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EDITORIAL 

FP, CRUÏLLA DELS FUTURS 
PROFESSIONALS 

A poc a poc es va allunyant de l'FP el criteri de tractar-la d'estudis per a no qualificats 
per fer «carreres superiors». Dia a dia es demostra la complexitat d 'uns estudis tècnics 
especialitzats on a banda de les matèries de cultura general es potencien els coneixements 
pràctics en les diverses branques de la tecnologia, en la preparació adequada dels profes
sionals que implacablement van accedint a les categories laborals que la societat demana. 

Al nostre país cal encara fer molts esforços des de les autoritats educatives per adequar 
correctament els continguts teòrics i pràctics de l'FP a la constant evolució tecnològica 
dels coneixements. 

Si no fa gaires anys les branques d'estudi eren bàsicament les derivades de l'electrònica 
(ràdio, TV), avui dia les tecnologies s'han dispersat més i han creat «noves professions» 
derivades d'aquelles que empenyen amb molta força i que podrien agafar desprevinguts 
els plans d'estudi. 

Els automatismes, els microprocessadors, la imatge o el so són disciplines que, malgrat 
ser costoses de divulgar en l'ensenyament a causa del material sosfisticat que requereixen, 
cal que es pugin trobar a l'abast de tot aquell que cregui que un d'aquests, o qualsevol 
altre, pugui ser el camp professional on es pugui trobar més còmode i rendir amb més 
interès. 

Continuar amb el divorci ,entre un ensenyament tècnic desfasat i caduc i unes possibi
litats professionals reals que demanen especialistes pot fer decebre l'estudiant d'FP. 

Algunes mostres de modernització d'equips, matèries i sistemes d 'ensenyament en 
alguns centres poden ser un bon indicatiu sempre que no quedi relegat a unes quantes 
experiències pilot. 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

Nadal Batle (Rector Unil•ersitat de Mallorca); Gabriel Fer
raté (Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep 
M. Bricall (Rector Unil•ersitat de Barcelona); Ramon La
piedra (Rector Universitat de València); Ramon Pascual 
(Rector Unil•ersitat Awònoma); Joan Becat (Geògraf i 
professor a la Universitat de Perpinyà); Antoni M. Badia 
( Lingiiista); Jaume Herranz (M.embre del Departament de 
senyals i comunicacions de la UPC); Sebastià Serrano (Se
miòleg); Mique l de Moragas (Comunicòleg); Josep A . 
Casco (Gerent del Consorci d'Informació i Documemació 
de Catalunya); Lluís Basàñez (Director de /"lnstitw Ciber
nètic); Santiago Pey (Dissenyador industrial); Josep Puig 
(Doctor Engilíyer Industrial) ; Miquel Barceló (Director de 

QUADERNS TÈCNICS 

l'Institut Català de Tecnologia); Teresa Cabré (Directora 
del TERMCA T); Alfons Moreno (Cap del Servei de de
senvolupament empresarial i tecnològic); Ricard Campro
don (Cap del Sen •ei del Llibre i de la Premsa); Francesc J. 
Deó (Tècnic elèctric); Lluís Marque! (Enginyer Industrial) ; 
Lluís Cisneros (Enginyer Industrial); Jaume Martí ( Engi
nyer Industrial), Jaume Olivé (Enginyer Industria l) : Ra
fael Caste llanos (Enginyer Industrial); Raül Garcia-Duran 
(Economista); Xavier Garcia (Periodista científic); Lean
dre Terol (Periodista a Catalunya Ràdio); Montserrat Mi
nobis (Periodista a Ràdio 4); Josep Català (Periodista a 
l'Avui); Luis-A ngel Fermíndez (Periodista a El Periódico) ; 
Xavier Duran ( Periodisw cienufic); José-Julian Moren te 
(Periodista a La Vanguardia); Martí Olivella (Membre del 
Centre d"Eswdis Joan Sardina) ; Gabrie l Junyent (Director 
de I"ETSET de la UPC). 
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Notícies 
POC CREIXEMENT DEL 

CONSUM ENERGÈTIC A LA 
COMUNITAT E.UROPEA 

Agències.-La Comissió de les 
Comunitats Europees ha previst 
per enguany una demanda pràcti
cament idèntica a la de l'any pas
sat (1.053 MTep) si es manté inva
riable el preu del petroli al llarg 
d'aquest any i el creixement mitjà 
del PIB a la Comunitat Europea 
se situa al voltant de l' 1,5 per cent. 
Segons aquesta comissió el con
sum del petroli continuarà dismi
nuint, la qual cosa podria provo
car un creixement del sector nu
clear i del gas. O 

