estan protegides per evi
tar les sobrecàrregues . 

La banda ampla, en senyal al
ta, abasta els 20 KHz. L' 1 m V de 
tensió des desplaçament els fa 
útils com a excitadors de «servo», 
de motors, de jous de deflexió i 
en fonts d'alimentació progra
mables. D 
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POTENT MONITOR 

Agències .- El PV-8IOX és un 
monitor de projecció amb gran 
capacitat lumínica i una alta defi
nició. Projecta sobre paret o pan
talla plana, des del sostre o el 
terra, imatges des de 82 a 200 po
zades, en diagonal. 

Els videoprojectors Zenith són 
utilitzats per la NASA al Centre 
Espacial de Florida als Estats 
U~h. O 

LA 4a EDICIÓ 
DEL SITEF 

Tolosa de Llenguadoc/ Occità
nia.- Durant els dies 29 de se
tembre i 4 d 'octubre es va ce
lebrar la 4" edició del Saló Inter
nacional de les Tecnologies de 
Punta, SI TEF 87. El certamen va 
ser organitzat per la Cambra de 
Comerç i Indústria de Tolosa de 
Llenguadoc. 

En aquesta edició del SITEF se 
celebraren actes com el Fòrum In
ternacional de Transferència Tec
nològica , debats sobre micro
electrònica, gestió de xarxes de 
comunicació, etc. A més, es va 
convocar el «Premi Internacional 
del Futur» . Aquest premi es con
cedeix a algun projecte de gran 
atractiu i bon futur comercial. D 
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COMMUTADOR ÒPTIC 

Bradford/ Gran Bretanya.- Científics de la Universitat de 
Bradford, a Gran Bretanya, desenvolupen un commutador òp
tic, la capacitat d'emmagatzemament del qual integra un semi
conductor de silici policristal·lí amb una capa metàl·lica 
(CSPM). 

L'estructura bàsica del nou commutador està formada per un 
substrat p, una de les cares del qual té una capa metàl·lica con
ductora i actua de massa. L'altra cara té una capa epitaxial, ti
pus n, damunt una altra capa semiaïllant recoberta al seu torn 
per una fina capa metàl·lica que forma un electrode condctor 
transparent . 

El nou component pot alterar els paràmetres funcionals en va
riar la temperatura de treball o la intensitat de llum incident a la 
capa transparent. Alhora, és possible d'iniciar una commutació 
introduint-hi un tercer terminal de control. 

Aquest dispositiu es podrà utilitzar com interconnexió lògica 
òptica, en sensors òptics i en memòries òptiques. O 

BOMBA DE CALOR EN MARXA 

Ribarroja/ Ribera d'Ebre.- La Direcció General de l'Habi
tatge i la Direcció General d'Energia de la Generalitat de Cata
lunya van instal·lar l'any 1985 una bomba de calor a Ribarroja 
comarca de la Ribera d 'Ebre. Aquesta actuació formava part 
d'un programa de promoció de noves solucions tecnològiques 
aplicades a la calefacció d'edificis. Tres anys després el sistema 
està donant resultats força interessants. 

El sistema està compost de vuit bombes de calor, agrupades en 
quatre grups. Les bombes entren en funcionament d'una forma 
esglaonada, segons la demanda de calefacció. El tipus de bom
bes usades són de compressió mecànica, alimentJdes elèctrica
ment. Extreuen l'energia de l'aire ambient i la transfereixen a 
l'aigua. 

En comparació amb un sistema convencional de calefacció 
s'ha obtingut un estalvi anual d'unes 200.000 pessetes i un 
període d'amortització d'uns 8 anys. D 

' ' r ---- -, 

~~ 

B 

A.C .S. 

Terra radtant 

A.C .S. 
L..___l__l.._ 

CONNEXIONS EN V 
PER A FIBRES ÒPTIQUES 

Agències.- Existeixen unes noves connexions de fibra òptica 
basades en el sistema de solc en V. Estan realitzats en material 
elastomèric. 

La ranura triangular és de 100 micres de costat. Aquesta 
característica afavoreix el centrat automàtic de cada fibra . Les 
fibres han de ser de diàmetres entre 115 i 155 micres. 

La reducció de pèrdues per acoplament s'aconsegueix en in
jectar un gel homogeneïtzador. El gel actua també de lubricant. 

N'existeixen dues versions: la connexió i el definitiu. Aquest 
darrer du l'elastòmetre insertat en un bulb de vidre. La fixació 
amb adhesiu curat amb raigs ultraviolats D 

Guia per è 

Ja fibra 

RADIOAFICIONATS BASCOS 
SOLIDARIS AMB EL FRONT POLISARI 

Agències.- Finalment, amb dos mesos de retard, l 'expedició 
de radioaficionats bascos ha pogut operar des dels territoris alli
berats de la República Àrab Sahariana Democràtica. L 'estació 
operadora, la SORASD ha estat la primera a fer-ho des de Ja 
RASD, per la qual cosa s'espera que gràcies a la iniciativa basca, 
la RASD sigui reconeguda internacionalment com a radiopaís, 
ja que la SORASD, malgrat que l'expedició basca ja ha tornar a 
Euskadi, continua operant però a càrrec d'operadors del Front 
Polisari. 

Segons ha informat a Quaderns Tècnics Arseli Etxeguren 
EA2JG, promotor d 'aquesta expedició, ja s'han establert ra
diocontactes entre els EA2 i la SORASD. També EA2JG ens ha 
informat que el retard de l 'expedició basca va ser causat per l'in
tent d'un grup de radioaficionats alemanys d 'enduar-se el mèrit 
de ser els primers d 'operar des de la RASD fent servir fotocòpies 
d'articles publicats per EA2JG . [l 

CARRERA ESPACIAL JAPO:'IIESA 

Japó.- El s japonesos \Olen posar-se al nivell dels Estats 
Units en qüestiom a5tronà uti qucs. El 1969, davant la indiferèn
cia dc tot hom, creaven la seva pròpia agència espacial, la Na
tional Space Developmcnt Agency of Japan (NASDA). Ara, a 
final del passat mes d 'agos t, el coet H-1 ha posat en òrbita el pri 
mer satèl·lit geoestacionari japonès: 550 kg. a 36.000 kg. 

Però són molts més eh projecte., que cb japonesa<. \'Olen dur a 
terme ... 

CADGRI, UN NOU CAD 

Agències.- El CADGRI és un 
nou sistema CAD de dibuix bidi
mensional. Treballa de forma in
teractiva sobre programes especí
fics, geometria paramètrica i 
llibreries de dades. Està compost 
per una unitat de presentació alfa 
gràfica, monocromàtica o de co
lor, un teclat, un ratolí, un 
traçador gràfic XY, una impres
sora i un sistema de memòria en 
disc. 

Està especialment concebut per 
a aplicacions en enginyeria 
elèctrica, mecànica i civil. A més, 
permet de realitzar diagrames es
quemàtics en dues dimensions. O 

PROGRAMA 
BIOLÒGIC ESPACIAL 

Agències.- El 29 de setembre 
passat va ser llançat el Biospout
nik. Aquest satèl-lit forma part 
d'un programa internacional de 
biologia espacial. En aquest 
programa hi participen des de fa 
més de vint anys la Unió Soviètica 
i els Estats Units. Aquesta col·la
boració no s'ha interromput mai, 
fins i tot ha continuat en els mo
ments de pitjors relacions entre 
ambdós països . 

El Biospoutnik, que serà recu
perat, du uns passatgers espe
cials: dos monos, l'un dels quals 
sembla que no suporta gaire bé 
l 'absència de gravetat. O 

CIÈNCIA 
A RÀDIO NETHERLAND 

Hilverson/ Holanda.- Ràdio 
Netherland prepara per a l ' any vi
nent un nou programa en anglès . 
Es tracta d ' un magazine de cièn
cia setmanal que durarà trenta 
minuts. O 
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• Existeix un equip, el MS-300 A, que pot utilitzar-se per convertir un 
text, unes fotografies o qualsevol altre document escrit, en codi binari 
susceptible de ser tractar per ordinador. Pot treballar en blanc i negre 
o en semitò si el document presenta ombrejats. Disposa de controls de 
lluentor, contrast, variació d'escala, detector d'errors, autodiagnòstic 
i comprensió de dades. 

• És possible que abans de la fi de 1988 TV3 disposi d'un teletext. Tam
bé s'estudia la introducció de la televisió estèreo. Els dos canals dife
rents permetran emetre simultàniament una pel·lícula en versió origi
nal i en versió catalana. L'espectador podrà escollir la llengua que 
prefereixi. 

• L'empresa japonesa NEC s'instaHarà a Gran Bretanya on fabricarà 
equips de telefonia mòbil. Els equips els fabricarà a la nova planta de 
Telford, a Shrosphire. L'empresa ha destinat uns 90 milions de dòlars 
per al desenvolupament d'aquests equips de telefonia mòbil. 

r-----------~---------------------' 
li/IJ!fíii§I!J!I!I8 

• Novell ha llençat al mercat una nova versió econòmica del seu sistema 
de xarxa local. Aquesta nova versió es limita a quatre o vuit usuaris. 
Amb aquesta maniobra Novell pretén de popularitzar les xarxes lo
cals, poc assequibles fins ara. 

-
• L'empresa Mitsubishi ha presentat un tub de raigs catòdics de 20 pol

sades. Pot treballar amb una banda passant de 20 Mhz. Ofereix una 
resolució horitzontal de 1.800 píxels i vertical de 1.4000 píxels. Usa 
una màscara d'aleació ferro-níquel que millorar la caraterística de do
ming. 

e La placa controladora de TRC, Force Computers AGC-1, ha estat esc 
pecialment dissenyada per treballar en VMEbus. Proporciona entre 
16 i 256 colors de visualització a partir d'una paleta de 16 milions. 
Treballa amb pantalles amb amples de banda de video entre 32 i 64 
Mhz. Algunes de les. funcions que ofereix són zoom, desplaçament 
vertical i horitzontal per pixel, parpelleig i parpelleig condicional. 

• Sanyo ha iniciat la seva cursa al mercat de la informàtica arrib la pre
sentació dels nous ordinadors MBC-16 PLUS i l'MBC-17. Són dos 
PC compatibles a preus molt assequibles pels compradors. 

•t:es xarxes locals ~e fibra òptica disposen ja d'un nou mòdul de recep
CIÓ pe~ a una longitud d'ona de 850 mm. El nou BGF 11 es presenta en 
càpsules SIL 6 amb element de fibra de 85/ 125. Integra un fotodíode 
PIN de silici i un amplificador de baix soroll. El mòdul pot ser utilit
zat en aplicacions analògiques en les quals ofereix una freqüència de 
tall de 100 MHz mínim. 
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LA DESTRUCCIÓ DE 
, 

L'OZO I LES SEVES .. ' 
CONSEQUENCIES 

«Els boscos precedeixen els pobles i els deserts els segueixen». 

L'OZÓ I L'OZONOSFERA 

La molècula d'ozó (03) és un estat aHotròpic de 
l'oxigen en fo rma de gas, que es troba formant una 
capa, l'ozonosfera, situada dins de l'estratosfera, una 
de les parts en què se subdivideix l'atmosfera (fig . 1). 

L'ozó també es troba en petites quantitats en la tro
posfera, però mentre que dins l'ozonosfera juga un 
paper primordial ·per a la vida, en la segona capa es 
comporta com una substància tòxica per als éssers 
VIUS . 

En l'estratosfera, l'ozó es distribueix en una franj a 
compresa entre els 10 i els 50 km si bé les concentra
cions màximes s'assoleixen entre els 20 i els 35 km 
d'alçada que és on, pròpiament, podem parlar de ca
pa d 'ozó (ozonosfera) . Les funcions de l'ozó són fo
namentals per diverses raons . 

a) Absorbeix la major part de les radiacions ultra
violades (u. v .), que resulten perjudicials als organis
mes per causa de l'energia que transporten. Aquestes 
radiacions estan compreses en longituds d'ona que 
van des de menys de 240 nm fins a 320 nm. Les ra
diacions més curtes són absorbides tant per l '02 com 
per 1'03 , però entre 240 i 320 nm tan sols l'ozó es 
mostra eficaç en l'absorció. Les radiacions de longi 
tuds d'ona in feriors a 320 nm són també absorbides 
per les molècules d'ADN i provoquen, com veurem 
més endavant , alteracions d'ordre biològic. 

b) La capa d'ozó actua com un transductor d'ener
gia , realitzant la conversió d 'energia !lumínica a ener
gia mecànica i tèrmica que és transferida posterior
ment a altres parts de l'atmosfera i hidrosfera a través 
de moviments de masses d'aire i aigua i per fluxos 
d'energia . Per altra part, l'ozó també absorbeix dins 
de la zona infraroja de l'espectre, de forma que parti
cipa en la regulació de la temperatura global del pla
neta. 

L'ORIGEN DE L'OZONOSFERA 

La capa d 'ozó no ha existit sempre. L'atmosfera 
terrestre ha experimentat una sèrie de vicissituds al 
llarg del temps; des de la formació del protoplaneta a 
partir de la matèria solar fins a la constitució de l'at-

CHATEAUBRIAND 

mosfera actual de caràcter totalment distint a la pri
mitiva . 

En les condicions en què la Terra s'estava consoli
dant, la majoria dels gasos atmosfèrics s'escapaven 
per causa del vent solar, de la radiació solar i de l'ele
vada temperatura existent arreu del planeta (fig. 2b). 

El sorgiment d'una segona atmosfera originà un 
doble procés de diferenciació geoquímica segons les 
densitats dels components i també una desgasificació 
dels magmes i laves procedents d'una intensa activitat 
volcànica. Els components fonamentals d'aquesta at
mosfera primitiva foren el CH4 , NH 3, H 2 i N2 princi
palment , que li conferien un caràcter fortament re
ductor. En aquest ambient és on van aparèixer les pri
meres substàncies orgàniques, constituents bàsics de 
les grans biomolècules dels organismes . Els experi
ments realitzats per Miller-Urey reproduint les condi
cions que deurien imperar en aquells temps remots, 
foren concloents en aquest sentit. 
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(fig. 1). - Parts de l'atmosfera, la corba mostra les va
riacions de la temperatura amb l'altura. 
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LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ 
I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 

(fig. 2).- Diferents etapes en la formació de l'atmosfera 
terrestre. 

a) atmosfera d'origen solar. 
b) neteja de l'atmosfera solar. 
e) desgasificació i formació de l'atmosfera reductora. 

L'origen de l'oxigen atmosfèric i dels substrats oxi
dats com C02 i H2 s'ha de buscar en part en l'oxigen 
sobrant, prèvia oxidació dels components metàHics 
de l'escorça, mantell i nucli de la Terra. L'oxidació 
del H 2, CH4 , N2, etc. conduiria a l'aparició de H20, 
CO, N02 en els magmes i, per tant, a l'aparició 
d'aquests compostos a l'atmosfera. Per contra, en un 
principi no hi hauria -o existiria en tot cas en molt 
poques quantitats- l'oxigen lliure, el qual es va 
començar a formar a partir de l'aigua per una reacció 
fotolítica: 

(1) Hp hv fotó oH- + H + 
(2) OH:- + OH- H2 -ti}2 

Aquestes reaccions alliberarien H 2 que, a causa de 
la seva petita massa, s'escaparia a l'espai, mentre que 
hi hauria un enriquiment progressiu en 0 2, N~ i C02, 
característics de l 'època actual. Tanmateix, la gran re
volució que va canviar radicalment el caràcter de l'at
mosfera i també de la biosfera va ésser l'aparició dels 
organismes fotosintètics capaços d'utilitzar el co2 i el 
H20 i alliberar 0 2 al medi. Aquests éssers foren els pri
mitius cianofits. Les conseqüències foren dràstiques 
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per a les formes de vida existents, les quals varen desa
parèixer gairebé totalment. O quedaren reduïdes a 
unes poques espècies localitzades en determinats 
indrets del planeta; en què regnaven condicions ana
erobies. 

«L 'atmosfera terrestre 
ha experimentat una sèrie 

de vicissituds al llarg 
del temps.» 

El gran increment d'oxigen en l'atmosfera va per
metre la formació ulterior de la capa d'ozó que es va 
constituir com una pantalla protectora contra les ra
diacions u.v . i va facilitar l'aparició i l'expansió de la 
vida en el medi terrestre. Fins aleshores la vida s'havia 
desenvolupat en l'hidrosfera, única capa que podia 
conferir la protecció necessària contra les radiacions. 

En un altre context, l'existència d'una atmosfera 
planetària depèn de la distribució estadística de velo
citats de les partícules, així com de la seva massa i de 
la temperatura en la qual es troben. Si hi ha moltes 
partícules que assoleixen la velocitat límit, anomena
da defugida donada per l'expressió: 

VF= ViR 
(R =radi del planeta I g =acceleració gravitatòria) 

el planeta tindrà una atmosfera tènue i fins i tot pot 
arribar a perdre-la totalment. 

DINÀMICA DE L'OZÓ A L'ATMOSFERA 

Depèn de si es tracta d'una atmosfera incontamina
da o no , les reaccions on intervé l'ozó són diferents 
(fig. 3 i fig. 4). En una atmosfera incontaminada hi ha 
reaccions de destrucció i reaccions de formació d'ozó, 
simultàniament, reaccions que d'alguna manera estan 
equilibrades com ho demostra el fet que no s 'han ob
servat canvis importants abans de 1975. 

La producció d'ozó es realitza en l'alta i mitjana 
estratosfera, a les bandes corresponents a longituds 
d'ona de l'ordre 'de 175-205 mm (banda de Schu
mann-Runge) i 190-242 mm (banda de Herzberg), les 
equacions pertinen~ són: 

(4) 0 2 + hv 0+0 
(5) 20+202+2M 203+2M 

Més una molècula d'02 o de N2 necessària per facili
tar les coHisions. 

LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ 

I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 
Les reaccions (4) i (5) es veuen contrarestades per 

reaccions de destrucció que es produeixen en un nivell 
una mica més baix i per unes longituds d'ona »242 
mm. En aquest cas les reaccions són: 

(6) 0 3 +hv 
(7) 0+03 

El conjunt de reaccions (4), (5), (6) i (7) consti
tueixen el cicle de Chapman, conegut des de fa molt 
de temps. Tot i que aquestes reaccions són les més im
portants, a l'atmosfera incontaminada existeixen 
altres components que vénen a alterar el panorama 
com el Np, el CH4, l'Hp i el C02 principalment, 
provinents la majoria de fermentacions que es fan en 
el sòl (fig. 3). L'oxigen atòmic activat es combina amb 
aquestes molècules donant ions i radicals lliures d'una 
gran activitat química, els quals reaccionen amb l'ozó 
i el destrueixen. Les equacions corresponents a 
aquests processos són: 

(8) Hp+ O 20H-
(9) CH4 +0 CH3 o +OH-

(10) Np+O 2NO 

El OH- format reacciona tot seguit amb l'ozó: 

(11) OH-+ 0 3 H02 (inestable)+ 0 2 
(12) H02 + 0 3 OH-+ 0 2 + 0 2 

L'equació sumària del procés (11) i (12) és: 

El mateix succeeix amb el NO: 

(14) N0+03 
(15) 0 3 +hv 

(16)N02+ 0 

Amb l 'equació sumaria: 

Un aspecte molt important d'aquestes reaccions és 
que les substàncies participants actuen com si fossin 
catalitzadors, regenerant-se al final de cada cicle i 
tornan-t'hi a participar novament, fins que són elimi
nades per precipitació o per reaccions competitives . 
Per exemple, la majoria d'òxids de N acaben per 
convertir-se en HN03 que baixa fins la troposfera. 