MODULADOR DE TV NEXUS 
VM-5 

Agències.-El NEXUS VM-5 
és un modulador de televisió d'e
levades prestacions dissenyat per 
treballar amb canals ·adjacents en 
tots els sistemes de SAMTV i xar
xes de distribució per cable, grà
cies al seu filtre vestigial passaban
da i al seu exceHent comportament 
en el tractament dels -senyals «es
púris». El seu únic panell de con
nexions i controls facilita la seva 
posada· en funcionament. O 

per les seves pres-
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Comentaris 
NOVA TECNOLOGIA PER INCORPORAR COLOR ALS 

ESTUDIS DEL COS HUMÀ 

Agències. -General Electric ha presentat recentment un nou 
equip d'ultrasons, el sistema Radius, basat en un sistema Dop
pler d'altes prestacions. 

En aquest sistema s'utilitza una nova tecnologia de transduc
tors electrònics radials els quals permeten una gran cobertura 
d'imatge, una alta qualitat i una àmplia gamma d'aplicacions 
clíniques. 

Aquesta nova tecnologia permet anar incorporant nous 
avenços com ho és el color en estudis basats en l'efecte Doppler 
amb una gran facilitat d'ús. Aquesta facilitat és donada per la 
constant intercomunicació entre l'usuari i el sistema a través dels 
men~s d'instruccions del monitor. » O 

Equip Radius d'ultrasons de General Electric. 

RÀDIO MOSCOU VIA SATÈL-LIT 

Moscou/Unió Soviètica.-El govern de la Unió Soviètica ha 
decidit oferir la programació de Ràdio Moscou a través d'un 
satèHit nord-americà per a les estacions dels Estats Units. Una 
empresa de comunicacions nord-americana, la IDB Communi
cations Group de Los Angeles, ha establert un enllaç de 24 
canals via satèHit entre ambdós Estats, el qual començarà a 
transmetre informació aquesta mateixa tardor. 

Un dels programes que volen transmetre els soviètics és un 
nou programa setmanal de Ràdio Moscou específicament per a 
l'audiència nord-americana. Els altres programes serien noticiers 
i documentals. Els soviètics hauran de pagar 45Ó dòlars per 
hora per I' enllaç entre Moscou i Los Angeles i la retransmissió 
al satèHit nord-americà costarà uns altres 17 5 dòlars per hora. O 

Flash s Informacions 
PRIMER SATÈL-LIT ISRAELIÀ A L'ESPAI 

Agències.-Israel va llançar el passat mes de setembre el 
primer satèHit espacial de caràcter experimental fet per aquest 
Estat. El seu nom és OFEK i la seva missió és recòrrer el globus 
terraqüi d'orient a occident cada 90 minuts, a una alçada aproxi
mada de 300 quilòmetres de la superfície de la Terra. 

Les altes autoritats de l'Estat d'Israel han volgut deixar clar 
la gran importància d'aquest esdeveniment i també negar que 
tingués res a veure amb la cursa armamentística. O 

CÀMERA PER A ENG/EFP 

Agències.-La càmera d'Hitachi SK-85 utilitza tubs plumbicó 
(R) MS LOC díode Gun (XQ3458) i lents de teledifusió, amb la 
qual cosa pot oferir una imatge de gran qualitat i fiabilitat. 

A més a més de sortides RGB , també pot ser subministrada 
amb sortides YUV i gràcies a una àmplia gamma d'accessoris 
disponible també pot ser utilitzada en aplicacions d'estudi. O 

Càmera Computacamp SK-85 per a ENG/EFP. 

MESURA DE LA TEMPERATURA PER ULTRASONS 

Agències.-EI perfeccionament de la tècnica de mesura de 
temperatura per ultrasons -o pirometria acústica- ha estat 
aconseguit pels laboratoris industrials Marchwood de la Direc
ció de Generació d'Electricitat britànica. 

La mesura del temps de trànsit entre la transmissió i la 
recepció d'un impuls dóna una mesura de la temperatura dels 
gasos entre cada transmissor i el micròfon. Es prenen diverses 
mesures i mitjançant un ordinador s'obté del soroll la distribu
ció de la temperatura. O 

PORTUGAL AUTORITZA 
EMISSORES «PIRATA» 

Lisboa! Portugal. -El govern 
portugués ha aprovat el reglament 
segons el qual es permet la conces
sió de llicències a emissores de rà
dio, cosa que permetrà la regula
rització de diversos milers d'emis
sores pirates. 

El decret dóna prioritat en la 
concessió de permisos per treba
llar en emissores a periodistes i 
professionals de la ràdio, i deixa 
en mans d'una comissió la conces
sió de les llicències. O 

CONNECTORS SMA PER A 
FIBRA ÒPTICA 

Agències.-La connexió de ca
bles de fibra òptica requereix 
d'una gran precissió per poder re
duir al màxim l'atenuació d'adap
tació. 

L'empresa Siemens ofereix un 
connector especial per a cables de 
diàmetres de 2,5 a 4 mm amb an
titracció mitjançant fils Kevlar i 
per als tipus de fibra multimode 
de 50/ 125 ~tm a 200/280 ~tm. 
Aquests connectors anomenats 
SMA poden muntar-se molt facil
ment. O 

Connectors amb baixa atenuació d'adapta
ció. 
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Novetats Notícies 

GRAN INVERSIÓ 
INFORMÀTICA DE LA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

València/ L 'Horta.-Els res
ponsables de la Universitat de Va
lència i d'IBM han signat un acord 
segons el qual aquesta empresa 
subministrarà un gran ordinador, 
el 3090 del model 150E per 275 
milions de pessetes. Aquest equip 
serà el més potent adquirit per una 
institució docent i permetrà ser 
connectat a la xarxa EARN. L'or
dinador és capaç de desenvolupar 
complexos càlculs per a investiga
cions científiques. O 

DISPOSITIU DE CONTROL 
SITUACIONAL 

Paris/Estat jrancès.-«Grà
cies» a aquest nou aparell fabricat 
per la Compagnie Radio-Maritime 
francesa es pot calcular al segon 
la posició exacta de qualsevol per
sona, l'altitud a què es troba, la 
direcció ... i qualsevol situació en 
què es trobi en tot el planeta, a 
peu, a cavall o fins i tot en helicòp
ter. 

Aquest sistema de posiciona
ment ha estat desenvolupat per a 
la defensa nord-americana, sense 
que es trobi en funcionament en
cara (!). El sistema permet la in
terconnexió de sis satèits en òrbi
ta . [] 

Ben aviat no sabrem ni 
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NOU ASSORTIT DE PLÀSTICS FLUORATS 

Barcelona/Barcelonès.-L'empresa Hoechst Jbérica ofereix, 
sota el nom de Hostajlon, una nova gamma de plàstics fluorats 
per utilitzar en tasques on els plàstics convencionals no donen 
uns resultats satisfactoris. 

Les seves característiques bàsiques són una alta resistència a 
la temperatura i als agents químics, una combustió gairebé im
possible, antiadherència, unes bones característiques dielèctriques 
i inocuïtat fisiològica. 

Això, juntament amb un preu molt competitiu, fa que el seu 
ús es vagi estenent en diversos camps. O 

Plàstic fluorat de diverses aplicacions. 

NOVES PANTALLES ACÚSTIQUES DE VIETA 

Barcelona!Barcelonès.-L'empresa Acutres, S. A. fabricant 
de les pantalles acústiques VIET A ha presentat recentment tres 
nous models amb caràcter de primícia. Es tracta del VX-33 que 
pretén oferir als usuaris d'equips musicals de baix cost la pos
sibilitat de millorar molt la qualitat d'audició, amb una panta
lla bass-rejlex de 3 vies i 3 altaveus per a amplificadors de fins 
a 75 w. per canal. 

El sistema 5080 és un conjunt format per dues pantalles 
BD-5080 de reduïdes dimensions, una per canal, i un tercer 
modul comú SW-5080 que reprodueix les freqüències més 
baixes, així s'aconsegueix una gran versatilitat en la coHlocació 
de les pantalles. 

Finalment l'Allegro Prestige és concebuda per als audiòfils i 
es tracta d'una pantalla de dues vies per a prestatgeria. O 

Comentaris 

FER FOTOCÒPIES PER ORDINADOR 

Hertjordshire/Gran Bretanya.-L'empresa Rank Xerox ha 
dissenyat i construït un nou model de fotocopiadora, el 5046 de 
la sèrie 50, que compta ja amb una xifra de vendes de més d'un 
milió d'unitats en tot el món. 

La 5046 aporta la novetat de poder ser connectada a una 
xarxa local d'ordinadors per treballar a partir d'ells i reduir el 
treball manual necessari fins ara. 

Aquesta connexió només serà possible en un terme de dos o 
tres anys, però aquest model suposa ja, com afirma un alt 
responsable de Rank Xerox, «el començament d'una transició 
des dels aparells autònoms al suport tecnològic integrat dels 
processos d'oficina». o 

STUDER A727, DC PROFESSIONAL 

Agències.-L'A727 d'Studer és un equip professional de Disc 
Compacte especialment dissenyat per a broadcast i preparació de 
programes. 

El drawer d'aquest equip és silenciós i fort i amb unes pres
tacions perfectament fiables després d'anys de servei continuat 
perquè és construït, de la mateixa manera que les seves guies, 
amb zinc amb acabat d'alta precisió. O 

La segona generació en equips de DC. 