Una menció a part requereix el CIO un gas produït 
a partir del CI procedent de les erupcions volcàniques, 
el qual reacciona amb I '03 segons les reaccions: 

(19) CI +03 
(20) 0 3 +hv 

(21) CIO+O 

i una reacció global: 

(22) 203 + hv 302 

L'esquema de la fig. 5 reflecteix la complexitat que 
s'esdevé a l'atmosfera. En síntesi, es pot establir que 
en un ambient natural es dóna un equilibri subtil que, 
si bé permet l'existència de fluctuacions, aquestes no 
presenten un caràcter tendencial. 

«Els components 
fonamentals d'aquesta 

atmosfera primitiva, foren 
el CH4, NH3, H2 i N2.» 

En l'atmosfera contaminada, la presència de com
postos clorofluorcru:bonats (CFC) del tipus CC12F2 i 
CC13F, procedents d'esprais i refrigerants. 

Una menció a part requereix el CIO un gas produït 
a partir del CI procedent de les erupcions volcàniques, 
el qual reacciona amb 1'03 segons les reaccions: 

(19) CI +03 
(20) 0 3 +hv 

(21) CIO+O 

i una reacció global: 

(22) 203 + hv 302 

L'esquema de la fig. 5 reflecteix la complexitat que 
s'esdevé a l'atmosfera. En síntesi, es pot establir que 
en un ambient natural es dóna un equilibri subtil que, 
si bé permet l 'existència de fluctuacions, aquestes no 
presenten un caràcter tendencial. 

En l' atmosfera contaminada, la presència de com
postos clorofluorcarbonats (CFC) del tipus CC12F2 i 
CC13F, procedents d'esprais i refrigerants incrementa 
la producció d'03 operant per un mecanisme similar 
al que succeeix en les reaccions (19), (29) i (21). L'acti

_vita.t. industrial de l 'home, incrementa d ' una manera 
substancial la producció d'aquest i d'altres compo
nents com H 20, C02, NO, N20, CH4, etc. procedents 
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LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ 

I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES 
de combustions, però també de vols estratosfèrics, 
explosions nuclears i adobs del sòl. 

EFECTES DE LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ 
SOBRE LA BIOSFERA 

Tots els estudis realitzats mostren com petites re
duccions d'ozó en I 'estratosfera produeixen incre
ments desproporcionats en la quantitat de radiació 
u.v. que penetra a través de l'atmosfera . Així, un des
cens d'un IOOJo en I' ozó eleva la radiació u . v. en un 
20% per la llum de 305 mm, un 250% per la de 290 
mm i un 500% per la de 287 mm. 

«En un altre context, 
l'existència d'una atmosfera 

planetària depèn de la 
distribució estadística de 

velocitats de les partícules.» 

Els efectes que la llum u.v. té sobre els éssers vius 
són diversos, de forma que un increment en la ra
diació caiguda sobre la Terra es traduiria en: 

a) un augment de la taxa de mutacions espontànies 
produïdes a nivell puntual en la molècula ADN com a 
conseqüència que aquesta molècula abosrbeix llum 
u. v. produint-se alteracions en la seva estructura. 

Físicament, una mutació és un fenomen quàntic ca
racteritzat perquè la molècula afectada absorbeix 
energia de l'entorn passant a un estat excitant de tran
sició fins adquirir una estructura estable, diferent de 
la que posseïa al principi, però, isomèrica amb ella. 

La probabilitat que aquestes transicions quàntiques 
es realitzin depèn de l'energia existent a l'entorn on es 
troba la molècula (energia tèrmica, llumínica , proce
dent d'altres molècules, etc.) i augmenta com més 
gran és aquesta en relació amb l'energia requerida 
perquè la molècula adquireixi l'energia de l'estat de 
transició. 

El temps necessari perquè la molècula pugui realit~ 
zar la transició quàntica s 'anomena temps d'expectac-
tiva i és : 12. 

t = J3 X e KT 

On t és el temps d'espectativa, J3 és una constant 
que depèn de les característiques del sistema estudiat, 
E és l'energia necessària perquè el sistema assoleixi el 
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valor E 3 de transició i KT assenyala l'estat energètic 
mitjà de l'entorn en forma, en aquest cas d'energia 
tèrmica. Com més s'aproxima el valor KT a E, més 
petit és el temps d'expectació requerit perquè la tran
sició s'esdevingui. D'altra banda, petites variacions 
del coeficient E/ KT comporten variacions importants 
en el valor de t, en tractar-se d'una funció exponen
cial. 

Un exemple de mutació d 'aquest tipus és l'intercan
vi de formes isomèriques de la timina , una de les bases 
nitrogenades components de l'ADN . Una de 
les formes isomèriques permet la formació dels dímers 
de timina en presència de llum u.v. En aquests dímers 
2 molècules contígües de timina enllaçant fortament, 
impedint el funcionament i la replicació normal de la 
molècula d'ADN. Quan això passa en els fibroblastes 
de la pell humana, apareixen mutacions que, en un es
tat homocigòtic recessiu condueixen a l'aparició de 
gran nombre de càncers de la pell (xerodoma pigmen
tosum) en determinades persones mancades d'un en
zim, una endonucleassa que participa en la reparació 
dels defectes de I' ADN. Tots els organismes disposen 
de mecanismes reparadors similars que, evolutiva
ment procedeixen de les èpoyues en què els éssers vius 
estaven sotmesos a radiacions u. v. molt més intenses 
que les actuals. 

D'aquesta manera, un increment en la quantitat de 
radiació u.v. caiguda sobre la Terra conduirà a un 
fort increment en tota mena de càncers de pell benig
nes i malignes (melanomes). També es produirà un 
augment de lesions retinianes i de casos de ceguesa . 

També les algues i les plantes en resultaran afecta- _ 
des, sobretot els vegetals poliploids (amb diversos jocs 
iguals de cromosomes) pròpies dels països més freds. 
Això comportarà canvis en la fotosíntesi i afectarà a 
tots els nivells de la biosfera, per l'alta incidència que 
aquesta funció hi té. 
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(fig . 7). - Valors mitjans de la quantitat total d 'ozó mesura
da des de 1957-1986, indicats per la petita ratlla horitzontal 
que crema les barres. Les creus indiquen els valors mínims 
d'ozó, mesurats per la NA SA. 

LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ .. ' 
I LES SEVES CONSEQUENCIES 

(fig. 3).- El motor que mou el món és la llum del Sol: Al 
sòl engega la fotosíntesi i a l'atmosfera subministra l'energia 
necessària per a la producció d 'ozó i per originar tots els mo
viments de les capes fluïdes del planeta. 

Finalment, encara que la llum u .v . té un gran poder 
bactericida, cal esperar que en les varietats més resis
tents també apareixeran mutacions de caràcter divers. 
La desaparició de microorganismes importants en 
molts cicles natura ls podria afectar molt seriosament 
les xarxes tròfiques que connecten la matèria orgànica 
amb la inorgànica . 

L'ESTAT ACTUAL DEL PROBLEMA 

Bé que les mesures fetes sobre les fluctuacions 
d 'ozó en l'estratosfera s'han fet des de 1930, en els 
primers anys les tècniques utilitzades no eren sufi
cientment sensibles com per esbrinar si existia o no 
una determinada tendència. Les posteriors mesures 
portades a terme des de 1957 fins a 1986, I' octubre de 
cada any, a Halley Bay Antàrtida (76°5) , per Farman 
i col ·laboradors del British Antartic Survey, han as
senyalat un decreixement d ' un 35% des de 1970. El 
decreixement és màxim el setembre, quan comença la 
primavera austral i assoleix un valor mínim a mitj ans 
d'octubre (fig . 7). 

L'efecte es localitza sobre el vèrtex on la temperatu
ra és molt baixa i té un caràcter regional en no 
apreciar-se variacions notables en la columna d 'ozó a 
d'altres llocs del món. 

Diverses hipòtesis tracten d ' explicar la declinació 
en la quantitat d'ozó. 

~~ ...................... --····· 
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(fig . 4).- La presència de contaminants altera la química 
atmosfèrica, ocasionant reaccions que destrueixen la capa 
d 'ozó. 

(1) La hipòtesi dinàmica afirma que hi ha corrents 
ascendents d'aire en el vèrtex polar, que redueixen la 
densitat de la columna d 'ozó. 

(2) La hipòtesi solar segons la qual en N2 sobrant 
produït a altes latituds és conduït cap avall on entra a 
formar part de cicles cata lítics destructors de I 'ozó. 

(3) la hjipòtesi basada en una inusual concentració 
d 'òxids de clor, provinents de la descomposició dels 
compostos clorofluorcarbonats. 

Les proves fetes per la NOZE (US National Ozone 
Expedition) i la NOAA (National Oceanic and At
mosferic Administration Laboratory), bé que en 
mostren discordàncies, permeten de descartar la hipò
tesi solar. Els estudis portats a terme a la MC Murdo 
Station corroboren aquestes proves amb espectrò
metres de microones d'alta sensibilitat. Han de
mostrat la presència d 'elevades concentracions de 
CIO molt superiors a ls valors estàndards esperats. 

Per explicar aquests fets, els científics creuen que el 
vèrtex polar , que és permanent durant alguns mesos, 
actua de xuclador per tot una sèrie de components que 
hi resten molt de temps, fins que s 'esdevé l'evaporació 
del núvol en escalfar-se o bé , fins que els productes 
emmagatzemats es precipiten. 

El perquè el vèrtex polar roman tant de temps es
tancat i el perquè actua com un atractor de compo
nents que, per altra banda, no s 'acumulen en altres 
llocs del món, resta desconegut. Els paràmetres invo
lucrats en el problema, són molts i mal coneguts com 
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LA DESTRUCCIO DE L'OZO .. ' 

I LES SEVES CONSEQUENCIES 
(fig. 5).- Transport vertical de components entre diferents 
compartiments atmosfèrics i les seves interaccions. 
(fig. 6).- Origen i eliminació dels derivats de CI provinents 
de la degradació del CFC Te i T

1 
són temps de reacció i de 

permanència dels reactius a l'estratosfera, respectivament. 
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els intercanvis de masses d 'aire entre distintes capes 
atmosfèriques a nivells verticals i horitzontals, els in
tercanvis de components entre atmosfera i hidrosfera, 
el temps de permanència de substàncies implicades en 
els seus cicles de formació, el possible paper del camp 
magnètic terrestre en el transport dirigit de partícules 
carregades elèctricament, ja que és conegut el fet que 
camps magnètics febles poden provocar forces no
tables sobre càrregues elèctriques en moviment, els fe
nòmens volcànics, etc . 

Pel nombre i complexitat de les interaccions entre 
tots aquests paràmetres, no s'ha pogut aconseguir en
cara la consecució d'un model matemàtic que doni 
una explicació coherent dels · fets requerint-se noves 
dades i coneixement més profund de les ja existents. 

MESURES A PRENDRE 

Per causa del desconeixement que es té sobre el 
nombre i identitat dels paràmetres i de les relacions 
que existeixen, l ' única forma d 'actuació possible és el 
control de les emissions d'agents causants de la 
destrucció de l 'ozó. El passat mes d 'abril, es va pre
sentar una proposta conjunta subscrita per 29 països 
(UNEP) a Ginebra per arribar a un acord, per reduir 
la producció de CFC mentre que, a la vegada, es bus
quen substituts que no comportin la destrucció de la 
capa d'ozó. El pla previst es portaria a terme en 3 eta
pes: 

a) mantenir els nivells de producció que hi havia el 
1986.; 

b) reduir la producció total en un 200Jo el I 992. 
e) reduir un a ltre 30% el I 994 . 
El pla va ser fortament cri ticat pels representants de 

les indústries productores de CFC i pels de les in
dústries que els utilitzen com ara les electròniques, per 
causa de les pèrdues econòmiques que tindrien. 
D'aquesta manera s'oposen els governs europeus i del 
Japó per la diferent situació en què aquests països es 
troben respecte als Estats Units molt més desenvolu-
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pats en la matèria i amb àmplies possibilitats d 'assolir 
el període de transició sense gaires traumes. Per tot 
això està lluny d'aconseguir-se un consens per portar 
a la pràctica una política conjunta. 

CONCLUSIONS 

La nostra civilització es caracteritza per posseir un 
poder enorme de manipulació sobre l'entorn, no obs
tant no haver assolit un coneixement profund de les 
coses i de les interelacions existents, que evitaria riscos 
inútils. L'home s 'ha constituït com un fenomen acce
lerador de tots els processos destructius que assolen el 
planeta a un ritme exponencial. 

D'altra banda, l'escala de valors existents no és 
l'òptima, si bé per permetre que els coneixements 
científico-tècnics es posin al servei d'interessos comer
cials i en la majoria dels casos irracionals. 

La dialèctica del coneixement ens mòstra com peti
tes causes provoquen grans efectes, sense que, a vol
tes, hi hagi reversibilitat en els esdeveniments. Actual
ment, ningú no està segur que les tendències que s'han 
observat a l' Antàrtida no siguin un preludi de pro
funds canvis a l'atmosfera amb àmplies repercussions 
sobre el planeta en general i sobre la biosfera en parti
cular. O 

Manuel Nicolau i Serrató 
Llicenciat en biologia 
i investigador científic 
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_ ( I C T ) LA TECNOLOGIA 
AL SERVEI DE L'EMPRESA 

L'Institut Català de Tecnologia és una fundació privada sense 
afany de lucre, creada el maig de 1986 amb la finalitat d'oferir a 
les empreses de tots els sectors econòmics un ampli ventall de ser
veis de recolzament i reforç de les seves estructures. 

La vocació de l'ICT d'incidir fortament en el sector 
econòmic del país, a través dels seus aspectes tecnolò
gics i científics, queda palesa en la composició del 
Patronat que el regeix , en el qual hi participen institu
cions públiques i privades i diferents col·lectius pro
fessionals, representant el món empresarial, la docèn
cia, la recerca, les Administracions central i autonriti
ca, etc. Entre altres membres del Patronat, es poden 
destacar: Generalitat de Catalunya, Ministerio de In
dustria y Energia, Consell de Cambres de Catalunya, 
Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials, CoHegi 
d'Economistes, tres universitats catalanes, etc. 

SERVEIS 

L'ICT ofereix, com ja s'ha dit, a les empreses i pro
fessionals de Catalunya, i també a la resta de l'Estat, 
aquells serveis tècnics necessaris -imprescíndibles
per poder competir en un marc europeu. Són serveis 
existents a la majoria de països comunitaris, oferts 
per institucions situades entre l'Administració pública 
i les empreses, que a l'Estat i Catalunya no s'han de
senvolupat suficientment. 

L'ICT pretén cobrir aquest buit existent, amb els 
següents objectius: 
-Facilitar l'adaptació al canvi tècnic de l'empresa 

catalana. 
- Permetre l'accés a informació tècnica i normati

va, convenientment elaborada per a facilitar-ne el seu 
ús per part de les empreses i professionals . 

- Oferir cursos de formació contínua en els dife
rents camps de la tecnologia, que facilitin el necessari 
reciclatge professional . 

- Assessorar i submínistrar normes tècniques 
d'arreu del món, així com permetre la tramitació de 
les certificacions de productes industrials, facilitant el 
seu accés al mercat. 

-Promoure la qualitat a l'empresa, mitjançant 
una campanya per afavorir la incorporació de tècni
ques de gestió de qualitat. 

- Ajudar a utilitzar degudament les noves tecnolo
gies, propiciant la generació de l 'oferta necessària i 
facilitant-ne als usuaris la seva correcta aplicació. 

ÀREES I PROGRAMES 

Informació: 
Electrònica i Informàtica. Una especialitzada base 

de dades pròpia, creada a iniciativa de la Dirección 
Geòeral de Electrónica y Informatica del Ministerio 
de Industria y Energia amb la coHaboració d' ANIEL 
i de SEDISI i la participació de a Generalitat de Cata
lunya. 

Normes i Reglaments. L'ICT recull la normativa 
nacional i internacional que afecta als diferents sec
tors industrials. Així mateix, ven tot tipus de normes 
tècniques. 

Assessorament Import-Export. Assessorament a 
l' industrial sobre tot tipus de normes tècniques i pro
cediments de certificació . 

Accés a Bases de Dades. Accés directe a les bases de 
dades més importants en funcions d'assessorament i 
búsqueda d 'informació. 

Noves Tecnologies. Informació 1 assessorament 
sobre noves tecnologies. 

Serveis Generals d'Informació Tècnica. Entre 
d'altres, l 'ICT ofereix: 

- Servei Pregunta-Resposta: consultes ràpides 
per telèfon o carta, sobre normes, legislació , adreces, 
congressos, jornades, etc. 

-Localització de documents : subministrament 
de documents tècnics. 

- ADL: publicació quinzenal recull dels índexs 
dels DOGC, BOE i BBPP. 

- Informació periòdica sobre congressos, cur
sos, jornades, fires i exposicions internacionals. 

- Butlletins de Sumaris: publicacions mensuals 
reculls dels índexs de revistes tècniques especialitza
des. 

Formació 
L'àrea de formació contínua de l'ICT du a terme 

un programa permanent d'ampliació de coneixements 
en els camps tècnic, tecnològic i de gestió. 

E ls cursos i seminaris responen a quatre grups de 
necessitats ben definides : 

- les dels professionals acabats de graduar 
-Les d'aprofundiment i actualització 
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- les derivades de l'accés a nivells superiors de res
ponsabilitat 

-les que comporta l'adaptació a un nou sector in
dustrial o de serveis. 

Normalització i Certificació (AENOR) 
L'ICT és el Centre Territorial d 'AENOR a Catalu

nya i, com a tal, realitza les següents funcions: 
Normalització Tècnica 
- Acció de promoció de la normalització a Cata

lunya. 
- Creació de comitès, subcomitès i grups de treball 

de normalització. 
- Organització de jornades, seminaris i altres actes 

dedicats a la normalització. 

e 
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-Elaboració d'estudis i publicacions. 
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Entre les activitats de 1'/CT s 'inclou la d'organitzar cursos 
de formació en co!-/aboració amb altres institucions. 