Flash s 

UNITAT DE CINTA 
MAGNÈTICA D'l/4" 

Agències.-La gamma de solu
cions per a backup amb els siste
mes tècnics i de gestió de Hewlett
Packard s'amplia ara gràcies a la 
nova unitat de cinta d' 1/4" 
HP-9145A. 

Amb aquesta unitat es veu re
duït a la meitat el temps de bac
kup, amb una velocitat de trans
ferència de 4 Mbytes, i, gràcies 
als seus cartutxos de doble capaci
tat, es pot emmagatzemar fins a 
133 Mbytes de dades per cartutx. 

Aquesta gran capacitat es deu 
a les seves 32 pistes. O 

Possibilitat de fer backup de moltes més 
dades amb menys temps. 

GRAN DIFUSIÓ DELS SMD 

Munic! República Federal Ale
manya.-Els components de mun
tatge superficial, els Surjace 
Mounted Devices (SMD), estan te
nint cada cop més difusió en les 
plaques de circuit imprès, amb els 
alt-i-baixos que ha experimentat 
aquesta tècnica des del seu neixe
ment. Malgrat això, les plaques 
equipades amb aquest sistema no
més suposen el 5%, però es pot 
apreciar una ràpida tendència a 
favor del muntatge SM.D. O 
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Informacions Novetats 
INSTAL-LACIÓ DE 

COGENERACIÓ MÉS 
IMPORTANT DE 

CATALUNYA 

Prat de Llobregat/Baix Llobre
gat.-L'empresa Seda de Barcelo
na, S. A. ha inaugurat la planta 
de cogeneració amb turbina de gas 
més important instaHada a Cata
lunya. En aquesta planta l'element 
més destacable és la turbina de gas 
de 10,4 MW, la qual és alimenta
da amb gas natural. 

La inversió realitzada és de 
prop dels 1.200 milions de pesse
tes i suposa un estalvi energètic 
d'unes 9.000 Tep anuals i una 
amortització per part de l'empre
sa en no més de tres anys. O 

BARCELONA CABLE 
DEMANA PERMÍS PER 

OPERAR 

Barcelona! Barcelonès.-L'em
presa Barcelona Cable, S. A. ha 
cursat una soHicitud al Ministerio 
de Transporte, Turismo y Comu
nicaciones per obtenir la concessió 
que li permeti la instal·lac;ió i ex
plotació de la televisió per cable a 
Barcelona. Malgrat tot, aquest 
permís no serà atorgat fins que no 
s'aprovi el reglament que regula 
el funcionament de la televisió per 
cable. 

Segons l'estudi pilot realitzat 
en el termini màxim d'un any a 
partir de la concessió, 65,000 ha
bitatges del centre de Barcelona 
podran rebre aquest servei, el qual 
s'anirà ampliant en etapes succes
sives. O 
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ESCALFAMENT D'AIGUA DE PROCÉS AMB ENERGIA 
SOLAR 

Igualada/Anoia. - Un sistema d'escalfament d'aigua instal·lat 
a Indústrias Bertran, dedicades a l'adobament de pells, permet 
substituir part del gas-oil que habitualment s'emprava per acon
seguir aigua calenta. 

La baixa temperatura a què es manté el dipòsit d'emmagatze
mament i que necessita l'aigua en el procés (40 °C) assegura un 
alt rendiment de la instal·lació. La instaHació consta de cinc 
grups de sis captadors cadascun connectat en paral·lel en una 
superfície de 51m2 • L'escalfament de l'aigua es fa mitjançant un 
bescanviador de tipus doble embolcall. Quan l'aigua es troba a 
una temperatura inferior als 40 °C un sistema d'escalfament 
auxiliar augmenta el seu nivell tèrmic. 

L'energia solar aprofitada durant un any de funcionament és 
de l'ordre de 40.000 kW / h, la qual cosa representa un estalvi 
econòmic en energia substituïda superior a les 300.000 pessetes 
anuals. O 

Conjunt de subministradors d 'energia solar. 

NOUS MATERIALS SEMICONDUCTORS 

Cardiff/ País de Gafles.-Al Semiconductor and Microelec
tronics Centre de Cardiff s'està estudiant la possibilitat de fa
bricació de materials semi-conductors del grup 111-V en silici, la 
qual cosa permet combinar grans propietats optoelectròniques 
amb la facilitat amb la qual es treballa el silici. 

Aquests estudis permetrien la fabricació, per exemple, de 
circuits de control directamente sobre el silici, mentre que les 
parts fotoemissores i fotodetectores del circuit podrien limitar
se a l'ús de materials III-V. La dificultat principal amb què es 
troben és que els materials que entren en joc no disposen de 
xarxes cristal·lines iguals. O 

Notícies Comentaris 
LLUM INVISffiLE CODIFICADA EN VÍDEO 

París/ França.-S'ha fet recentment a París la primera de
mostració a Europa del sistema anomenat Video Electronic 
Invisible Light (VElL). Aquest sistema, desenvolupat pels nord
americans, permet transmetre senyals per a la posada en fun
cionament de dispositius que es troben situats al domicili dels 
telespectadors. Això es fa a través d'emissions televisives, cosa 
que configura el primer sistema de telecomandament d'aquest 
tipus. 

Aquestes ordres es transmeten des del televisor a través d'un 
senyal de vídeo invisible que emet un circuït integrat quan capta 
les trans~ssions rebudes des de l'emissora de televisió. 

Amb aquest sistema es pot posar en marxa des d'una impres
sora que reculli la informació apareguda per la televisió fins a 
aplicacions en els camps educatiu o industrial. 

Aquest revolucionari sistema desenvolupat per Tech Toys 
ofereix un gran camp de possibilitats encara per definir i que, 
ben segur, pot crear un mercat propi. O 

SISTEMA AUTOMÀTIC DE MESURES D'ÀUDIO PER A 
EMISSORES 

A gències.-El Short Interval Audio testing (SIAT) permet 
comprovar ràpidament i automàtica els paràmetres de transmis
sió de les emissores estereofòniques. Les seqüències de mesures, 
~rogramables a voluntat, són editades en un ordinador personal 
1 abocades a la memòria no volàtil del SIA T. 

Amb un sistema SIA T es pode'n mesurar els paràmetres de 
tota una xarxa d'emissores, utilitzant un generador amb unitat 
d'inserció de prova i diversos receptors de mesura. A més a més 
el SIAT pot treballar amb tots els equips compatibles amb CCITT 
0,33 (EBU). O 

Un sistema operatiu per a mesures en emissores estèreo. 

MACROPANTALLES DE 
PHILIPS 

Agències.-Les macropantalles 
de Philips de què disposen els te
levisors de 41" i 46" constitueixen 
una nova generació de televisors 
que proporcionen una imatge mo
numental. Això és degut al seu in
novador sistema òptic, la qual 
cosa permet que no ocupin més 
espai que un televisor convencio
nal. 

Les condicions especials de la 
pantalla produeixen un angle de 
visió horitzontal molt ample i evi
ten haver de posar-se just al da
vant per poder apreciar bé la imat
ge com succeix en d'altres sistemes 
similars. 

També permeten obtenir un so 
d'alta fidelitat mercès al seu am
plificador de 2 x 40W i un con
trol a distància controla la recep
ció dels senyals d'àudio i vídeo. O 

Una bona macropaotalla per a televisió. 

TRANSFORMADORS/ 
MODULADORS DE 

PROTECCIÓ DIFERENCIAL 

Agències.- L'empresa Ci reu
tor ha fet pública l'aparició, dins 
la protecció diferencial, de la sèrie 
de transformadors modulars WL 
i WH, els quals incorporen el relè 
al transformador mateix. Aquests 
models permeten mesurar la pro
tecció diferencial amb regulació de 
sensibilitat, temps de retard i re
connexió automàtica, igual com la 
fuita que circula a través del trans
formador diferencial. O 
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Flash s 
LA BBC INSTAL·LA L'RDS 

Londres/Gran Bretanya. - La 
BBC s'ha disposat a instaHar un 
nou sistema de sintonització auto
màtica de les emissores de ràdio, 
l'anomenat Radio Data System 
(RDS). D'aquesta manera s'acon
segueix que el receptor intefligent 
assoleixi millor el senyal hertzià, 
una indicació visual del nom i la 
data. Prioritàriament, aquest sis
tema serà ofert per a cinc estacions 
locals del centre i sud-est de Gran 
Bretanya que suposen les zones 
més densament poblades. D 

INFRAROJOS PER A LES 
PORTES DE L'AUTOMÒBIL 

Agències.-La possibilitat d'o
brir la porta del cotxe a diversos 
metres de distància sense que ni 
tan sols el gel o l'òxid malmetin el 
mecanisme d'infrarojos pot cons
tituïr una gran comoditat si no fos 
per la facilitat de la seva obertura 
per persones alienes al propietari 
que hagin aconseguit una còpia de 
la matriu electrònica. 