Certificació de Productes 
- Tramitació de les sol·licituds de certificació 

d'AENOR. 
- Creació de comitès de certificació de productes 

amb forta implantació industrial a Catalunya. 
-Coordinació d'actuacions amb laboratoris i en-

titats d'inspecció. 
- Promoció de la certificació a Catalunya 
Qualitat Industrial. 
- Assessorament a li:l indústria en matèria de 

qualitat industrial. 
-Promoció de la qualitat a l'empresa catalana. 

Programes Tecnològics 
L'ICT realitza funcions de promoció tecnològica: 
Tecnologies Municipals. Promoció de la informàti

ca municipal, d'acord amb les diferents administra
cions públiques, i amb les indústries subministrado
res. Posteriorment s'iniciaran actuacions en altres tec
nologies municipals. 

Tecnologies Hospitalàries. Promoció de la infor
màtica hospitalària d'acord amb hospitals i diverses 
associacions i organismes sanitaris, tant públics com 
privats. Futura ampliació a altres tecnologies hospita
làries. 

Parc Tecnològic. Participació a l'oficina tecnològi
ca del Parc Tecnològic del Vallès, col·laborant en la 
prestació de diferents serveis que oferirà aquesta insti
tució. 

CONCLUSIONS FINALS 

Fins aquí s'ha desenvolupat el contingut formal de 
l'ICT. Però, quin és el seu objectiu formal? quin pa
per ha de jugar a l'entrellat industrial i institucional 
de Catalunya? La resposta és alhora senzilla i difícil. 

Amb la consolidació de l'ICT, es pretén cobrir un 
conjunt de serveis que avui necessiten les empreses i 
professionals tècnics de Catalunya, per poder compe
tir a nivell internacional i, fonamentalment, al mercat 
europeu. Són serveis bàsics, que existeixen de fa 
temps a totes les societats industrials avançades, però 
que, al nostre país, fins ara no s'havien creat amb la 
pretensió de globalitat que té l'Institut. 

El desenvolupament i consolidació de l'ICT ha de 
contribu!r per tant, a situar el sector industrial català en 
condicions d'igualtat respecte als seus competidors 
europeus, facilitant l'adaptació al canvi tècnic de les 
emprees i ajudant els professionals a una contínua pos
ta al dia en el terreny de la innovació tecnològica. O 

Miquel Barceló 
Director General de I'ICT 
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SISTEMES EXPERTS EN 
' INTEL.LIGENCIA 

ARTIFICIAL 
En articles anteriors, hem presentat la intel·ligència artificial 

com el camí que actualment s 'està recorrent fins el camp dels ordi
nadors. S'han descrit les limitacions en hardware i software i s'han 
començat a examinar. Però, parlem del que ja existeix ara, els Sis
temes experts. 

Per definir un Sistema Expert (SE), comencem per 
determinar el que és per a nosaltres un expert. Segons 
el diccionari un expert és «el que amb títol de pèrit, té 
especial coneixement d'una matèria i .. . ». Prescindint 
de les titulacions, ja observem quina pot ser la filoso
fia d'un SE: un sistema que ho sap «tot» ~·un .deter

minat tema i que pot contestar-ne infaliblemeht qual
sevol pregunta. Com qualsevol cosa del món dels or
dinadors, això no es pot aconseguir en un cent per 
cent, sinó que estem limitats per les màquines que uti
litzem intentant d'arribar el més a prop possible a un 
ideal i amb la intenció d'esmenar les deficiències 
d'una manera o altra. 

PREMISSES DEL SE 

Bàsicamet, podem veure que un SE serà simple-

ment un programa més o menys complex, escrit en un 
determinat llenguatge de programació, amb una sèrie 
d'entrades i sortides. ¿No és el mateix que en un 
programa convencional? La resposta és evidentment 
que no. Un programa convencional està especialitzat 
en la resolució d'un problema concret, empra un mè
tode algorítmic (similar a la resolució dels problemes 
matemàtics) on es barregen els coneixements arran del 
tema i del procés (control), i és tracten d'una forma 
íntima, implícita i ocasional que resulten pràctica
ment inseparables. A més els coneixements solen ser 
una part petita comparada amb el procés. Contrà
riament a un Sistema Expert. 

- Incorporen molt de coneixement, dividit en mul
titud de regles explícites i separades, que generalment 
podem llegir i entendre bastant bé. 

- Les regles, que formen la base de coneixement, 
estan separades del mètode o procés que les aplica a la 
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SISTEMES EXPERTS EN 
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL 

resolució del problema. Això és el que s'anomena 
«motor d'Inferències». 

- Són molt interactius, generalment poden expli
car com han arribat a una determinada conclusió i són 
agradables de processar. 

- Fins un cert punt imiten, perfeccionant o donant 
més generalitat sense necessitat de refer-los, simple
ment afegint més rengles a la seva base de coneixe
ments. 

Hi ha altres característiques particulars del SE que 
encara el fan més especialitzat, com són: 

- La possibilitat d'incorporar periòdicament a Ja 
base de coneixements els fruits de l'experiència que 
l'ús en proporciona, això implica donar-li un raona
ment lògic que no sigui tancat. 

- Revisió automàtica de les inferències mitjançant 
la modificació de suposicions acceptades anterior
ment que puguin resultar errònies davant.els coneixe
ments adquirits darrerament. És òptim que sigui el 
propi sistema, amb el seu mètode general de raona
ment , el que cerqui quines de les suposicions anteriors 
eren errònies. 

- Capacitat d'avaluar el temps necessari per acon
seguir una resposta. Cal optimitzar la relació 
temps/ prestacions. 

Totes aquestes diferències justifiquen que es parli 
de productes diferents. 

FUNCIONAMENT DEL SE 

És evident que un Sistema Expert està basat en 
estructures del tipus «si ... si no .... » amb la qual cosa 
la seva programació serà compartida normalment en
tre l'expert humà i el programador, que amb Ja seva 
habilitat n'aconseguirà la informació i la transmetrà a 
la màquina adequadament. 

Perquè aquest fet sigui factible, cal tenir en compte 
· les següents regles: 

- Les àrees de coneixement s'han de basar en un 
camp d'aplicacions ben definit per poder codificar els 
coneixements fàcilment. 

-Cal disposar, com a mínim d'un expert humà 
coneixedor profund de Ja feina que haurà de realitzar 
el sistema. 

-S'ha d'utilitzar l'heurística dins la resolució de 
problemes, és a dir, les decisions es prenen per Ja 
intuïció o regles pràctiques en lloc de fer-ho per rao
nament purament lògic. Això és fàcil d'aconseguir 
mitjançant una assignació de probabilitats a les op
cions implicades a l'acció. 

- S'han de fer deduccions basades en informà
dons incompletes i imprecises. 

El funcionament consta de dues fases, una de selec
ció en la qual s'intenta trobar la bona regla (o Ja 
menys dolenta) entre les incloses en la base de co-

neixement i que estigui d'acord amb les ocndicions del 
problema, i una altra d'inducció realitzada per la mà
quina d'inferències que consistirà en seleccionar 
regles i encadenar-les apropiadament , això es pot fer 
de dues maneres: 

-Encadenament cap endavant: El SE parteix dels 
fets per avançar cap a les solucions, és un sistema de
ductiu. 

- Encadenament cap endarrera: El SE planteja 
una hipòtesi que tracta de verificar tot seguit, és un 
mètode deductiu-hipotètic. 

L'estructura d'un SE, la podem esquematitzar 
com: 

Base de coneixem.ents 
Meta Regles 

Sistema -Usuari 
d'aprenentatge 

f I •Base extern: de dades 
:I Màquina d'inferències suari 

t .sensors i actuadors 

I Base de fets 

Fig. 1 

On: 
- La Base de coneixements té una representació 

interna de les regles de producció i els conceptes i rela
cions estàtiques entre conceptes. 

- Les Meta-regles tenen els mètodes de selecció de 
les regles, limitada la zona d'investigació i dóna les 
regles d'adquisició de noves regles. 
-La Màquina d'Inferències filtra les regles tenint 

en compte Ja base de fets i controla i realitza el cicle de 
resolució. 

- La Base de jets, té les dades i els fets, la llista de 
subproblemes i les regles en posició d'espera. 

-El Sistema d'aprenentatge és l'encarregat d'ac
tualitzar, bé sigui a través del propi usuari o bé a tra
vés de la màquina d'inferències, Ja base de coneixe
ments a partir de les experiències acumulades. Hi ha 
casos en què això fa creure que la SE sap més coses 
que l'expert humà. 

Per diferenciar Ja missió de la Base de fets i la de co
neixements, podem indicar que en aquesta darrera hi 
posaríem una sentència com: «Aquest escriptor és 
bo» i a la primera: «Si aquest llibre l 'ha escrit aquest 
escriptor és bo>>. La màquina d'inferència segona el 
que descriu la base de fets, provoca l'acció de les 
regles emmagatzemades en la base de coneixements, 
interactuant amb l'usuari en determinats casos d'in
certesa o de necessitat. Funciona aplicant unes proba
bilitats en cada fet, i per tant es poden moure en am
bients i asseveracions incertes, exactament com un ex
pert humà. 

SISTEMES EXPERTS EN 

INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL 
APLICACIONS DELS SISTEMES EXPERTS 

A partir de la mateixa definició de SE, podem de
duir una gran quantitat d'aplicacions, de fet, tantes 
com ens puguem imaginar. En podem destacar unes 
quantes molt actuals: 

-Sistemes CAD/CAM.- Tothom coneix el preu 
d'un bon sistema gràfic basat en un Mainframe o una 
WorkStation especialitzada, com també la lentitud 
dels que es basen en microordinadors (que evident
ment són els més assequibles econòmicament). El SE 
pot millorar dins d'aquest camp el temps d'accés a la 
base de dades de gràfics, i també fer seleccions de zo
nes de dibuix més ràpidament que un sistema pura
ment algorítmic. És prou conegut el fet que A.utoDesk 
possibilita la programació en LISP (un llenguatge ido
ni per l' lA) dins del seu programa A.utoCad, això fa
cilita enormement l'execució de feines normalment re
petitives o amb possibilitats d'errors involuntaris . 

En CAM, poden fer-se sistemes amb un nivell de 
complexitat molt gran, incloent qualsevol comprova
ció possible dins d'un determinat procés. Com 
exemples que funcionen actualment, podem esmentar 
un sistema CAD de General Electric que possibilita 
l'enginyer de comprovar si el disseny d'un producte 
de xapa metàHica és fabricable, evitant haver de fer 
prototipus previs. Igualment, mencionar que el 
CA TS-1 de la mateixa companyia, un Sistema Expert 
dissenyat per a la localització d'avaries en màquines 
de tren diesel o elèctriques. 

- Simulacions.- Molt útils en els laboratoris 
d'investigació. Unes quantes aplicacions poden ser. 

• Simulació del comportament de peces davant 
d'unes determinades condicions. Això és molt impor
tant a l'hora de dissenyar formes concretes. El preu de 
construcció i prova seria incomparablement més gran 
que el que cal per fer la simulació per ordinador. Sa
buts els càlculs a realitzar, per exemple desenvolupa
ment d'un motor, una ala d'avió, carroceria de cotxe, 
etc., solen estar restringit a ordinadors ràpids (Cray, 
Cyber, . .. ). 

• Serveis meteorològics. Són molt importants a un 
nivell social per la seva capacitat de previsió de de
sastres climàtics i per la circulació aèria. Normalment 
també es necessiten ordinadors de tipus ràpid . 

• Simulacions de funcionament. Són molt conegu
des dins dels laboratoris d'electrònica. Hi ha progra
mes que corren damunt d'un mini o microordinador 
que s'encarreguen de realitzar les simulacions de fun
cionament d'un determinat circuit electrònic. Aquest 
fet contribueix a disminuir temps de muntatge i prova 
de prototipus i encadenat qualque vegada amb traça
dors. 

-Traçadors.- És una extensió del punt anterior, 
en un circuit electrònic el programa s 'encarrega de 
dissenyar la distribució de pistes damunt d 'una placa 

de circuit imprès. Això portarà a conflictes quant a 
disposició de pistes, gruix i distribució d 'elles, etc., 
amb la qual cosa mai no podrem garantir el cent per 
cent d'encerts. És particularment crític en circuits 
analògics. 

En general, podem aplicar un SE a qualsevol 
problema en el qual necessitem un expert per 
solucionar-lo. Per acabar, n'assenyalarem uns quants 
que, ara per ara, són operatius. 

- AMDE (CEP).- Servei de Manteniment. 
- AIMES (Defensa Estats Units).- Manteniment 

F-18. 
-DELTA (General Electric).- Manteniment lo

comotores. 
- INTERNIST (Univ. Pittsburgh).- Medicina. 

Analitza 3000 simptomes i diagnostica 500 malalties. 
- Localització d'avaries en equips electrònics 

(MIT). 
- MOLGEN (Univ. Stanford).- Experiment 

amb ADN. 
- PUFF (Univ. Stanford).- Diagnòstic de malal

ties pulmonars. 
- PILOTEX (ltmi).- Manteniment i control de 

processos industrials. 
- TIG (Framentec).- Localització i reparació 

d'avaries en ínstal·lacions industrials. 
- XCON/ XSEL (DEC).- Configuració i repara

ció d'ordinadors DEC. 

«A partir de la mateixa 
definició de SE, podem 

deduir una gran quantitat 
d'aplicacions.» 

CONCLUSIONS 
Un SE és un programa informàtic encarregat d'aju

dar l'usuari a resoldre els problemes on la col·labora
ció d'un expert humà és profitosa, si no imprescin
dible. La seva utilitzat és important en tot procés amb 
grans variables de control a considerar (per exemple 
una central nuclear), quan el volum d'informació és 
molt elevat (meteorologia), o simplement quan la re
solució d'un problema implica una acció complicada 
que, per insegur:t, pot ser antieconòmica (reparació o 
disseny de maquinària) o perillosa. És un fet que avui 
dia qualsevol centre d'investigació o gran empresa es
tà desenvolupant, si no funcionant ja, els seus SE es
pecífics O 

Jaume Vicéns i Barceló 
Enginyer Superior de Telecomunicacions 
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VISUALITZADOR 
D'ESTATS LÒGICS (i 11) 

Com a continuació de l'article d'electrònica pràctica de la passa
da edició de QUADERNS TÈCNICS, tot seguit s'exposa el fun
cionament, per blocs, del visualitzador d'estats lògics. 

BLOC OSCIL·LADOR 

Aquest bloc està fo rmat essencialment de l'integrat 
74 13 com es pot veure en la fig. 6. 

L' integrat 7413 té la disposició de les potes de la se
güent forma. 

Funcionament 

Impulsos fixos . En el primer instant, la pota té un 
«0» per tant en la pota 6 hi ha un «1» (fig. 7) això sig
nifica que la pota 6 té una tensió de 3,5 v, com s'ob
serva en la gràfica que produeix aquestes portes i que 
mostrem en la fig. 8. 

Després, en la pota 4 comença a pujar la tensió, a 
mesura que es va carregant el condensador C I, fins 
que arriba a un valor de 0'8 v. 

La sortida no variarà mantenint-se a 3,5 ven la po
ta 4. 

Com que el condensador segueix carregant-se puja 
la tensió fin s arribar a I ,6 v. En aquest instant la sorti
da passa bruscament a 0'2 v. Ara en la pota 4 hi ha un 
«i » i en la pota 6 un zero. En aquest punt, el conden
sador Cl comença a descarregar-se i la tensió va dis
minuint en la pota 4 fins arribar als 0'8 v. 

En aquest moment és quan la sortida torna a passar 
a 3,5 v, començant altre cop el cicle. 

Els valors obtinguts són els indicats en la fig. 3 
(veure QT, núm. 13, nov-des 87). 

Impulsos variables 

Per veure quan treballa amb impulsos variables, 
I 'esquema correspon al de la figura 9. 

/mpulm~ ,.a,abl~~ 

Fig. 6 
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RAl és la resistència encarregada de variar la del 
condensador canviant aquesta resistència podem fer 
que el condensador es carregui més ràpidament o més 
lentament. D'aquesta manera també podem alterar la 
freqüència. 

Quan més gran és el valor de RA I, més lenta és la 
descàrrega (menys freqüència); quan més petit és el 
valor de RA I, més ràpida és la descàrrega (més fre
qüència). 

Vo 

3,5 t-----r--------....... 

0,21--- -t---------+--

0,8 1,6 "~ 

Fig. 8 

VISUALITZADOR 

D'ESTATS LÒGICS (i II) 

Fig. 9 ¡ 

La resta del funcionament és el mateix que per im
pulsos fixos, seguint el gràfic de la figura 8, però aquí
el condensador i la resistència són de valors diferents. 

El transistor T1 fa dè separador i treballa en col·lec
tor comú. La seva característica principal és que el 
guany és nul. 

La resistència R2 vista des de la base, té un valor de 
330 .o., això fa que la impedància d'entrada sigpi gran 
i en canvi la impedància de sortida sigui baixa, ja que 
és la pròpia resistència R2-330 ohm. Per·tant, el tran
sistor té la funció de separador entre l'entrada i la sor
tida. 

Fig. JO 

«El transistor Tl fa de 
separador i treballa en 

col· lector comú.» 

Aquest separador és imprescindible ja que si aug
mentem RAl és com si en la pota 12 tinguéssim una 
resistència gran. Això implica que aquest valor de la 
resistència, pel corrent que circula, doni un valor de 
1m2 v i aleshores mai no tindrem un zero en aquesta 
pota. És per aquest fet que podem dir que R2 no pot 
ser més gran de 330 ohm. 

Els valors obtinguts en tots dos casos extrems de 
RAl són els que hem representat en l'apartat de fre
qüències variables. 

BLOC COMPTADOR 

En aquest comptador es poden introduir els impul
sos de rellotge d'una forma continua (freqüència fixa) 
o bé impuls per impuls, que es faria a través del polsa
dor P2. Per cada pitjada d'aquest polsador s'incre
menta en «1» el comptador. 

El condensador C3 que té el polsador P2 en 
paral·lel és per evitar els rebots del polsador. 

També en forma part el polsador Pl que és l'en
carregat de posar el display a «0». 

Fig . /1 
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VISUALITZADOR 

D'ESTATS LÒGICS (i II) 

Comú 

I I 
(O.) 

w (b) 

(~) 

I I 
(C:) 

(~) Punt 

(ci) Comú • 

Fig. 12 

BLOC D'ENTRADA 

Està compo~t per l'integrat 7404 que és un integrat 
de 6 inversors com podeu veure en la fig. 10. 

També en formen· part els quatre díodes LED amb 
les seves respectives resistències de 470 ohms. 

Comptador Sortides 
Qd 

o o 
1 o 
2 o 
3 o 
4 o 
5 o 
6 o 
7 o 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 

Fig. 13 

Entrada RESET 
Ro(1) Ro(2) 

1 
o 
x 

Fig. 14 
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1 
x 
o 

Qc Qb Qa 

o o o 
o o 1 
o 1 o 
o 1 1 
1 o o 
1 o 1 
1 1 o 
1 1 1 
o o o 
o o 1 
o 1 o 
o 1 1 
1 o o 
1 o 1 
1 1 o 
1 1 1 

Sortides 
Qd Qc Qb Qa 

o o o o 
compte 
compte 

fntru.k 
A (GNO) 

Fig. 15 

BLOC DE SORTIDA 
Està compost per l'integrat 9368 que és un decodifi

cador de 7 segments en BCD natural, connectat a un 
displai TIL 313. 