L'empresa Siemens ha presen
tat un sistema que modifica la 
combinació binària d'obertura 
cada cop que es tanca la porta. 
Aquest circuit és constituït per dos 
mòduls CMOS que emeten i reco
neixen la seqüència de dades indi
vidual. A diferència dels sistemes 
mecànics, hi ha diversos milions 
de combinacions possibles de pany 
i clau. D 

Milions de combinacions diferents per a 
un mateix pany. 
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Informacions 
GENERADOR DE CARÀCTERS I EFECTES ESPECIALS 

PER A VÍDEO 

Barcelona/Barcelonès.-El sistema personal DirectED, fa que 
els enregistraments domèstics es converteixin en produccions del 
més pur estil cinematogràfic. 

Es tracta d'un aparell de molt fàcil utilització per al realitza
dor aficionat donat que el DirectED fa servir una avançada 
tecnologia que li permet disposar en un sol aparell de l'editor de 
vídeo, el titutador i un generador d'efectes especials i de caràc
ters. [] 

Un sistema compacte per a realitzadors 11ficionats. 

MÒDEM QUE ELIMINA LA DISTORSIÓ EN LA 
TRANSMISSIÓ DE DADES 

Essex/Gran Bretanya.-El Dr. Larry Lind, assessor dels la
boratoris d'investigació de Britisb Telecom, ha creat un nou 
mòdem que elimina la distorsió que es produeix en enviar dades 
informatitzades per línies telefòniques. 

El mateix Dr. Lind ha manifestat que «els mòdems que es 
fan servir per transmetre dades informatitzades per línia telefò
nica utilitzen circuits analògics. Malgrat això, hem trobat la 
forma d'utilitzar tècniques digitals que permeten millorar espec
tacularment el rendiment». 

Aquests nous mòdems seran realitzats per Datacomes Labo
ratories de British Telecom i podran ser commutats per complir 
les normes establertes pels països tecnològicament avançats. D 

e L'empresa Mors lApemJ ha llançat al mercat la nova serie NK 
d'inversors per a circuits impresos. Són apilables transversalment i 
longitudinal i el seu poder de tall resistiu és de 0,5 A a 12 v amb un 
nombre de maniobres en càrrega de 1000. D 

e BICC-Citec Ltd. ha posat al mercat una sèrie de convertidors 
miniatura de corrent contínua a corrent contínua. Proporcionen 
sortides aillades de ± 5 V, ± 12 Vi ± 15 Va partir d'una entrada 
regulada de 5 V o de 12 V. La potència de sortida és I W a 80 °C. D 

e Trivecor Systems International Ltd. ha desenvolupat dues ver
sions d'integradors cromatogràfics que tenen aplicació en tots els 
laboratoris analítics. Es tracta del TRIO 2, de baix cost i amb tots 
els avantatges d'un integrador perfeccionat de gràfics d'alta tecno
logia. D 

e Claude Lyons Ltd. ha desenvolupat una sèrie de tres sistemes de 
filtre transitori de baix cost per protegir els sistemes de PC contra 
interferències perjudicials. El D-BUG PC ha estat dissenyat com un 
producte ferm però també presentable. D 

e Ka/mus Engineering International Ltd. prepara una nova líriia 
de mòduls lineals de potència. Els Building Block abasten de 10 a 
200 MHz o de 15 a 150 MHz a 100 W o 200 W, respectivament. El 
guany es troba entre lO i 20 dB. O 

e La gamma CR sèries de Welwyn Electronics consisteix en una 
sèrie de resistors de xips a mida dissenyats per al muntatge en 
superfície o por a aplicacions en circuits híbrids. Aquesta fabricació 
a mida està especialment pensada per a manipulació per mètodes 
automàtics. D 

• e A la Gran Bretanya s'estan produint plaques tridimensionals de 
circuit imprès en les quals el substrat de circuit forma el portador 
de circuit a més a més de l'envolupant. Poden incorporar seccions 
conductores de qualsevol configuració. L'amplada de conductor 
pot arribar fins a 0,05 mm. [] 

e Precision Varionics Ltd. ha perfeccionat un potenciòmetre de 
baix cost que és lliure de soroll i d'histèresis amb l'absència de 
contactes fregants, Ht qual cosa permet una durada gairebé sense 
límit. És ideal en els circuits d'alta impedància com a potenciòme
tre pur. D 
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De vegades, tenim dubtes a l'ho ra de dir 
e l nom de les coses en català. E n el món de 

l'alimentació , especialment , s'utilitzen 
sovint paraules caste llanes. Pe r a ixò, la 

Direcció General de Política Lingüística 

.. 

CATAWNvt«<ÀNYS 

del Departament de Cultura ha posat en marxa 
una campanya de catalanització de les 
cade nes d 'a limentació i dels supermercats. 
Pe rquè a l'hora dc comprar tots ens enten
guem, demanem les coses pe l seu nom. 

Campanya de catatan1tzac1ó de les 
cadenes d'alimentació i dels supermercats 

ffJm Generalitat de Catalunya 
~ Departament de Cultura 

Direcció General de Política Lingüística 

RECERCA I 

INVESTIGACIÓ 

A LA UNIVERSITAT 

LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Aquest curs 1988-1989la Universitat Autònoma de Barcelona 
celebra el seu vintè aniversari. És, doncs, un bon moment per 

fer balanç del que s 'ha fet en aquest període, des de la llunyana 
posada en marxa al carrer Egipcíaques, amb poc més que un 
despatx i un telèfon cedits pel CSIC, fins a la realitat actual. 

El curs 1987-1988, la UAB ha tingut uns 30.000 
estudiants, dels quals 22.000 matriculats a Facultats i 
8.000 a Escoles Universitàries. La distribució d'a
quests estudiants, segons un altre criteri, fou la se
güent: 7.500 en Facultats experimentals, 1.500 en Es
coles Universitàries d' Infermeria i 21.000 a la resta 
de Centres. Aquesta distribució demostra que la UAB 
és una Universitat generalista, amb una important 
contribució de les ciències socials i humanes, però 
també amb una apreciable proporció de les ciències 
experimentals més directament relacionades amb la 
recerca tecnològica. Això queda encara més clar en 
repassar la distribució dels 1. 700 professors/ investi
gadors de la UAB, que pertanyen a 37 departaments, 
dels quals 15 corresponen a les ciències experimentals 
dures (amb un total de 800 professors/ investigadors), 
i 22 a la resta de ciències o arts (amb un total de 900 
professors/ investigadors). Cal dir, però, que aquesta 
xifra de 1. 700 professors/ investigadors no inclou els 
becaris, estudiants de Tercer Cicle, estudiants de post
grau, alumnes postdoctorals ni altre personal actiu a 
la recerca, ja que únicament es refereix al personal 
docent de plantilla o contractat per la Universitat. 

Del pressupost consolidat de la UAB per al 1987, 
que fou de 10.000 Mptes. i que inclou els sous del 
personal docent/investigador i del d'administració i 
serveis, un 17 o/o es va destinar a la realització de 
projectes de recerca o l'adquisició d'infrastructura o 
equipaments de recerca. Cal dir, però, que aquestes 
xifres únicament contemplen les quantitats que for
men part del pressupost de la UAB. Així, caldria 
sumar-hi els projectes desenvolupats per personal de 
la UAB a Instituts d'Investigació adscrits i amb per
sonalitat jurídica pròpia, com el Centro Nacional de 
Microelectr6nica, l'Institut d'Anàlisi Econòmica, 

l'Institut d'Estudis Metropolitans, l'Institut de Cièn
cia de Materials, etc. També, i dins del Programa 
d'Altes Energies, cal incloure-hi les investigacions 
efectuades al CERN (Ginebra) per personal de la 
UAB. 

La situació actual de la recerca a la UAB es pot 
dir que està en ebullició. La recent posada en marxa 
dels Programas Nacionales del PLANICYT, la parti
cipació ara ja possible en els programes de recerca de 
la Comunitat Europea, l'anunci de la iniciació de 
programes específics de recerca impulsats per la CI
RIT dins del marc del PLANICYT, la contractació 
directa de projectes de recerca amb empreses priva
des o públiques a través de l'Oficina de Recerca i 
Convenis de la UAB, la participació i compartició 
d'alguns serveis amb el Parc Tecnològic del Vallès, la 
proximitat d'altres centres de recerca i la concentra
ció de tecnologies de punta dins la comarca del Va
llès Occidental (el Silicon Vallès, segons diuen) ... Tot 
això ha fet mu~tiplicar les iniciatives dels investiga
dors, veritable motor de la recerca de qualitat. 

«La panoràmica actual de la 
recerca a la UAB es pot 

completar amb la 
participació en projectes 

europeus.» 
A les Universitats, la principal (i quasi l'única) 

font del finançament per als projectes específics de 
recerca ha estat tradicionalmente la CAICYT. En la 
darrera memòria publicada, corresponent al 1986, la 
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LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

AUTÒNOMA DE BARCELONA 
.. 

CAICYT dóna les xifres següents: De 752 projectes 
presentats pel conjunt de !es Universitats de l'Estat 
per un import global de quasi 7.000 Mptes. foren 
aprovats 352 projectes (un 47 OJo), per un import de 
1.866 Mptes. (un 27 %). Les xifres corresponents a la 
UAB són: de 43 projectes presentats per un import 
global de 372 Mptes., s'aprovaren 31 projectes (72 
%) amb un import de 153,6 Mptes. (41 %). També 
s'hi publica la subvenció global per tots els conceptes 
(projectes, infrastructura, dotacions, beques, etc.) 
atorgada per la CAICYT a cada Universitat el 1986. 
La UAB rebé directament 406 Mptes., únicament su
perats pels 519 Mptes. rebuts per la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Foto l. Interior del Centre de Càlcul de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

La panonímica actual de la recerca a la UAB es 
pot completar amb la participació en projectes euro
peus, tals com STIMULUS-SCIENCE, medi am
bient, EURAM, BAP (biotecnologia), ESPRIT, etc. 