La distribució de potes del 9368 i del TIL 313 és a la 
fig . 11 i 12 respectivament. 

IMPORTANT 

Quan vulgueu comprovar algun circuit amb aquest 
analitzador hem de connectar les masses de tots dos 
aparells. 

D'aquesta manera els dos equips tenen el mateix 
punt de referència, també es pot fer amb la tensió 
d'alimentació (VCC). 

A 

s· -----+--<~ 

RoU) 
Ro(l) 

Fig. 16 

t------Qo 

\ 

.. 

..... 

E1 propassat dia 12 de de· 
sembre va tenir lloc al Saló Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat, l'acte de lliurament 
de "Premis CIRIT per a fomentar l'esperit 
cientffic del jovent", en la seva sisena edi· 
ció. 

Han estat BO els treballs guardonats, els 
quals han estat atorgats a grups de treball 
composats per alumnes de BUP, COU i FP 
de centres repartits per totes les comar· 
ques catalanes. Aquests premis, valoren i 
fomenten en l 'estudiant el desig per ende· 
gar tasques de recerca d 'acord amb les se· 
ves connotacions personals (mitjans, cen· 
fre d'ensenyament, etc.). Una segona 
modalitat dels Premis va adreçada als cen· 
tres d'ensenyament. Se n'han repartit 20 
en total que premien les tasques de semi· 
naris o de les àrees dels treballs presentats, 
a través de les quals es fa palesa la partici· 
pac ió col ·lectiva dels joves i la coordinació 
dels seus esforços. La finalitat d'aquestes 
és millorar les condicions de recerca a 
qualsevol nivell. 

L'acte d'entrega, que fou presidit pel 
Molt Honorable President de la Genera/i· 
tat, senyor Jordi Pujol, comptà amb l'assis· 
tència dels alumnes premiats, acompa· 
nyats dels seus tutors, a més dels directors 
dels centres d'ensenyament. 

r- -· 

L'eterna GAIA 

E1 coneixement de GAIA, 
profundament marcat per la intuïció i la 
recerca de noves dimensions, ens ve, 
malgrat que no ho sapiguem interpretar, 
d'arrels ancestrals. Els clàssics grecs 
atorgaren a la deesa Gaia el títol de Mare 
Terra i, en el decurs del temps, la creença 
popular, a través de diverses manifestacions, 
ha entés que el nostre planeta és, d'una o 
altra manera, quelcom més que un conjunt 
de matèria inanimada amb éssers vius que 
la poblen. 

Recentment, i en el marc del programa 
de cursos C lRlT, J ames E. Lovelock i Lynn 
Margulis, entre altres importants 
investigadors, han explicat quines són les 
bases que han possibilitat el naixement 
d 'una teoria que, sobre fonaments científics, 
afirma que la Terra actua fisiològicament 
com un ésser viu. 

En aquest curs, desenvolupat a l'Auditori 
del Museu de la Ciència de la Fundació 
Caixa de Pensions, es varen contrastar els 
diversos punts de vista que donen forma a 
aquesta teoria , segons la qual la matèria 
vivent de la Terra, juntament amb el seu 
aire, els seus oceans i la seva superfície 
formen un sistema complexe que pot ésser 
considerat un organisme individual capaç de 
mantenir les condicions que fan possible la 
vida al nostre planeta. 

La teoria ha revolucionat la comunitat 
científica pel fet d'haver donat una visió 
integradora de tot el conjunt planetari. Els 
arguments dels seus detractors, però, són 
sovint inexpressius i formulats en termes 
ambigus. Amb tot, la teoria presenta també 
mancances, bàsicament pel reduït volum de 
proves biològiques que demostrin la seva 
certesa. 

La idea, plantejada al començament de la 
dècada dels setanta per Lovelock i 
recolzada posteriorment de forma estusiasta 
per la biòloga Margulis, ha incorporat 
proves biològiques de gran importància que 
ajuden a demostrar que aquesta hipòtesi, 
malgrat tot, es fonamenta en raons de pes. 
En aquest sentit, i tal i com afirma Lovelock 
a l'article "Gaia: the world as living 
organism" (New Scientist, desembre de 
1986), la teoria de Gaia provoca una visió 
de la Terra i de la vida en termes globals, 
especialment en tres aspectes concrets: 
"D'una banda - afirma- la vida és un 
fenomen que existeix a escala planetària" . 
Atenent-nos a aquesta consideració, no pot 
haver una ocupació parcial d'un planeta 
pels organismes vius. Aquest planeta seria 
tan poc durador com mig animal. En funció 
d'aquests paràmetres, els organismes vius 
han de regular el seu planeta, ja que, si no 
fos així, les forces que marquen l'evolució 
física i química el farien inhabitable. "A 
escala planetària - conclou- la vida és 

quasi immortal i no té necessitat de 
reproduirse n. 

La interpretació de Gaia provoca, així 
mateix, una alteració de la visió darwiniana 
de l'adaptabilitat al medi. Així, Gaia para 
especial atenció en la fal·libilitat del 
concepte d'adaptació. Segons la teoria, no 
n'hi ha prou amb dir que els organismes 
més ben adaptats que els altres tenen més 
probabilitats de deixar descendència. Caldrà 
afegir que el creixement d'un organisme 
afecta el seu medi físic i químic i que, per 
tant, l'evolució de les espècies i l'evolució de 
les roques són dos fenòmens que estan 
estretament associats en un sol procés 
indivisible. 

La nova visió que ofereix Gaia, i que ha 
estat revisada en el curs CIRIT referencial 
anteriorment, permet, d'altre banda, donar 
una nova interpretació ecològica del nostre 
planeta. Aquesta visió ve determinada per 
dos factors especialment importants: Per 
una part , per la consideració que la vida en 
un hàbitat no es pot fer independent de la 
resta, ja que hi interaccionen d'altres 
fenòmens com són el fluxe de nodrients i 
d 'elements minerals, el transport a través de 
diferents vies (rius, corrents marins, pluja. 
aire, núvols, animals, etc.), o la diversificació 
de les espècies. Això determina una mena 
d'altruisme simbiòntic segons el que la 
desaparició o l'explotació massiva de 
determinats ecosistemes afecta globalment 
les condicions de vida del planeta. 

Lynn Margulis, present també en aquest 
curs, i mundialment reconeguda per la seva 
aportació a les teories evolutives amb la 
definició de la hipòtesi simbiòntica cel ·lular, 
en la que s'explica la possible formació de 
la cel·lula eucariota a partir de la simbiosi 
de bacteris, aporta a Gaia el sentit 
d'interacció global entre tots els sistemes 
biològics del nostre planeta. D'aquesta 
manera hom pot bastir la línia evolutiva 
genèrica des dels origens de la vida fins 
l'actualitat, de manera que la Terra, segons 
la visió de Gaia, és un organisme vivent en 
el que els seus elements han tendit a 
agrupar-se i a especialitzar-se al llarg dels 
períodes biològics, fins a arribar a l'estat 
actual en el que l'home se'l defineix com la 
"neurona" del mateix. Aquest gran conjunt 
especialitzat no actua independenment, sinó 
en simbiosi, la qual a escala planetària, 
determina l'autoregulació de les condicions 
de vida al nostre planeta. 

El constrast del saber tradicional amb 
l'aportació científica, degudament 
fonamentada, atorga a Gaia, i així ho 
reconeix la comunitat científica, un valor 
que va més enllà dels paràmetres i dels 
axiomes freds definidors de qualsevol teoria. 
Potser per aquest motiu, i mentre la intuïció 
tingui més força que no pas la realitat 
palpable, el concepte de Gaia continuarà 
éssent etern. • 
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Rentat de llana amb ultrasons 

L a detergència de fibres tèxtils 
precisa de mescles de tensioactius amb pro
pietats netejadores en disolucions diluïdes. A 
més, calen altres elements que formin part de 
la seva formulació i que possibilitin el fenòmen 
de detergència tot seguint un programa de 
rentat determinat. 

En el camp de la detergència tèxtil, òbvia
ment, el que es pretén és extreure de la fibra la 
brutfcia, és a dir, la matèria estranya diposi
tada en llocs equivocats i sempre indesitjada. 
Aquesta brutfcia pot ésser consideràda un 
complexe heterogeni de substàncies física
ment i qufmica diferents les quals, des del punt 
de vista de la seva eliminació, es poden dividir 
en tres grups: Compostos polars hidrosolu
bles; compostos no polars liposolubles; i pig
ments de tota mena semipolars. Pel que fa a 
assatjos de detergència es solen utilitzar els tei
xits Empa, amb brutfcies standard.del segon i 

· tercer tipus esmentat i amb un grau màxim 
d'embrutiment. 

Toies aquestes consideracions han estat 
aplicades al model de treball proposat pel Dr. 
F.J. Carrión Fité, de l'Institut d'Investigació 
Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa 
(UPC), en el treball "Rentat de llana en pre
sència d 'emulsions (tensioactiu/ disolvent or
gànic/ aigua) mitjançant l'agitació amb ultra
sons, subvencionat amb un Ajut a la Recerca 

de la CIRIT, en el que s'aplica la innovadora 
tecnologia de l'agitació per ultrasons. 

El treball proposa la utilització d'una emul
sió formada per clorur de metilè/ aigua/ 
lecitina per a ser aplicada a baixa temperatura 
en processos de rentat de matèries tèxtils, i re
comana l'ús dels ultrasons com a sistema 
d'agitació del bany de rentat. 

Aquest primer estudi (és el primer treball bi
bliogràfic en aquest camp) considera el rentat 
de teixits de llana, els quals han estat tractats 
amb brutícia standard tipus Empa. Alhora, 
s'ha buscat poder disposar d'un sistema mo
nofàsic i amb bona estabilitat, determinant, 
per aquest motiu, les composicions òptimes 
dè l'esmentada emulsió. En aquesta zona de 
composicions monofàsiques s'ha realitzat un 
estudi de la detergència del teixit en funció de 
la proporció de clorur de metilè/ aigua i de la 
quantitat de tensioactiu (lecitina), aconseguint 
d'aquesta manera assolir resultats òptims res
pecte de l'extracció d'impureses standard, les 
quals esdevenen pràcticament totals en deter
minades composicions dels tres 'components. 

Aixf mateix, les emulsions òptimes per a la 
detergència aconseguides en aquest treball 
han estat caracteritzadas per conductivitats i 
tensions superficials marcades en funció de la 
concentració del tensioactiu per a una mateixa 
proporció de clorur de metilè/ aigua, no ha-

vent detectat diferències en les agregacions 
moleculars de la lecitina dins la zona del dia
grama ternari de composicions estudiada. 

L'aplicació dels ultrasons com a sistema 
d'agitació del bany de rentat permet, amb les 
composicions adequades, obtenir resultats de 
gran espectacularitat, com ho és el temps d'ex
tracció del tipus de brutfcia standard aplicat al 
teixit, i ha estat fixat en tres minuts i cinquanta 
segons. 

Els resultats de les investigacions apunten a 
la presentació d 'alternatives al rentat de teixits 
de llana, ja que el sistema proposat presenta 
avantages notables respecte dels utilitzats tra
dicionalment. Aquests aventatges es poden re
sumir en quatre punts que demostren la im
portància dels resultats del treball: Reducció 
del consum d'aigua, especialment important 
en processos de rentatge industrial, deguda a 
la utilització de sistemes emulsionats; dismi
nució del temps de rentat gràcies a la introduc
éió de l'agitació per ultrasons; el rentat s'efec
tua a baixes temperatures, la qual cosa suposa 
estalvi d'energia, menor sangrat de colorants i 
menor producció d'arrugues; i, finalment, la 
utilització d'un producte natural (la lecitina) 
no presenta problemes ecològics, tal i com 
passa amb l'ús de tensioactius sintètics, els 
quals han de ser necessàriament biodegrada
bles. • 

Anàlisi probabilística de la precipitació 
en ciutats catalanes 

Amb el propòsit d'assolir un 
coneixement més complert i precís del com
portament de la precipitació diària en àrees ur
banes de Catalunya, Maria del Carme Moreno 
Garcia, del Departament de Geografia de la 
Universitat de Barcelona, ha estudiat i analit
zat alguns aspectes singulars d'aquest fenò
men, com són la freqüència de la precipitació 
segons els dies de la setmana, la irregularitat o 
l'absència d'equidistribució de la precipitació 
diària, la probabilitat total i la seva probabilitat 
condicionada. 

La metodologia utilitzada en aquest treball, 
subvencionat per un Ajut a la Recerca, ha estat 
la pròpia de la climatologia quantitativa amb 
el suport de les noves tècniques d'estadfstica 
inferencial. 

Les àrees urbanes objecte d'estudi han estat 
les quatre capitals catalanes (Barcelona, Ta
rragona, Lleida i Girona) durant el període 
1.970-1.985, i el pla de treball utilitzat per es
tudiar l'anàlisi probabilfstica de la precipitació 

en les esmentades ciutats, ha constat de cinc 
esta pes: 1. Recollida i organització de les da
des; 2 . Estudi dels mètodes, tècniques, proble
mes i formulació d'hipòtesi; 3. Elaboració es
tadfstica; 4 . Avaluació dels resultats i verifica
ció de les hipòtesis; 5. Explicació d'aquests re
sultats. 

Els resultats obtinguts i la posterior anàlisi 
de la freqüència de la precipitació segons els 
dies de la setmana mostren que l'ocurrència 
d'aquest fenòmen no esta condicionada ne
cessàriament pel dia de la setmana, ja que les 
diferencies trobades no són estadísticament 
significatives. Per tant, i segons aquest resul
tats, es pot dir que a les ciutats catalanes l'acti
vitat urbana i industrial no suposa cap diferèn
cia en els nivells de precipitació respecte dels 
caps de setmana, dies en que l'activitat dismi
nueix notablement (en aquest cas, els marca
dors de contaminació atmosfèrica varien os
tensiblement). 

Per unà altra part, les quatre ciutats catala
nes han mostrat una notable irregularitat de la 

precipitació diària, fruit de la influència medi
terrània, que causa fortes diferències pluvio
mètriques, i del relatiu allunyament dels fluxes 
atlàntics temperats, que són els que, en defini
tiva causen regularitat en la caiguda diària de 
pluges. 

La notable variabilitat de la precipitació en 
l'àmbit mediterrà, però, dóna poca represen
tativitat als valors medis, pel que la predicció 
es realitza a partir de l'anàlisi probabilística, 
punt en el que aquest treball presenta la seva 
major incidència. Amb tot, i tal i com conclou 
Maria del Carme Moreno, autora del treball, 
malgrat no existir dades prou fiables i suficient
ment significatives de la influència del procés 
d'urbanització en el clima, i especialment en 
algun dels factors climàtics (pluges, augment 
de temperatures, etc.) l'aportació de noves da
des, com en aquest cas l'anàlisi de les precipi
tacions a quatre ciutats catalanes, poden aju
dar a definir els mecanismes d'acció i a 
preveure eventuals desastres naturals. • 

La diagnosi de malalties en arbres fruiters per mètodes bioquímics obre expectatives per a la millora de la productivitat i del rendiment. 

Diagnosi bioquímica de la nutrició de fruiters 

L'aplicació de tècniques de 
diagnosi bioquímica en el camp de la nutrició 
d'arbres fruiters ha estat el principal objectiu 
dels professors Tomàs Casero i Xavier Ferran 
(Departament de Química de l'Escola Supe
rior d'Agricultura de Lleida, EUETA-ET
SEA), per intentar establir les relacions entre 
l'activitat enzimàtica i els nutrients minerals. 

El treball, iniciat l'any 1.986, parteix de la 
posada a punt de diverses tècniques de deter
minació de fraccions actives de microelements 
i d'algunes activitats enzimàtiques en teixit ve
getal. Els controls analítics i bioquímics s'efec
tuen sobre mostres foliars presses amb perio
dicitat mensual durant el cicle vegetatiu de 
dues varietats de fruiters: el presseguer de la 
varietat Sudanell i la perera de la varietat Blan
quilla, éssent l'objectiu la determinació dels 
continguts totals de microelements, les seves 
fraccions actives i l'activitat dels enzims pero
xidasa i catalasa. 

Els resultats d'aquest estudi, que ha estat 
desenvolupat al llarg de l'any 1986 i que ha 
comptat amb un Ajut a la Recerca de la CIRIT, 
mostren que els continguts foliars dels dife
rents elements (totals o fraccions actives) va
rien segons l'epoca de mostreig i l'estat feno
lògic de la planta. 

La comprobació dels continguts totals i de 
les corresponents fraccions actives permet ob
servar una correlació altament significativa en 
el cas del Mn i del Zn. Les corbes representati
ves de les evolucions del contingut d'aquests 
microelements en funció del temps de mos
treig, comptat des de la plena floració, són 
descendents; amb continguts menors, seguei
xen la mateixa tendència evolutiva les corbes 
que representen els continguts actius dels ma
teixos. En el cas del Fe (tercer element analit
zat, juntament amb el Mn i el Zn) la corba que 
representa la seva evolució manifesta notables 
oscil-lacions (Fe total), mentre que la que re
presenta el Fe actiu mostra una tendència des
cendent bastant generalitzada amb oscil-la
cions de menor intensitat. 

Aixf mateix, i amb la intenció de reunir infor
mació útil per a una possible diagnosi bioquí
mica de l'estat nutricional dels arbres frui
ters,s'han estudiat algunes correlacions entre 
les activitats enzimàtiques i els continguts dels 
microelements. En el cas del ferro s'aprecien 
correlacions positives entre les activitats de la 
peroxidasa y de la catalasa i la fracció activa 
d'aquest element, la qual cosa es manifesta en 
els mostreigs de juliol i agost fets en planta
cions de presseguer. En les plantacions de pe
rera s'ha observat, però, que la correlació es 

perd a partir.d'uns 15 ppm de Fe actiu. Pel que 
fa al manganès, s'observa una correlació ne
gativa entre l'activitat dels dos enzims estu
diats i el contingut actiu d'aquest element en 
plantacions de presseguer. Aquesta correlació 
negativa desapareix a partir dels 15-20 ppm 
de Mn actiu, moment en que l'activitat enzimà
tica es mostra estable. 

En estudiar les dades del zinc s'observa que 
el contingut actiu d 'aquest nutrient es correla
ciona positivament amb el contingut actiu de 
ferro , la qual cosa suposa un cert paral -lelisme 
en el comportament d 'aquests dos elements 
en front de les variacions de l'activitat enzimà
tica. 

Aquest treball és un primer intent d 'aplica
ció d'algunes tècniques de diagnosi bioquími
ca en el camp de la nutrició dels arbres produc
tors de fruita dolça. Caldrà seguir aprofondint 
en aquestes noves vies de diagnosi foliar per a 
resoldre els greus problemes de clorosi que 
presenten les plantacions fruiteres cultivades 
en terrenys calcaris. En futurs estudis caldrà 
definir nivells de normalitat tant pel que fa a 
continguts de fraccions actives dels microele
ments com pel que fa als nivells de les activitats 
enzimàtiques que es relacionen amb aquests 
elements. • 
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Agenda m n 

·Gener 1988 
"Inmovilización de enzimas y 
células ", Seminari organitzat 
per la "Sociedad Española de 
Química Industrial". Del 18 al22 
de gener, de 9 a 11 hores. Es pre
tén donar resposta a preguntes 
com: Què és la immobilització? 
Com immobilitzar enzims i cèl
lules? Com aplicar aquesta tec
nologia per a resoldre proble
mes químics i biomèdics? Lloc: 
sala d'actes del Centro de lnves
tigación y Desarrollo (C.S.I.C.), 
e/ . Jordi Girona Salgado, 18, 
Barcelona. Per a més informa
ció, telèfon (93) 204 06 00. 

"InteHigència Artificial i Sis
temes Experts", del18 de gener 
al 25 de març. "Uenguatge de 
programació PASCAL", del 19 
de gener al 22 de març. "Uen
guatge de programació C", del 
12 dEl gener al 24 de març. 
Cursos organitzats pel Centre de 
Càlcul de la Universitat Politèc
nica de Catalunya. Lloc: Av. 
Gregorio Marañón, s/ n de Bar
celona. Per a més informació, te
lèfon (93) 334 35 00. 

"Tarjets domicili-travaÚ et mo
des de vie des mères actives en 
France: l'aglomeration pari
sienne", conferència a càrrec de 
la Sra. Jeanne Fagnani, del 
CNRS de París, dins del cicle de 
conferències "Anàlisi Compara
tiva de l'organització de l'espai 
urba, que organitza la Societat 
Catalana de Geografia (filial de 
l'I.E.C.) Tindrà lloc el dia 29 de 
gener a la Sala Prat de la Riba de 
l'Institut d'Estudis Catalans, pati 
de la Casa de Convalescència, 
carrer del Carme 4 7, Barcelona. 

"Introducció a les prestacions 
sanitàries, econòmiques i so
cials de la Seguretat Social", 
seminari organitzat pel Centre 
d'Estudis CoJ.Iegiats del Col
legi de Metges de Barcelona. Per 
a més informació, Passeig de la 
Bonanova, 47, telèfon (93) 
211 47 00 ext. 250 i 340. De 
1'11 al 29 de gener. 

"Auditorfa de la lnformatica". 
Curs d'especialitzatció organit
zat per l'Institut Català de Tec
nologia i la Facultat d'Informàti
ca de la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Director: Ramon 
Puigjaner i Trepat. Lloc: Barce
lona. Per a més informació: 
I.C.T. Via Laietana, 39, 4t. Bar
celona. Telèfon (93) 315 16 13. 
Termini de inscripció: de l'I de 
desembre de 1987 a 1'11 de ge
ner de 1988. Del 25 de gener al 
31 de maig de 1988. 
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LAFM 
A CATALUNYA 

Les característiques tècniques de la freqüència modulada, el seu 
baix cost i la seva gran qualitat de so, fa que aquesta banda sigui la 
més accessible a diferents iniciatives d'expressió radiofònica. 

La irrupció de les ràdios lliures a finals de la dècada dels setanta 
i poc després les emissores municipals han dibuixat un «mapa» ra
diofònic que mereix especial atenció. Catalunya presenta una si
tuació radiofònica «atípica» sobretot en aquesta banda que en els 
últims anys ha sofert profunds canvis. 

A final de 1984l'FM estava «superpoblada» sobre
tot en la zona de la Barcelona metropolitana (tres mi
lions d'habitants, el 520Jo de la població de tot Cata
lunya) on emetien més de cent emissores sense llicèn
cia, la major part de les quals eren «independents» 
(emissores amb publicitat i plantejament comercial) i 
«lliures» (vinculades al moviment popular i alterna
tiu). A la resta de Catalunya cent emissores més, quasi 
totes municipals, emetien en règim de «tolerància ad
ministrativa». Des que el juliol de 1979 a Arenys de 
Mar es va posar en funcionament la primera ràdio 
municipal, han estat més de 150 ajuntaments els que 
s'han afegit a aquesta iniciativa amb la intenció d'es
devenir emissores públiques d'àmbit local sense dis
tinció ideològica i oferint-se com un altre . ;uipament 
comunitari . Aquestes emissores potenciades pels 
ajuntaments, · majoritàriament del PSC-PSOE i 
PSUC, abasten les comarques «perifèriques» amb el 
48% restant de la població de Catalunya. A aquestes 
emissores, independents i municipals, cal afegir les 
emissores de les cadenes privades, estatals i de la Ge
neralitat de Catalunya (Catalunya Ràdio, Ràdio As
sociació de Catalunya i Catalunya Música). 

Aquesta situació de «superoferta» obliga les 
grans emissores a assegurar una major cobertura, és a 
dir , a augmentar la potència incontroladament i des
mesurada, la qual cosa produeix greus interferències 
en diferents punts del dial; això, afegit a la gran quan
titat de ràdios de tot tipus fa esdevenir la banda d'FM 
una jungla de freqüències. 

«Aquesta situació de 
superoferta obliga les grans 

emissores a assegurar 
una major cobertura.» 

LA POLI-CIA DE LES ONES 

A principis de 1985, la Generalitat de Catalunya a 
través del portaveu del Gabinet de Radiodifusió i Te
levisió, Agustí Gallart, va anunciar l'aplicació d'un 
pla de reordenació de la banda d'FM i la creació 
d'una «policia de les ones» per tal de precintar totes 
les ràdios sense llicència que emetien amb afany de. 
lucre. Les emissores més afectades per aquesta mesura 
són les «independents», mentre que les ràdios lliures 
es desmarquen d'aquest tipus d'emissores plantejant 
una sortida a la saturació del dial d'FM que consisti
ria en la creació d'un registre de freqüències , o n s 'es
pecificaria el punt del dial a utilitzar, la potència i la 
zona a cobrir. D'aquesta manera s'evitarien les inter
ferències entre emissores i la possible uti lització de la 
mateixa freqüència per diferents ràdios en distintes 
zones. Però l'esmentat registre mai no va arr ibar. 

El Servei de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió de la 
Generalitat de Catalunya a través de la «policia de les 
ones» va precintar en pocs mesos més de vint-i-cinc 
emissores sense llicència, entre les quals hi havia Ra
dio Celta, Ràdio Cerdanyola, MK3, Ràdio Amistad, 
Ràdio Port de Barcelona, etc. Segons l'esmentat Ser
vei. no es van precintar tan sols per ser emissores i !·le
gals -sense ll icència- sinó també perquè alguna 
d'elles provocava interferències a emissores comer
cia ls i a diversos serveis públics. Però hi havia un altre 
factor important a menciona r: «la competència 
deslleial». Així, aprofi tant aquesta situació, es va 
«netejar» ei dial de totes les emissores «independentS.'> 
creades per grups vinculats a sectors del comerç i de
nunciades moltes vegades per les grans cadenes. 

Algunes d'aquestes emissores , després dels primers 
tancaments d uts a terme per la Generalitat de Cata
lunya, van deixar d'emetre voluntàriament en rebre la 
notificació de la seva immediata clausura. 

Passat l'es tiu va arribar el torn a les ràdios munici
pals. A Catalunya només n'hi ha cinc de legalitzades, 
a partir de les llicències concedides el 1982. Les ràdios 
d 'Amposta, Cervera, Ruhí, Ripoll i Sant Feliu de 
Llobregat van aconseguir el primer permís d'emissió . 

LA FM A CATALUNYA 

A principis d'octubre comença una batalla per la 
comunicació local entre el PSC-PSOE i la Generalitat 
de Catalunya. Agustí Gallart anuncia l'apertura d'ex
pedients administratius a les emissores municipals 
(EEMM) per emetre sense llicència i actuar com emis
sores comercials encobertes . Dies després, el ?resi
dent de la Diputació de Barcelona, senyor Antoni 
Dalmau (PSC), i el senyor Xavier Vila, alcalde de 
Sant Boi de Llobregat i president de l'Associació 
d'Emissores Municipals de Catalunya (EMUC) fir
men un conveni de col·laboració. Aquesta firma es va 
entendre com un suport incondicional del PSC-PSOE 
a les EM com a contrapoder informatiu enfront 
de la Generalitat de Catalunya. 

Després d 'un llarg parèntesi i d'un llarg silenci per 
part de la Generalitat de Catalunya, el març de 1986 
quatre emissores reben del Departament de Presidèn
cia altres expedients de clausura. Aquests expedients 
tancaven un llarg període de «tolerància administrati
va» i obrien una forta polèmica sobre l' autonomia i 
les competències de les corporacions locals per crear 
els seus propis mitjans de comunicació . En aquest 
sentit el president de I 'EMUC va demanar al senyor 
Jordi Pujol l'anulació de tots els expedients i el 
compromís de la legalització de totes les emissores 
quan s'aprovés la Llei d'Ordenació de les Telecomu
nicacions, constantment ajornada. 

LA BATALLA LEGAL 

Malgrat les negociacions entre l'EMUC i la Genera
litat de Catalunya arriba el primer tancament a una 
ràdio municipal. L'agost del mateix any els mossos 
d'esquadra precinten l' emissora de Ràdio Balaguer a 
la comarca de la Noguera, que ja havia estat expe
dientada a principis d'any. Arran d'aquest fet la ba
ta lla es desplaça del terreny polític al legal. Recursos 
d'alçada i contenciosos administratius, manaments 
judicials i raonaments jurídics reemplacen les nego
ciacions i els pactes durant algun temps. 

En total , les emissores municipals expedientades 
són vuit, tres d'elles amb ordre de tancament imme
diat , Cerdanyola-Ripollet, Valls i la ja precintada Rà
dio Balaguer. A finals de setembre el Jutjat d ' Instruc
ció núm. 3 de Sabadell va denegar la validesa al mana
ment judicial de tancament de l'emissora Cerdanyola
Ripollet, presentat per la Generalitat de Catalunya. 
Passats uns dies, la Secció Tercera del Contenciós
Administratiu de l'Audiència de Barcelona va dictar 
un acte judicial en què es negava la petició formulada 
per la .EM que deixés de tenir efecre l' ordre de tan
cament proposada per la Generalitat de Catalunya. 
L'acte judicial dictat per l'Audiència afirmava que 
<<...la radiodifusió és un servie públic essencial la titu
laritat del qual correspon a l'Estat . .. » 

EL CARÀCTER 
DE LES EMISSORES MUNICIPALS 

Les emissores municipals es concentren en les 
comarques més pròximes a Barcelona, això és, 
Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia, Bages, Vallès 
Oriental, Vallès Occidental, la Selva, el Maresme, 
i l'Osona. En aquestes nou comarques de les tren
ta-vuit que té Catalunya s'aglutinen el 60% 
d'aquestes emissores, hi ha IlO EM inscri tes a 
l' Associació d'Emissores Municipals de Catalunya 
(EMUC) i uns 60 nous projectes . 

Totes elles, en conjunt, compten amb una 
audència potencial de quasi el 50% de la població 
de Catalunya. Emeten en la banda de Freq üència 
Modulada entre el 100 i 106 Mhz. La seva pot ència 
varia entré20W i SOOW, però la majoria (el 740Jo) 
fan servir entre 20W i SOW. Emeten un promig de 
60 hores setmanals i tan sols el 200Jo mantenen 
l'emissió les 24 hores del dia . 

En l'aspecte lingüístic el 500Jo de les EM uti
litzen el català quasi al I OO OJo, el 37 0Jo el fa servir en 
més de la mei tat dels seus programes i el 120Jo utili t
za més el castellà que no pas el català. 

QUADRE NÚM. I 
Dades ex tretes de: F.X. Farré- J. Escartín- A . Casada 
(1986) Emissore\ municipab de Cata lun ya. Un fenomen 
dc la comun icació loca l, Ajuntament de l 'Hospitalet de 
Llobregat. 

Posteriorment a aquesta resolució de l'Audiència 
de Barcelona, el senyor Francesc Xavier Vila, presi
dent de l'EMUC va manifestar que «la llei de Bases de 
Règim Local estableix que les corporacions locals te
nen dret a un mitjà de comunicació». 

L'EMUC posa ~n funcionament diverses propostes 
d'actuació perquè el govern autònom reti ri les ordres 
de tancament. Finalment aconsegueix que la Comissió 
de Cultura del Parlament presenti una proposició de 
llei davant del Congreso de los Diputados per sol-lici
tar la regulació del funcionament de les emissores mu
nicipals . 

El gener d 'enguany, el senyor Agustí Gallart va ma
ni festar que «tan aviat com des de Madrid es prepari 
l 'avantprojecte que reguli les freqüències, ubicació i 
potències, així com el nombre de llicències que podran 
autoritzar-se a Catalunya, la Generalitat podrà co
mençar a desenvolupar l'esmentada normativa al 
territori català». D'aquesta manera se'n sortia el 
representant de la Generalitat de Catalunya , de les 
manifestacions de l'EM UC en què se l'acusava de no 
buscar una sortida a la situació d'i l·legalitat que pa
teixen les EM i donava el mes de juliol com a pos-
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sible data per a una solució que encara no ha arribat. 
Malgrat aquestes manifestacions, la Generalitat de 

Catalunya continua precintant emissores sense llicèn
cia com a ra Radio Unión, Estudi Esplugues, Ràdio 
Sud , Ràdio Florida, etc. , totes elles independents. El 
27 de febrer és clausurada la segona ràdio municipal, 
Ràdio Capital de l'Alt Camp , de I' Ajuntament de 
Valls, després d'una a ltra batalla legal entre l 'Ajunta
ment i el Jutjat d ' Instrucció de Valls, d ' una banda i la 
Generalitat de Catalunya i l'Audiència Provincial de 
l' altra. 
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Els dos últims anys s ' ha fet palès que el PSC-PSOE 
ha utilitzat la comunicació loca l com un contrapoder 
enfront de la Generalita t de Catalunya , esdevenint un 
tema més de la lluita pel control polític dels ajunta
ments que mantenen aquests dos partits majoritaris a 
Catalunya. 

BANC DE PROVES 

La Dirección General de Telecomunicaciones, de-

LA FM A CATALUNYA 
LES RÀDIOS LLI URES 

ENTRE LA TOLERÀNCIA I LA REPRESSIÓ 

En la fut ura legislació radiofònica reguladora de 
la banda d ' FM les ràdios lliures veuen una sèrie de 
limitacio ns que n? accepten , tant pel que fa a po
tència i cobertura com per les exigències de tot ti
pus que la llei marca per accedir-hi . Les RL de
manen un tricte no discriminatori respecte de les 
emissores comercials o inst itucionals així com un 
espai reconegut, en el dial, per a altres realitats ra
diofòniques. En aquest aspecte, reclamen un seg
ment de la banda o una sèrie de freqüències no 
ocupades i la seva autoregulació a través d'un re
gistre de freqüències. Però les possibilitats d'una 
legislació àmplia per a les ràdios lliures proposada 
per la Coordinado ra de Ràdios Lliures com a pos
sible solució a la situació actual són molt poques . 
El PSOE no té cap intenció de qüestionar el model 
in formatiu que delimita l'actual mapa radiofònic. 

Recordem que en I ' Estat francès I 'aparició 
d' una nova legislació radiofònica a final de 198 1, 
auspiciada pel ministre socialista de la Comunica
ció, Georges Fillio ud, va replantejar tot l 'espai ra
diofònic . Aquesta legislació, que algunes emissores 
no van acceptar, va suposar un fort revés sobretot 
per a les petites emissores que van haver de desapa
rèixer o agrupar-se copm a mal menor, sota una 
mateixa freqüència. Algunes ràdios de París amb 
un fort pes social van defensar· el seu espai tot 
enfrontant-se a la llei i a l'acció policial , lluitant 
d'aquesta forma contra la recon versió de l'FM. 

penent del Minister io de Transportes, Turismo y Co
municaciones té preparat un P la Tècnic pe.r regular les 
estacions de caire municipal. La potència q uedarà 
restringida entre els 50 i 500 watts i el segment de la 
banda de l'FM a utilitzar per les E M serà la deli
mitada entre el 107 i 108 Mhz (L'EM UC ha anat 
reclamant un esP.ai del dial que va des del lO l. 7 al 
102.9 Mhz). 

Aquest pla serà recolli t en el projecte· de llei que re
gula rà les emissiores municipals. Segons aquest pro
jecte , seran regides per una societat municipal, sia 
patronat o bé d 'altre tipus, amb capital públic i fisca
litzades pels plens dels ajuntaments. 

Fa mesos que el govern espanyol ha d 'enviar al 
Congreso de los Diputados el projecte de llei, però 
aquest fa molt temps que està «ancorat», junt a l de la 
televisió privada i no se'n treu l' entrellat. 

Al País Valencià existeixen algunes emissores muni
cipals com Ràdio Benidorm, Ràdio r,andia , etc . però 
són les ràdios lliures ( RL ) les que tenen una 
implantació rea l tant a la comarca de l'Horta 
- sobretot a la ciutat de València- com al sud del 
País Valencià . Les Illes Balears compten amb algun 
projecte molt aïllat d'emissora municipal a l' illa de 
Mallorca i quatre o cinc experiències de ràdios lliures 

Sigui com sigui la fórmula legal que concreti la 
regulació de l'FM incidirà greument en la situació 
d'una certa tolerància en què es troben actualment 
les RL i sens dubte s 'obrirà una etapa més 
difícil. Les possibles sort i des que se'ls presenta a 
les ràdios lliures són: 

a) la creació de noves emissores il-localitzables, 
replantejant tot el projecte que les ràdios lliures i/o 
alternatives proposen. Aquesta sortida comporta
ria un cert aïllament de la ràdio respecte dels movi
ments socials, imprescindibles per a la construcció 
d'una projecte alternatiu de ràdio. 

b) la concreció i enfortiment de les act uals emis
sores lliures i/ o a lternatives, moltes d'elles excessi
vament espontànies i al tres poc consolidades. Això 
comportaria seguir concretant el projecte teòric 

·,que les ràdios lliures proposen i participar en el 
moviment alternatiu d ' una forma més directa, més 
concreta. 

Les ràdios lliures apareixen com una pràctica al
ternativa a la concentració informativa radiofòni
ca, però també plantegen la necessitat de crea r es
pais autònoms de comunicació buscant la partici
pació coi·Iectiva trencant d'aquesta manera el mo
del tradicional emissor-canal-receptor. Aquesta 
comunicació col·lectiva que proposen i desenvolu
pen les ràdios ll iures se situa a la perifèria de l'ac
tual model informatiu generant un espai propi 
lluny de la ràdio pública i/ o privada. 

Q UA DRE NÚM. 3 

a Ciutat i a la part forana. 
A la resta de l 'Estat molts aj untaments esperen el 

resultat del «banc de p roves» que suposen, ara per 
ara, les ràdios municipals a Catalunya . En aquest sen
tit a partir de I' «experiència catalana» es podran ana
litzar alguns aspectes com són la incidència rea l que té 
un mitjà local d'aquest tipus en la població i la seva 
rendabilitat social com també una possible solució le
gal al tema. 

Però d'aquesta experiència es pot entreveure que les 
E M són lluny de ser un mitjà de comunicació po
pular, tant per la falta d ' accessibilitat al mi tjà per part 
de tots els sectors socials com per la contínua me
diatització de la política partidista de les corporacions 
locals. Pel que fa a la programació no aporten res de 
nou, ja que calquen mimèticament la de les cadenes 
comercials . 

En definitiva, les EM de Catalunya han aconse
guit de generar informació a nivell local amb mitjans 
assequibles a tothom , però sense «descentralitzar» re
alment la in formació . La quadratura del cercle! O 

Francesc-Josep Deó 
Tècnic elèctric i 

especialista en emissores lliures 
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DELS FOTOEMISSORS 
ALS CCDs (11) 

Novament i continuant amb els captadors d'imatge, donarem 
una ullada a un grapat de dispositius que ens mostraran l'evolució 
que hi ha i hi haurà en aquest camp. 

SATICÓ, NEWVICÓ, CHALNICÓ I LEDDICÓ 

Els tubs que us mostrem en aquest cas, són tubs de 
característiques molt bones, però no són tan coneguts 
com el Vidicó i el Plumbicó. Tots aquests tubs es ba
sen en el mateix principi: la fotoconducció; per això 
són similars físicament, canviant generalment la com
posició de la capa fotoconductora i, per tant, les ten
sions de polarització. 

En ser tubs del mateix tipus, la seva sensibilitat es
pectral és diferent ja que, per exemple, en una càmera 
de color és habitual de trobar un tub per captar cada 
un dels colors bàsics (un per al verd, un altre per al 
vermell i l'altre per al blau). Fig. 1. 

lO O% -
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)~ )~ \ 
400 600 700 

Longitud d'ona 

Fig. 1. En una càmera de color, cada tub recull unes longi
tuds d'ona concretes. 

EL SATICÓ 

Aquest tub pertany a la família dels Vidicons però, 
és clar, molt millorat, ja que la capa fotoconductora 
està composta de seleni-arsènic-tel ur, aconseguint una 
baixa reflexió de la llum incident, i per tant un baix 
«f/are» (reflex intern a l'objectiu) en grans nivells de 
llum, sense que sigui necessària la utilització de cir
cuits de correcció d'aquest problema en la càmera. 

La resposta espectral és perfecta per a càmeres de 
color perquè té molt bona sensibilitat en el blau (400 
mm) i molt poca o nul·la en l'ultra roig (800 mm). Cal 
dir que té una excel·lent definició, tant en baixos ni
vells de llum com en alts, i tant per a l vermell com per 
al blau. 
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Fig. 2. Resposta espectral de diferents tubs: 
1. Plumbicó XQ1073 4. NewvicO XQ1274 
2. Vidicó BXQ1280 5. Newvicó XQ1276 
3. Vidicó AXQ1240 6. Vidicó de silici 

Les principals característiques d'aquest tub són les 
següents: 

- resolució (focus) de 400 línies de TV. 
- resposta plana, per la qual cosa, poden ser inter-

canviables els tres tubs. 
-poc corrent de negres: de 0'5 nA/cm2 a 0'3 nA/cm2 

en tubs de 18 mm. 
- gens de reflexió interna de l'objectiu (jlare) grà

cies a la composició del target. 
-gamma molt uniforme amb la qual cosa es possi

bilita que sigui més fàcil l 'ús de circuits de correcció. 
En aquest tipus de tub es fa imprescindible una po

larització de bias ja que per causa de la capacitat del 
target té un efecte de persistència d'imatge <<iag». El 
Plumbicó té el mateix problema, però a un nivell infe
rior. Per tal de resolçire 'l, es posen unes petites llums 
interiors que es poden ajustar al seu nivell, variant el 
nivell de llindar del negre. 

«Tots aquests tubs es basen 
en el mateix principi: 

la fotoconducció.» 

DELS FOTOEMISSORS 

ALS CCDs (11) 

NEWvicó 

El Newvicó és un altre tub amb una bona sensibili
tat espectral, una mica desplaçada cap a l'ultra roig 
(de 400 mm a 940 mm). La resolució és equiparable a 
la qua s'obté als Vidicons. Gràcies a la sensibilitat del 
vermell, és un tub òptim per als sistemes de circuit 
tancat de vigilància. 

El target dels tubs Newvicó està compost per diver
ses capes de material, com es pot veure en la figura 4: 
capa transparent fotoconductora, capa de ZSe, i capa 
de solució de trisulfat d'antimoni. Si un punt lluminós 
molt potent incideix durant un cert temps, a la pan
talla hi quedaria una marca que va desapareixent 
progressivament. 
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Fig. 3. Estructura del target d'un Saticó 
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Fig. 4. Estructura del target d'un Newvicó 
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Fig. 5. Estructura del target d'un Chalnicó 
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Fig. 6. L lum de bies pel Chalnicó (NU-1800) 

El corrent de negres dels Newvicons, a diferència 
dels Vidicons queda reduït a una quarta part, i també 
té una uniformitat més alta i per tant s'aconsegueix 
una imatge millor a partir de senyals més pobrament 
il·luminats. La temperatura d'operació del target està 
compensada entre 20 i 70° C; malgrat això és recoma
nable d'utilitzar una tensió de compensació de target 
en funció de la variació de la temperatura, sempre i 
quan es pugui, per evitar el deteriorament de la sensi
bilitat, les cremades a una baixa temperatura i les di
fuminacions a una alta temperatura. 

«El target dels tubs N ewvicó 
està compost per diverses 

capes de material.» 

La resolució que presenten els tubs Newvicó és 
aproximadament la mateixa que la dels Vidicons, pe
rò no es deteriora tant en altes temperatures . 

El <<iag» o estela (persistència de la imatge) és reduït 
a la meitat que els Vidicons i es mantenen les caracte
rístiques en iHuminacions normals i baixes. 

El Newvicó és el tub que proporciona la sensibilitat 
més alta d'entre els tubs fotoconductius per a blanc i 
negre, d'unes vint vegades la del Vidicó mitjà. Cal es
mentar que amb un llum fluorescent té una sensibili
tat de quasi el doble que la del Vidicó de silici i en 
altres zones de l'espectre és més alta. 

CHALNICÓ 

El Chalnicó és un tub de 2/3", el focus del qual és 
de tipus electrodomèstic. La deflexió del feix es realit
za amb el sistema de deflexió magnètica. El target està 
compost de seleni-cadmi i és un tub extremadament 
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Fig. 7. Resposta espectral dels leddicons 

sensible, amb poc corrent de foscor. Posseeix una de
finició molt bona donada per la seva alta resolució, 
sense cremades en condicions extremes. El Chalnicó 
està equipat amb una polarització de llum, pot tre
ballar a uns baixos nivells de llum, tenint un senyal de 
sortida correcte. 

Les seves principals característiques són les se-
güents: 

- alta sensibilitat 
- poc corrent de foscos, uniforme 
- no té cremades destructores 
- dóna resposta uniforme a tota la imatge 
- estable a tota l'amplitud de resposta 
- fàcils d'ajustar als registres de focus 

LEDDICÓ 

El tub Leddicó és un tub quasi tan perfecte com el 
Plumbicó, del qual ja vam parlar en l'edició anterior 
de QUADERNS TÈCNICS. En moltes ocasions ens 
trobem que, càmeres que porten tubs Plumbicó, tam
bé les podem trobar amb tubs Leddicó. Aquests tubs 
es fabriquen en les mides estàndard de 2/ 3", 1" i 
11 / 4" . 

Fig. 8. L~ddicó 
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Fig. 9. Resposta espectral de diversos tubs. 

Les característiques principals d'aquests tubs són 
les que s'esmenten tot seguit. Amb un nivell de llum 
minirn, té molt poca persistència d'imatge (lag), grà
cies a la polarització de llum que porta, actuant d'una 
forma molt plana. Al mercat, el podem trobar amb 
tres targets diferents R-G-B aquest fet millora la pre
sistència d'imatge en el canal vermell estès, i això no 
ho poden aconseguir en altres tubs que es consideren 
superior. 

El Leddicó és 1 'únic tub que presenta un electrode 
interior antimicrofonisme, proporcionant imatges 
més netes en càmeres que estan operant dintre de ni
vells acústics molt alts, com concerts, retransmissions 
esportives, etc. Els dissenys òptica-electrònics estan 
molt perfeccionats i asseguren la millor geometria 
possible i, per tant, permeten d'usar microordinadors 
per fer els registres. És un tub que es pot fer servir en 
qualsevol tipus de càmera, i es fabrica en diverses ver
sions: Diode GUN, Triode GUM i LOC Diode GUN. 

Josep Casanellas i Carbonell 
Tècnic d 'equips i sistemes de video-transmissió 

COM ~RIAR EL VOSTRE 
AMPLIFICADOR 

L'amplificador és l'element que està situat enmig de qualsevol 
cadena d'àudio. Tots els altres components hi arriben o en surten. 
Alguns diran que és l'aparell més important de la cadena de repro
ducció mentre que per d'altres potser no ho sigui però, indepen
dentment d'això, en trobarem de totes mides i preus per tal que 
puguem triar el que més ens agradi o el que més ens convingui. I és 
per això aquest article, per" ajudar-vos a triar el vostre amplifica
dor. 

LA POTÈNCIA NECESSÀRIA 

La potència d'un amplificador n'és la seva caracte
rística principal i els fabricants aco~tumen a donar-la 
de dues maneres, com a potència contínua i com a po
tència musical. La mimera és la que hom considera 
representativa de l'amplificador i es mesura injectant 
un senyal sinusoïdal d'amplitud constant a l'entrada 
deTUínplificador. D'altra banda, la potència musical 
és la que pot arribar a donar en un breu instant, i 
sempre és superior a la primera. El que ens ha de 
quedar clar és que la potència contínua (expressada en 
wats RMS) és la que restarà a la nostra disposició en 
qualsevol moment i durant tant de temps com val
guem, mentre que de la musicalitat solament en dispo
sarem en breus instants. 

Un cop sabut el que significa la potència ens caldrà 
saber quanta n'hem de menester, i això depèn de dos 
paràmetres: el rèndiment dels nostres altaveus i de 
I 'espai de què disposem (aquest darrer paràmetre 
inclou els veïns). 

La potència que subministra l'amplificador als alta
veus no es converteix al 1000Jo en so i aquesta és la 
causa del rendiment dels altaveus. Aquests rendiment 

«La potència musical 
és la que pot arribar a donar 

en un breu instant.» 

es dóna en dB/ W a 1 m de l'altaveu i ens diu quants 
wats hem de sudministrar a l'altaveu P.er obtenir-ne 
uns certs dB a 1 m. L'únic que ens caldrà fer és mul-

tiplicar aquest factor pels wats del nostre amplifica
dor i sabrem el nivell de pressió sonora que propor
cionen els nostres altaveus (go dB és un nivell adequat 
si els veïns ens ho permeten). Un punt a tenir en 
compte és que hi ha altaveus de baix i alt rendiment, 
els primers donen una qualitat sonora superior (se
gons els audiòfils) però necessiten més wats per pro
porcionar el mateix nivell acústic que els d'alt rendi
ment. 

Als anys seixanta, les normes HiFi recomanaven 
una dotzena de wats per canal. Amb l'aparició del 
transistor hom va poder augmentar la potència dels 
amplificadors de manera que, actualment, cap n'està 
per sota dels 25 wats . Però, normalment, per a una vi
venda n'hi ha prou amb una trentena, juntament amb 
uns altaveus de rendiment mitjà. Com més gran sigui 
la cambra on instal ·lem l'equip més potència necessi
tarem, i si volem fer cas de les normes DIN, un ampli
ficador de 60 wats serà l'ideal per una cambra d'unes 
dimensions dignes (menjador-sala d'estar) . 
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COM TRIAR 

EL VOSTRE AMPLIFICADOR 
LA IMPEDÀNCIA 

La impedància de càrrega d ' un amplificador pot ser 
de 4 o 8 ohms. La majoria dels amplificadors d'ara es
tan calculats per treballar sobre altaveus de 8 ohms, 
que avui dia és la impedància més usuaL I és sobre 
aquesta impedància que l'amplificador pet submi
nistrar la seva potència nominal en règim permanent. 

«Es tracta de disposar de 
més potència de la necessària 

per poder ajustar-nos 
a les nostres conveniències.» 

LA POTÈNCIA DELS AMPLIFICADORS 
I DELS ALTAVEUS 

Com ha de ser el nostre amplificador, més o menys 
potent que els nostres altaveus? Si l'amplificador és 
menys potent, tindrem tendència a posar el volum al 
màxim i l'amplificador se saturarà. Aquest fet comporta 
l'aparició d'harmònics d'alta freqüència que poden arri
bar a malmetre els altaveus d'aguts (tweeters). Per tant , 
un altaveu estarà més segur amb un amplificador po
tent , sempre i quan no ens excedim amb el volum. En 
resum, es tracta de disposar de més potència de la ne
cessària per poder ajustar-nos a les nostres convenièn
cies sense arribar a saturar l'amplificador. 
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LES ENTRADES 

En els amplificadors HiFi disposem de diverses 
entrades commutables: phono, tape, tuner i aux a les 
quals s'ha afegit la de CD (disc compacte). 

L'entrada de phono sol ser commutable en funció 
de la càpsula i podem trobar una posició per les càp
sules d'iman mòbil (Moving Magnet o MM), per les 
de bobina mòbil (Moving Coi/ o MC) i per les ceràmi
ques (aquestes càpsules tan sols es troben en aparells 
vells o en els que ara són molt barats. Per regla gene
ral, trobarem la posició MM i potser l'MC. La dife
rència entre elles és el guany del preamplificador (més 
gran en les càpsules de bobina mòbil) i de la impedàn
cia, més baixa per l'MC. En el cas que no hi hagi posi
ció MC, haurem d'utilitzar un transformador per ele
var la tensió i adaptar la impedància. 

La posició tape disposarà d'una entrada i d'una 
sortida. La primera ens permet d'escoltar una cinta 
mentre que la segona ens serveix per gravar en la cas
sette o magnetòfon un senyal provinent de qualsevol 
de les altres fonts (plat, ràdio, CD). 

L 'entrada tuner serveix per connectar-hi el sintonit
zador i .pot o no estar compartida amb l'entrada auxi
liar (tuner-aux) . En el cas d'estar compartida podrem 
connectar-hi tant el sintonitzador com el nostre televi
sor o el magnetoscopi. 

Finalment, ens queda l'entrada CD. Aquesta és una 
entrada d'alt nivell lleugerament diferent de les entra
des auxiliars d 'altres amplificadors anteriors. La con
nexió directa d 'aquesta entrada evita els embussos 
d 'alguna de les etapes de correcció i d'amplificació . El 
senyal arriba directament al potenciòmetre de volum 
amb el qual eliminem la correcció, distorsió i soroll de 
fons inútil, però no podem jugar amb els tons. També 
s'eviten alguns condensadors d'unió entre etapes que 
introdueixen desfasaments a baixes freqüències. 

«Normalment és preferible 
optar per una gran marca 

de bona reputació.» 

COM TRIAR 

EL VOSTRE AMPLIFICADOR 
ELS TONS 

Els circuits de tons ens permeten de modificar el so i 
adaptar-lo al nostre gust o a la situació. Normalment 
hi trobarem un control de .greus i un d'aguts, acom
panyats en certs casos per una altra dels mitjos . Un 
punt a destacar és l'eficàcia de la correcció que si en 
els Baxandall inicials era de més/menys 20 dB, avui 
dia és de més/menys 10 dB, amb la qual cosa evitem 
de sobrecarregar els altaveus, especialment en els 
greus. De vegades hi ha una tecla que elimina tot el 
circuit (bypass), evitant una font generadora de soroll 
i distorsió . 

En alguns amplificadors la solució ha estat, simple
ment, eliminar-los; solució que implica tota una filo
sofia i un estalvi econòmic! 

I I I I 

1111 . : 

El filtre subsònic és de passa alta i elimina els defec
tes causats per ondulacions del disc, evitant que els al
taveus de greus puguin produir intermodulacions . 
Alhora p0t fer el paper d'anti-Lars~n si la nostra pla
tina és massa sensible a les vibracions. 

El filt re d'scratch és de passa baixa que elimina la 
part alta de l 'espectre (els aguts) . S'utilitza per elimi
nar la bufera d'una recepció en FM o quan un disc es
tà mot malmès. 

LES INTERIORITATS 

Ens cal justificar la diferència de preus entre els 
amplificadors. Els constructors fan esforços per 
millorar els seus productes, les distorsions són míni
mes i ara la recerca està encaminada en altres aspec
tes. Onkyo treballa en circuits especials d'alimenta
ció, Technics estudia condensadors electrolítics espe
cials, Sony i Pionner treballen sobre la rigidesa mecà
nica dels amplificadors, etc. 

No oblidem la presentació i l'estètica de l'aparell, 
un botó il·luminat és més car que un que no ho és. 

Però, al cap i a la fi, la decisió és vostra. 

-------------------------------------CONCLUSIONS 

ELMUTING 

És un petit invent que ens permet d'atenuar la músi
ca uns 20 o 30 dB de cop, per tal de poder parlar per 
telèfon, escoltar algú que vulgui parlar-nos, etc. En 
acabar la conversa tan sols ens cal deixar de prémer el 
muting i tornarem a tenir el mateix volum d'abans. 

LA CORRECCIÓ FISIOLÒGICA (LOUDNESS) 

Aquesta correció serveix per emfasitzar els greus i 
aguts a fi de compensar la pèrdua de sensibilitat de 
l 'orella a un baix nivell i en aquestes bandes de fre
qüència . En I 'actualitat solament es corregeix 
l'extrem greu. La corba d'aquest filtre varia amb la 
posició del volum o bé, en models més sofisticats, pot 
ser ajustada en funció del rendiment dels altaveus. 

ELS FILTRES 

Tenen la seva funció de millorar el con fort de I' es
colta i n ' hi ha dos, el subsònic i el d'scratch . 

La tria d'un amplificador, com la de qualsevol altre 
component, és una cosa delicada. Normalment és pre
ferible d'optar per una gran marca de bona reputació, 
sempre podran reparar-lo! 

L'amplificador té una vida d'uns deu anys, el que 
fa que sigui preferible un amplificador de transistors 
discrets a un de circuit híbrid, i més si tenim en comp
te que la seva fabricació està limitada a la sèrie 
proJSramada i sovint no hi ha subministradors secun
d-:ris. 

Finalment recordar-vos que qui mana són la vostra 
orella i la vostra butxaca. O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

Qf/ 37 



L'ARANYA~ 
, 

TROBA SOLUCIO 

En aquest número resolem el problema de les quatre aranyes, 
movent-se simultàniament, proposat en l'article anterior (veure 
QT-13). 

Abans de començar he de dir que la idea de fer apa
rèixer en aquest número les diferents solucions dels 
lectors no s'ha portat a terme per una qestió d'espai. 
per tant publiquem una de les solucions proposades. 

UNA POSSffiLE SOLUCIÓ 
AL PROBLEMA DE LES QUATRE ARANYES 

Aquesta és una de les solucions que podia tenir 
aquest problema. Us recordo que es plantejava el mo
viment de quatre aranyes, ínstaHades cada una en un 
cantó del quadrat, i que en un moment donat es co
m·ençaven a moure cada una cap a la següent que tenia 
a la seva dreta. 

De ben segur que a tots els addictes del llenguatge 
BASIC, us estranyarà aquest llistat, ja que no hi ha 
números de línia. Aquest programa ha estat fet amb 
un Apple Macinstosh 512/ 800 i el BASIC utilitzat és 
el Microsoft BASIC, això el farà compatible (si li po
c;;eu número de línia) amb qualsevol altre ordinador, 
llevat del Commodore 64 que ja en parlaré més enda
vant. Les característiques d'aquesta versió del Micro
soft BASIC fan que no sigui necessari posar número 
de línia (funciona en aquest cas quasi com el PAS
CAL). Sí que cal índicar-ho al GOTO, tot i que enllpc 
de posar-li un número podem posar-hi un nom, índi
cant unf/ag similar al que pot representar un número. 

Si us fixeu en l'estructura del programa .veureu rà
pidament que com a sentència iterativa sols hi ha el 

List 
REM PROBLEMA DE LES ARANYES - QT 13 
REM dimensionem i donem velors e les veriebles 

DIM e1(4):DIM b1(4):DIM e2(4):DIM b2(4) 
e 1 ( 1 )= 150:e 1 (2)= 150:e 1 (3)=350:e 1 (4)=350:b 1 ( 1 )=50:b 1 (2)=250 
b 1 (3)=250:b 1 (4)=50 

REM dibuixem el quedret 
FOR n= 1 TO 4:x=n+ 1: I F X=5 THEN X= 1 

LINE(e 1 (n),b 1 (n))-(e 1 (x),b 1 (x)) 
NEXT n 

5 REM moviment de 1 es erenyes 
FOR n=1 TO 4:x=n+1:1F X=5THEN X=1 

V=SQR( ( (e 1 (x)-e 1 (n) Y2)+( (b 1 (x)-b 1 (n) )"2) ):e2(n)=e 1 (n)+( (e 1 (x)-e 1 (n) )/ v) 
b2(n)=b 1 (n)+((b 1 (x)-b 1 (n))/v) 
LI NE (e 1 (n),b 1 (n))-(e2(n),b2(n)):e 1 (n)=e2(n):b 1 (n)=b2(n) 

NEXT n 
GOTO 5 

fig.l 
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L'ARANYA TROBA SOLUCIO 

comprès fins ·del bucle ínfinit que crea el GOTO, per 
tant, la resta sols s'executa una vegada. 

En principi tenim les quatre aranyes, cada una en 
un costat del quadrat , que en situació dins la pantalla 
seria: 

aranya 1 (a1,b1)=(150,50) 
aranya 2 (a2,b2) = (150,250) 
aranya 3 (a3,b3) = (350,250) 
aranya 4 (a4,b4) = (350,50) 
Aquestes posicions les definia al principi del 

programa. Ara bé, a l'hora de fer el programa ens tro
bem que la sentència iterativa de tots els càlculs de ca
da moviment eren els mateixos per a cada aranya. Per 
tant, es decideix d'utilitzar una sola iteració per a to
tes les aranyes, i ara hem de canviar les variables. La 
manera més pràctica de fer-ho, és mitjançant un di
mensionat. Per això, al principi del programa definim 
quatre nivells per a la a (que equivaldria a la x) i 
quatre més per a la b (que seria la y). El terme 1 
després de la a i la· bes defineix a1(1) com la primera 
posició de I 'aranya, i sent l'eix x; i a2(1) com la segona 
posició. Aquesta és la conseqüència d'utilitzar la sen
tència LINE per dibuixar la trajectòria, ja que li hem 
de donar el punt de sortida i el d'arribada. Així el va
lor del parèntesi correspon al número d'aranya al qual 
ens referim. 

En l'apartat de defínició del quadrat solament ens 
limitem a utilitzar les dades de les posicions inicials de 
les aranyes per dibuixar-lo. Per anar recuperant cada 
dada del dimensionat utilitzem un bucle FOR-NEXT 
que ens va donant una variable n que correspon al pri
mer punt, i una altra x = n + 1 que pertany al punt de 

«A questa és una de les 
solucions que podia tenir 

aquest problema.» 

destí. Fixeu-vos en el !F-THEN que ens diu que qtlan 
x = 5 llavors x =I, ja que sols hi ha quatre aranyes, i la 
quarta s'ha de dirigir cap a la primera. 

Un cop fet això, solament ens queda el veritable 
nucli del programa, en aquell bucle infinit és on es cal
culen tots els paràmetres que han de guiar les aranyes. 

aranya OT 

posició de les aranyes: 

2 3 

fig. 2 
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' D aranya OT 

~ posició de les aranyes: 
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fig. 3 

Els paràmetres s'obtenen per una simple diferència 
entre la situació d'una aranya i la que ha de seguir. La 
vairable y, la utilitzarem perquè el moviment de cada 
aranya sigui proporcional i unitari, és a dir, que el 
mòdul és sempre 1. El bucle FOR-NEXTI'utilitzarem 
per calcular els paràmetres de cada aranya, una 
després de l'altra. Un cop acabat, el GOTO ens envia 
altre cop al començament de la iteració i tornem a fer 
tots els càlculs per a un altre moviment. El resultat és 

-
) 

3 

Iii 

el que veiem en la figura 3. 
Per al cas del Commodore 64, us aconsellaria de 

substituir el LINE (els que no tingueu el SIMON'S 
BASIC) per un altre procediment, utilitzant la subru
tina de creació de gràfics utilitzada en el programa del 
cometa del QT -12 D 

Eloi Ramon i Garcia 
Tècnic d'informàtica 
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SIGLES ARREU 
Quan a partir d'una expressió o sintagma construïm una «pa

raula» nova agafant-ne la lletra o lletres inicials o finals i unint-les 
adequadament, obtenim la sigla. Hi ha també el terme «acrònim» . ' q.ue aP_arezx n_omés en alguns diccionaris (per exemple, en el Dic-
Cionari ~a tala-Valencià-Balear) com a neologisme; se li sol donar 
'!n sentzt força semblant, no sempre ben diferenciat del de «sigla» 
': en ... general, més restringit, de manera que podem considerar-I 'hi 
znclos. 

Es tracta d'una pràctica bastant antiga relacionada 
amb les abreviatures i simplificacions pròpies del llen
guatge administratiu. El procés ha consistit sempre a 
crear un terme a partir de les paraules de què es dispo
sa. 

Però actualment la creació i ús de sigles té un desen
volupament extraordinari; hom diria que més enllà de 
les raonables necessitats de l'economia de llenguatge. 
Sigles de lleis, productes, societats, convenis, fires, 
programes, revistes (QT!), partits, tècniques, impos
tos, etc., justifiquen que fins i tot se n'hagi de fer dic
cionaris. Són nousàmbits on ha fet irrupció amb força 
aquest hàbit simplificador que amenaça d'arribar fins 
als noms i cognoms dels individus, per convertir-los, 
si baden, en pures inicials, complentàries de codis nu
mèrics. 

Sembla talment que la substitució de tot terme com
post per una sigla adient constitueixi un signe evident 
de modernitat, que facilita la venda, el consum o el 
coneixement públic, a despit de l'esforç que represen
ta per al ciutadà arribar a dominar tanta nomenclatu
ra nova, sovint de difícil factura i a vegades efunera. 
Tothom pot constatar com es van succeint partits 
polítics i coalicions a un ritme que supera les possibili
tats d'assimilació del significat de les seves sigles . 

A més, quan les sigles són d'ús intern d'un esta
ment, ja sigui un departament de project~s o una uni
versitat, tenen per a l'home del carrer un caràcter 
críptic que les acosta a un veritabla argot. 

Creiem, tanmateix, que tota aqueta allau de lletres 
és probable que continuï i que augmenti; i això no so
lament per raons de mercat o de moda, que insi
nuàvem, sinó ~ambé per una certa lògica (siguem jus
tos) que imposa el procés innovador, especialment en 
el camp de la tècnica. 

És, doncs, previsible que els ciutadans s'aniran ha
bituant a aquesta nova mena de «paraules» i que en 
adoptar-les com a pròpies seran sotmeses a les regles 
de la llengua; per exemple, la lexicalització, que vol 
dir pèrdua de la idea que es tracta de sigla i conversió 
consegüent en un nou mot o lexema. De fet, els 
parlants no especialitzats desconeixen (encara que en 
aquest cas provinguin de l'anglès) el caràcter de sigla 
de «làser», «radar», «sonar», com també de «Talgo» 
(aquesta no és anglesa). Per això se'n fan plurals 
afegint-hi una «S». Recordem, a propòsit, amb quina 

velocitat, i precipitació, no fa gaires anys els PNN 
(professors no numeraris) van passar a ser els «pene
nes». I també per això se'n deriven paraules noves 
mitjançant sufixos; i així, la famosa llei LOHPA (o 
LOAPA) va tenir el seu diminutiu i el seu verb derivat 
en el llenguatge periodístic. 

Davant del panorama general descrit i acceptant la 
realitat (i la conveniència selectiva) de l'ús de les 
sigles, resulta clar que s'ha d'intentar posar-hi ordre 
per evitar o resoldre els nombrosos problemes més 
implicats. 

En aquesta línia, aportem a continuació algunes 
consideracions i normes generalment acceptades . 

En principi una sigla s'ha de formar amb les inicials 
dels mots que componen el sintagma que es vol 
abreujar. Però la pròpia artificiositat del mètode i els 
objectius pràctics que es persegueixen fan que les va
riants d'aquesta regla siguin.abundants . Així, tant po
den afegir-s'hi lletres per facilitar la lectura sil-làbica 
com incloure-hi preposicions o conjuncions (SEDEC 
-Servei d'Ensenyament del Català); com també 
construir-la amb les síl-labes inicial del mot (TERM
CAT - terminologia del català), etc. 

Altres aspectes formals, en canvi, es consideren més 
fixats. Qqant a la grafia, les sigles s'han d'escriure 
amb majúsucles i sense punts al final de cada mot 
escurçat o lletra inicial. Escriurem, doncs, ONU i no 
O.N.U. ni Onu. 

«Sembla talment que 
la substitució de tot terme 

compost per una sigla adient 
constitueixi un signe evident 

de modernitat.» 

No es considera correcte formar plurals. Haurem 
de dir, per tant, les ZUR (Zones d'urger1't rein
dustrialització) i no les ZURS. 
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SIGLES ARREU 

Més problemàtica resulta la qüestió de l'acceptació 
de sigles creades a partir d 'altres llengües . No ho és, 
evidentment, en casos de noms propis d 'organismes 
(MIT- Massachussetts Institute of Technology), tot i 
que una certa tradició ja ha consagrat alguna forma 
traduïda (OTAN per NATO - North Atlantic Treaty 
Organization). 

s'han divulgat les formes angleses. En aquests casos la 
solució més vàlida és iniciar un procés d 'estudi de so
lucions alternatives i veure'n la viabilitat, tal com cal 
fer amb els altres estrangerismes. 

Però, sí que se'ns plantegen dubtes a l'hora d 'adop
tar sigles que corresponen a termes comuns. Malgrat 
que hi ha qui defensa en aquests casos el manteniment 
de la forma corresponent a la llengua que l'ha creada, 
creiem que la coherència respecte al sintagma que li 
pertoca i a tot el sistema de la llengua , fa recomanable 
la traducció (no sembla lògic di r «Disseny assistit per 
ordinador» i abreujar-ho en CAD - Computer Aided 
Desing). Hem de constatar, però , que aquesta propos
ta ha de trobar molts entrebancs en camps com el de 
la informàtica o el de la comunicació, en els quals 

Així ha estat entès i exposat, per exemple, en el Dic
cionari d'Informàtica de C. Castellanos i E. Ferràn
diz, publicat per la Cambra Oficial de Comerç, In
dústria i Navegació de Barcelona, on s'han incorporat 
provisionalment sigles com MOS (Metal Oxide Semi
conductor) o PLA (Programmable Logic Array), pe
rò se n'han adaptat altres com GAP (Generador auto
màtic de programes) o EAO (Ensenyament assistir per 
ordinador). O 

CATÀLEG DE VIDEOS EN 
CATALÀ PER AL LLOGUER 
I LA VENDA 
Edita: Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya. 

Existeixen vídeos, molts , en ca
talà. La pretensió d 'aquest 
opuscle és descobrir aquesta reali
tat encara que no els ha estat pos
sible de detallar tots els vídeos en 
català existents al mercat. 

LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ 
A CATALUNYA, ARA 
Autor: Lluís de Carreras i Serra 
Edita: Edicions 62 

L'autor s'ha proposat, com a 
punt de partida, l'anàlisi de la te-
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levisió a Catalunya en el seu as
pecte jurídic i polític. 

Fa una revisió molt crítica de la 
regulació legal actual, que consi
dera obsoleta i centralista i plan
teja que depèn de com es resol
guin la futura estructuració de la 
ràdio i la televisió a Catalunya 
que la llengua i la cultura catala
nes podrien veure's seriosament 
amenaçades. 

També es comenta l'evolució 
de la ràdio i la televisió a Catalu
nya en els darrers anys. 
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Comissió Lexicogràfica del Col·legi 
d'Enginyers Industrials de Catalunya 

IDSTÒRIA 
DEL DISSENY INDUSTRIAL 
Autor: Isabel Campi i Valls 
Edita: Edicions 62 

Aquest llibre és el fruit del tre
ball docent fet durant diversos 
anys per l'autora . Es tracta d'un 
text que intenta posar a l'abast 
del públic els fets més rellevants 
que han ocorregut en relació al 
naixement i la consolidació del 
disseny dels objectes dins el marc 
de la societat industrial. O 

UTILITATS I ANÈCDOTES 
PEL RÀDIOAFICIONAT 

«Ser ràdioaficionat implica, gairebé sempre, més dificultats i 
problemes del que hom pensa de bon principi. No tot és agafar el 
micròfon i començar a parlar d'uns fets .. Quan hom agafa llibres i 
soldador, i comença a aprofundir en el tema és quan es troba amb 
un seguit d 'inconvenients». 

Sovint em pregunto com els ràdioaficionats podem 
continuar amb els nostres enginys i muntatges davant 
d'una situació inversemblant en la qual ens trcbem 
moltes vegades per tirar endavant projectes o simple
ment practicar la nostra afició . L'única resposta que 
se m'acut és que continuem amb els nostres tretzes 
perquè portem molt arrelada l'afició i això fa difícil 
defallir davant de situacions certament frustrants . 
Això, si ho apliquem als · novells en ràdio, dóna 
l' aparença que els resultats poden ser catastròfics 
(deixar l'afició en el pitjor dels casos) però no ho són 
per l'arrel profunda de l'afició. 

I ara, sense més preàmbuls, passaré als fets . 
Recordo, ara fa un any, que vaig voler muntar una 

antena per bandes decamètriques que necessitava un 
pareU de condensadors variables de valor entre 30 i 50 
pF. Deixant de banda la possibilitat de trobar-los per 
mitjà d'altres col·legues (fet que cal tenir en compte) 
em vaig adreçar, com és lògic, a les botigues del ram. 
Vaig donar referències del muntatge que volia fer per 
tal que els materials fossin adients. Després de moltes 
voltes , vaig aconseguir dos condensadors d'arc que 
semblava que podiel) anar bé . Però van quedar fulmi
nats en fer les primeres provatures a l'antena . Com és 
de suposar, els dos condensadors costaven uns bons 
diners. 

«Portem molt arrelada 
1 'afició i això fa difícil 

el defallir.» 

Per tirar endavant el muntatge vaig canviar de tàcti
ca i vaig trobar, com a mal menor, un condensador 
que em van dir que presentava una capacitat de 20 a 
50 pF. El vaig provar i no em va funcionar . Ho vaig 
deixar córrer i vaig voler esbrinar per què no havia 
funcionat. Com que no tenia capacímetre per mesurar 
els valors que a barca va el condensador, vaig necessi
tar l'aj ut d' un col ·lega que en tenia. 

Resultat: el condensador mostrava una capacitat 
compresa entre 10 i 25 pF, amb la qual cosa, mai no 
aconseguiria ajustar l' antena que estava muntant. 
Com és lògic, el condensador havia costat força di
ners però ... 

A finals de la primavera passada estava buscant un 
Wlakie-Talkie de 144 Mhz per completar l'estació . 
Vaig anar a una botiga del ram i en vaig veure un de 
segona mà que em va fer el pes. El venedor, com és 
natural, em va dir que funcionava i que estava total
ment garantit, car havia passat pel «banc de proves» 
de l'establiment. Després de mirar-lo i engegar-lo, 
semblava que tot anava bé i el vaig adquirir pensant 
que sempre tindria més garantia adquirint l'aparell de 
la botiga que no pas d'un col·lega, en un principi, des
conegut. En arribar a casa, observo molt sorprès que 

QJ'/ 43 





EL DXISME 
D'ONA MITJANA (i III) 
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fig. 2. Fluxos solars mesurats. 
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O també escoltar les dades de l'estació WWV, du
rant 40 segons i al minut 18 de cada hora per: 2.5, 5, 
19, 25 i 20 Mhz. Una vegada ens ha arribat el «Solar 
Geophysical Data» o bé, hem escoltat les dades, anem 
al següent pas. 

De la publicació ens interessen els següents aspec
tes : 

a) La visió general de l 'activitat solar dels dies ante
riors i les previsions dels següents . El termes usats 
són: 

• Very low: activitat moli baixa, regions solars 
tranquii·Ies, no s 'observen perturbacions especials. 

• Low: activitat baixa, s'observen sub-flamarades 
«C-class subjlares», no hi ha perturbacions impor
tants. 

• Modera/e: activitat moderada, regions solars en 
erupció, perturbacions importants en un període de 
24 hores . 

• High: activitat alta, regions solars actives, pertur
bacions importants. 

• Very high: activitat molt a lta, activitat solar d'im
portància, perturbacions molt importants. 

b) Els apartats on figuren les dades reportades dia a 
dia sobre els índexs solars i geomagnètics ocorreguts 
la setmana anterior. 

e) En I 'apartat «Daily solar indices» ens interessa el 
«Radio Flux Ottawa. 10.7 cm» (indica el flux solar 
mesurat a l 'estació observatòria d'Otawa) . 

d) En l'apartat «Dayly geomagnètic indices» figu
ren dia a dia els resulta ts de l'activitat del camp mag
nètic, monotoritzat a les estacions de Fredericksburg 
(EUA) l'estimat i el monorotizat a Anchorage (Aias
ka). Totes aquestes dades les tenim a porteriori, però 
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fig. 3. Les dates més propícies per a DX-OM serien 
del 3 allS de desembre, A-10, encara que el flux solar 
és alt per DX-OM i bo per DX-tropicals. 

ens permeten de comprovar si en un dia de bona pro
pagació s'han complert les dades . 

Els resultats figuren en: 
Índex «A»: aquest índex és de les 24 hores. 
Índex «K»: s'indica l'índex de cada tres hores, les 

dades corresponen d'esquerra a dreta a les 12, 15, 18, 
21, 24, 03, 06 i 09 UTC. A nosaltres ens interessen els 
5è i 6è, i 7è números en ser els corresponents a les ho
res nocturnes a Europa i Amèrica (24, 03 i 06 UTC). 

El més important pel dx istes és on figuren les previ
sions per als propers dies. Les dades es presenten en 
gràfics i numèricament. 

La primera gràfica (10 cm Forecast) correspon al 
flux solar, que ha d'estar entre 60 i 75 per òptims DX. 

La segona gràfica correspon a l'índex «A» previst, 
de O a 15 per DX-OM. 

L'última gràfica correspon a l'índex «K» previst, 
va en relació amb l'índex «A», no ha d'ultrapassar el 
3. 

Actualment estem en una època de baixa activitat 
solar, comencem un nou cicle (el 22) el qual estarà en 
activitat màxima per al1992. Dintre de la baixa activi
tat solar actual, ens trobem que a les bandes altes 15-
20 metres en hores nocturnes hi ha poca propagació i 
que a les bandes més baixes, tropicals i ona mitjana, 
augmenten les possibilitats de fer bons DX. Cal 
aprofitar-ho ara, ja que cap a mitjans del 1988, les ta
ques solars augmentaran, i amb això pujaran els 
índexs «A » i «K» i el flux solar, llavors els aficcionats 
a les bandes altes estaran d'enhorabona. D 

Jordi Brunet i Tort 
Especialista en DXisme en OM 

L'ANTENA A LA 
BANDA CIUTADANA 
La instal·lació i posada en funcionament d'un equip de banda 

ciutadana és molt senzilla però per trobar el seu màxim rendiment 
i fer uns bons contactes l'antena constitueix el principal element de 
la nostra estació. 

La Banda Ciutadana està situada en una porció de 
freqüències molt privilegiada. Els contactes que a l'es
tiu i amb una bona instal·lació podem fer, ens poden 
deixar bocabadats. En aquest article parlarem dels 
dos tipus principals d'antenes que hi ha com també 
dels seus principals avantatges i inconvenients en la 
instai·Iació i utilització. 

En una instal·Iació de BC o de Ràdio Aficionat, el 
més important és l'antena. Amb un bon equip i una 
mala antena o una deficient instal·lació, poca cosa 
podrem arribar a fer. Per contra, amb un equip senzill 
i una instal·lació d'antena correcta, podrem fer «me
ravelles». Examinem, ara, la qüestió de l'antena amb 
més precisió. 

Hi ha dos tipus d'antenes fixes. Les omnidirec
cionals i les direccionals. En les antenes omnidirec
cionals la radiofreqüència que ve de l'equip BC és 
«llençada» en totes direccions i al mateix temps, re
cullen les ones que vénen de qualsevol lloc. Aquestes 
antenes també. s'anomenen antenes verticals. En can
vi, les antenes direccionals, més anomenades com a 
directives o horitzontals, radien la ràdiofreqüència 
que ve del nostre equip en una sola direcció que és on 
està orientada l'antena. Igualment l'antena recullirà 
la ràdiofreqüència que ve del lloc on està orientada, 
atenuant els senyals procedents d'altres direccions. 

Ara que ja coneixem la diferència entre un tipus i 
l'altre, veurem els principals avantatges i inconve
nients de cadascuna. 

Les antenes omnidireccionals , a les quals anomena
rem d'ara endavant verticals, tenen I 'avantatge que 
ocupen poc espai. Les seves mesures solen ser d 'entre 
cinc i set metres de longitud vertical. El seu disseny i 
con ~ t rucció el ~ r crmctcn d 'agua nt ar rcrfcctamcnt 

A:\'TE:\'ES VERTICALS 

Avantatges: Tenen un coq rcduit i facilitat 
cl'in.,tal·lació. 

Desavantatges: L 'cmi~~ió omn idireccional im re
dei..; que cb nostres senyals arribin amb força G dis
tancies molt llargues. 

La recepció omnidireccional imrcdei\ en frc
qiièncics molt saturades dc rebre <..enyah proce
dents dc llocs allunyah. 

ventades de fin s a 80 qui lòmetres/ hora i pel material 
amb què estan construïdes, generalment alumini, els 
dóna una elasticita t i resistència molt bones. EI preu 
pot oscii·Iar entre cinc i quinze mil pessetes i la seva 
instal·lació no requereix una obra especialitzada ni 
d'accessoris cars. Un simple pal de televisió i dues gra
pes ben agafades a la paret és tot el que els cal per a la 
coi·Iocació. 

El seu desavantatge principal és que per la recepció 
omnidireccional que té, i per la captació de senyals 
procedents de tots cantons, poden anul·lar aq uells 
senyals que vénen d'una estació situada a centenars o 
milers de quilòmetres . Tanmateix, l 'energia procedent 
del nostre equip de BC s'envia en totes les d ireccions i 
el nostre senyal arribarà més atenuat als nostres 
corresponsals o persones que en aquest moment esti
guin a l'escolta en qualsevol lloc del món. 

«Les antenes direccionals 
radien la radiofreqüència 

en una sola direcció.» 

Les antenes direccionals que anomenarem directi
ves, tenen el principal avantatge en la seva di recciona
li tat. Podem dirigir l'antena cap a l'Argentina , p~r 
exemple, i la major part de l'energia radiada pd 
nostre equip de BC serà di rigida cap a aquesta Lona e 1 

concret. Igualment captarem els senyals procedent
d'aquella zona i no les d ' un al tre lloc qualsevo l cap al 
qual no està dirigida la nostra antena. 

Les antenes directives tenen un guany relat iu 
expressat en decibels (db). És a dir, que en una antena 
directiva amb 10 db de guany, donaria , a l punt on és 
dirigida, deu vegades més senyal que una antena 
iso tròpica dipol de mitja ona, que és I 'antena que 
s'utilitza per les mesures de referència . Di t d'una a lt ra 
manera, la potència lliurada a una antena direct iva es 
multiplicarà pels db de guany de l'antena directiva. Si 
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L'ANTENA A LA 
BANDA CIUTADANA 

el nostre equip dóna a l'antena una potència de 5 
watts, el senyal que arribaria al nostre corresponsal 
seria el mateix que el d'una antena isetròpica dipol de 
mitja ona a la qual l 'equip li entregués una potència 
de 50 watts. Les mesures expressades no són exactes, 
però per fer-nos una idea de l'avantatge d'una antena 
directiva ens serveix perfectament. 

Els desavantatges d'aquest tipus d'antena són, en 
primer lloc, les seves dimensions. Les antenes directi
ves són, en general, de tres elements (reflector, dipol i 
director). L'antena directiva més simple és la que sols 
té l'element dipol, amb una radiació endavant-endar
rera, igual que la recepció. De la resta d'elements, el 
director n'és l'elemental de l'antena que dirigeix la ra
dio freqüència cap un punt en concret i sol estar col·lo
cat darrera del dipol. El reflector és l 'element que 
contribueix al guany i directivitat de l 'antena. És per 
aquest fet que com més gran sigui el nombre d'ele
ments reflectors d'una antena directiva, més gran serà 
el seu guany i per tant tindrà més directivitat. Però 
influirà d'una manera categòrica en les seves dimen
sions. El braç o element dipol d'una antena directiva 
pot medir entre els quatre i set metres de llargada i 
una de comuna de tres elements pot tenir uns tres 
metres de «boom» (el boom és l'element transversa l 
que subjecta els diferents elements d'una antena di
rectiva, dipol, director i els seus reflectors). Una ante
na directiva de tres elements necessita uns 20 metres 
quadrats per poder girar completament . 

Però perquè una antena directiva r heçar-se 
cap al punt on ens interessa el contacte. . 1 .ment no 
la farem, girar a mà ... Hi ha uns motor~ '-~ 1 ecialitzats 
que s'anomenen rotors d'antena, els quals s'instal·len 

--MODEL 
AV-101 

MODEL AV-170 

per dessota de les antenes que ens interessa moure i 
gràcies a una connexió per cables enllaçats a una caixa 
de comandament a distància situada a la nostra «ha
bitació de ràdio» ens permeten de girar I 'antena al 
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A:\ITE:'.IES DIRECTIVES 

Avantatges: Gràcies a la '>eva dircct i,·itnt ens 
permeten de rebre senya l ~ prtwincnts d'un punt 
concret, amb unes possibilitats mé~ grans que 
l'altre tipus d'antena . lc~ quals nccessita,cn um 
amplificadors dc senyal per augmentar el 'enyal dc 
recepció. Alhora ens permeten dc dirigir Ics cmi~
sions a llocs d'un interès mé' gran per a no~altrc~. 
Segons els elements dc què dispo~i la nostra ante
na, tindrem una potència teòrica que per als altres 
tipus d'antenes caldria aconseguir mitjançant l'ús 
d'un amplificador de potència. 

Desavanatges: El seu tamany i 'olum depèn del 
nombre d'elements reflectors, que pot arribar a ~er 
molt gran. La instal·lació l'ha dc portar a terme 
personal especialittar. El cost total de l'antena i cb 
diversos complements necessaris fan que els prem 
es disparin. 

nostre gust. La caixa de control està ben senyali tzada 
de manera que en qualsevol moment podem conèixer 
la direcció cap on tenim dirigida l'antena, sense cap 
necessitat de mirar per la finestra. Sens dubte, és un 
altre detall a tenir en compte a l'hora de confeccionar 
el nostre pressupost. Un rotor d 'antena bo i resistent 
pot costar-nos de quinze mil pessetes en amunt. 

Per obtenir el màxim rendiment d'una antena din:;c
tiva, l ' hem de col·locar alta. Per a la nostra banda de 
freqüències, necessitem una alçada mínima d'entre set 
i onze metres, però si la podem col·locar més alta 
millor. En una altra ocasió parlarem de l' altura de les 
antenes. Hem de tenir en compte que per aixecar-ne 
una de directiva a aquesta altura i acomplar-hi un ro
tor d'antena, no podem fer-ho amb pals de TV. Això 
és desaconsellable no per una impossibilitat tècnica si
nó per motius de seguretat. En aquests tipus de mun
tatges s'utilitza una torre metàl·lica amb diversos 
trams, entre els dos i quatre metres d'alçada cadas
cun , depèn del fabricant. Tanmateix hi ha diferents 
grossors de torreta i els preus oscil·len entre les 3.000 i 
les 10.000 pessetes cada tram. 

La instal·lació de la torreta I 'ha de fer personal espe
cialitzat i cal disposar d'un lloc ampli i espaiós per a la 
seva col ·locació, ja que a part de la torreta s 'han de 
col·locar els vents de seguretat o tensors, que són cables 
que agafen la torreta i fan que no es mogui. Aquests 
vents es col·loquen al llarg de la torreta cada dos o tres 
metres, aproximadament, i se solen col·locar en una 
posició piramidal. Per parlar del tema del juntatge 
d'una antena caldria encetar un nou capítol. O 

Vicenç Jareño i Sorli 
Secretari General de la Federació 

Catalana de Banda Ciutadana 

• Interfície joystick per a Spectrum per 1.500 pesssetes. Telf. 354 62 21. 
• Es ven calculadora solar sense servei. Només 1.000 pessetes. Joan. Telf. 322 95 08. 
• Ordinador de butxaca Casio, model PB-410, programable en basic, amb databank 2 K. 
Manuals, caixa i estoig. Nou a estrenar. 10.000 pessetes. Trucar nits: 338 41 71. 
• Venc dos tubs d'oscil·loscopi i dos tubs de càmera d 'orticó, per 1.000 pessetes cada un. 
Telf. 254 62 21. · 
• Receptor Marc digital: freqüències HF, VHF, UHF. 37.000 pessetes . Joaquim de 14 a 16 
h . Telf. 232 85 65 . 
• Font d'alimentació 4 ampers, 12 volts . 3.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Lineal 1.000 w. Zetagui, 3.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Ràdio-telèfon normal i FM, amb altaveus, la qual cosa permet de parlar sense despenjar el 
telèfon. 5.000 pesssetes. Nits. 331 52 40. 
• Ordinador Sony 75 P, per 25.000 pessetes. Unitat de disc HBD-50, per 45 .000 pessetes. 
Telf. 311 29 72. 
• Ordinador Commodore 64, amb 500 programes . 29.000 pessetes. Nits: 309 38 92. 
• Telèfon sense fils, 10.000 pessetes. Xavi, nits: 256 44 40. 

• Equalitzador ECLER. Perfecte estat. Carles . Telf. 203 Ol 42. 20.000 ptes . 
• Acoblador de càmera de video professional CMA-7CE Sony, i conversar de freqüència de so
Ior per a video CFC-100 de Sony. Preu a convenir. Interessats truquen a Ignasi al 255 36 95. 
• ZX Spectrum Plus 128 K. Preu a convenir. Tomàs. Telf. 210 66 41. 
• Programes per a PC i compatibles. 560 35 74. 
• Compro emissora decamètrica. Telf. 674 14 61. 
• Orgue Yamaha PS55, 4/ 8, teclat, piano . Preu raonable. Tel f. 389 56 67. 
• Compro ordinador Amstrad CPC-464 en bon estat. Pagaria 30.000 pessetes . Migdies . 
Telf. 239 78 87. 
• Venc emissora de freqüència modulada de 15 a 100 wats . Estèreo . Nits . Tel f. 207 50 24. 

• Venc emissora decamètrica de 27 MHz per 170.000 pessetes. Regalo mesurador d?estacionà
ries, acoblador d'antena i micròfon preampiificador. Telf. 658 21 43. Demanar per José. 
• Oscil·loscopi teleequipament , mod. DM. 64, de doble feix i pantalla amb memòria. Molt 
bon estat: 45.000 pessetes. Telf. 311 77 14. 
• 20 metres de cable coaxial RG-8 per 1.000 pessetes. Telf. 311 77 14. 
• Emissora de base Cobra. Versió H4. 35.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Venc jocs per MSX Konami, Sony, Elbe, etc. Molt barats. En~iè. Telf. 332 47 69. 
• Spectrum Plus 48K amb monitor, cassettes, cables i molts jocs. Escriure a l'apartat de 
correus 9348, 08080 Barcelona. 

En~t~yer-~ 
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--- T/11:· OZOSI:' OESTRCCT/()¡\': Rf.'SL'I. TS 
This article brings a 1•iew of tllis specia/ problem: tlle o~one destrucrion all(/ all irs come

quences for human heinl!,s. 

---¡eT: TECHNOLOG }' TO SI:RVE f:'NTERPRISES 
Catalan lnsrirure (~( Techno!cJP.Y is a privare.foundation creared lasr year, in order ro (~!ïè:r 

, a Ior o.f sen ·ices ro all kind of enrerprises. 

---n¡f:· FXPF.RT SYSTEMS IS Al 
In earlier papers, we explained rhat rhe A I is rhe computerfield actually (~l cou ne. We lla

l 'e described irs llard and sofr limirs and now, we'l/talk abour one Al di1•i.sion: The f:.\·perr 
Systems. 

---FROM PHOTOEMITTERS TO CCDs {!I) 
A new view about TV tubes, witll four differenr ones in rhis issue. SA TICON, NE WVI

CON, CHA LN I CON a nd LEDDICON tubes, a re explained in order ro know theri dij/eren
ces. 

---FM IN CA TALONIA 
The Free Radio Srarions coming at the end of 70's and, afrer tllat, tlle new municipal sta

r ions, have drawn a special map in comunicarions. Catatonia shows rhis specia/ radio si
ruation changing a Ior this fast years. 

LOGICAL STATES DISPLA Y (&//) 

This is rhe second part oj an inetresting explanation abour logica/ star es display. A Iso you 
have information about l C SN-7493. 

--- T/-IE WA Y TO CHOOSE YOU AMPLIFIER 
A ;valk through amplifiers explaining how to know and use rhem. Every concepr is 

explained in an easy and leads us ro a better understanding in our amp/ijïer's shopping. 

---sPIDER FIN DS THE SOL UT/ON 
We so/ve in to this issue rhe spider problem we brougth you las time. So, the spider walk llave 
a solution. 

---ABBREV/ATION IN INIT/ALS 
You can fi nd words constmcrion in some different ways to make abbrel'iations in in iria/s. 

--- ANECDOTES AND USEFULNESS FOR RADIOAM.4 TE URS 
To be a radioamateur means to have some problems you have never thoughr abotll. Tlle 

jacr is not as easy as taking a microphone to speak. 

--- MW DXING (&111) 

You can receive M W srarions from Ame1"ica a nd Euro pe in a ben er way, when geomar?,ne
tic activity is very low. So inthis case it 's easy ro know in advance when propagation is be~ ter. 

T//E CB ANTENNAS 
The a ur hor explains rhe imporrance o f antennas instal/ation a nd its adjusunent in CB, in 

order ro take good resulrs. 
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SINTONITZA EL PROGRAMA 

<<RET ALLS D X>> 
ELABORAT PER L'EQUIP DE REDACCIÓ DE 

QUADERNS TÈCNICS 
ELS DARRERS DIUMENGES DELS MESOS PARELLS 

A TRAVÉS DE LES ONES DE LA 
BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE (BRT) 

DE BÈLGICA 

ENVIA'NS 
EL TEU CONTROL DE RECEPCIÓ I 

PER CORREU REBRÀS COM A OBSEQUI, 
MATERIAL DE LES EMISSORES 
INTERNACIONALS D'ONA CURT A 

FREQÜÈNCIES I HORARIS D'EMISSIÓ 
DEL PROGRAMA «RET ALLS DX»: 

- OM 1.512 Khz- 21:30 (UTC) 
- OC 5.910 Khz - 23 :00 (UTC) 
- OC 9.925 Khz - 23:00 (UTC) . 

QUADERNS TÈCNICS 
Apartat de Correus 34.038-0808 BARCELONA 
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La Diputació de Barcelonà posa al teu abast materials per 
millorar el coneixement del medi. 

Diputació 

Per a m és informació sobre tÍtols i col·leccions 
us p odeu adreçar al 

--.. de Barcelona 

Servei de Medi Ambient 
Comte d'Urgell, 187 

Tel. 239 61 57 
08036 Barcelona ·, 
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