Una part creixent de la recerca que es fa a la UAB 
és fruit de contractes amb empreses privades o públi
ques, gestionats a través de l'Oficina de Recerca i 
Convenis. La Taula 1 dóna idea de l'evolució i ex
traordinari dinamisme d'aquesta via de finançament 
de la recerca. 

1986 1987 1988 
(Oct-des) (Gen-maig) 

Entitats públiques 31 168 76 
Entitats privades 20 103 31 
Cursos postgrau 115 37 
Serveis 0,6 29 11 

Taula 1. Contractes UAB (en Mptes.) 

De cara al futur, cal dir d'antuvi que els projectes 
actuals de recerca és previsible que tinguin continuï
tat. De tota manera, l'existència mateixa dels Progra
mas Nacionales de la PLANICYT i els projectes eu-
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ropeus de la Comunitat Europea ja defineixen les 
àrees en què hi haurà finançament prioritari. Altres 
esdeveniments previstos per a 1' any 1992 configuren 
també un horitzó de gran activitat a termini mitjà. 
Per últim, però no menys important, les demandes 
de la societat que envolta la UAB seguiran orientant 
un bon percentatge de la seva recerca, com es pot 
preveure de l'extrapolació de les dades referents a 
contractes gestionats per l'Oficina de Recerca i Con
venis. En definitiva, no és previsible un èmfasi espe
cial en cap camp en particular, sinó un progrés nota
ble de la quantitat i qualitat de tota la recerca de la 
u~. o 

FRANCESCSÀNCHEZiFERRANDO 
Vice-rector d'Investigació de la Universitat 

Autònoma de Barcelona 

NOVA UNIVERSITAT PER AL 90-91 

La vuitena universitat catalana (quarta del Prin
cipat) sembla tenir definitivament la via lliure per 
dur-la a terme. Aquesta nova instal·lació, que supo
sarà una inversió d'uns 25.000 milions de pessetes, 
té prevista la seva posada en marxa durant el curs 
90-91, segons ha manifestat l'actual conseller d'En
senyament de la Generalitat de Catalunya, Josep 
La porte. 

El que encara P.s un misteri és la seva ubicació 
definitiva que serà determinada per les propostes 
fetes per una comissió creada a tal efecte i depenent 
del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

Aquesta nova universitat intentarà donar solució 
al creixement en la demanda universitària que ma
nifesta una tendència a l'alça prevista fins al curs 
94-95, que podria fins i tot triplicar el nombre de 
titulacions universitàries. Això, afegit a la ja actual 
saturació de les universitats existents, justifica la 
creació d'aquesta nova universitat, sense que això 
hagi de suposar un detriment en la imprescindible 
política d'inversions a les universitats ja existents, 
les quals no sempre gaudeixen d'unes instal·lacions 
i material d'investigació adeqüats. 

Aquest nou centre podria acollir uns 21.000 es
tudiants i podria suposar la divisió de la UB o la 
creació de nous centres a altres ciutats del Principat 
fora de Barcelona. 

Aquest nou projecte també servirà per posar en 
marxa les prop de 150 noves titulacions università
ries actualment en estudi i basades· en una més 
àmplia interdisciplinarietat. O 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 

LA INVESTIGACIÓ 

A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Valorar la situació actual de la investigació a la Universitat de 
València necessita que es recorden, a tall d'introducció, alguns 

aspectes de la seua història immediata. 

Els nostres Estatuts es van aprovar pel desembre 
de 1985 i, d'aleshores ençà, s'inicien una sèrie de 
transformacions que han influït de manera directa en 
la investigació. Abans d'aquella data, la nostra Uni
versitat era una de les darreres quant a relació pro
fessors/ alumnes i la proporció de professors no nu
meraris sobre el nombre total de professors era del 
75 per cent. Per això, un dels objectius que des de la 
seua elecció es va fixar el nostre equip de govern va 
ser millorar la relació anterior i avançar cap a l'esta
bilització del professorat, considerant, entre altres 
aspectes, que eren elements importants per millorar 
la seua dedicació a la investigació. Actualment, quasi 
un 80 per cent del professorat és funcionari i la pro
porció amh dedicació a temps complet és del 78 per 
cent. Això no obstant, encara es manté una gran 
desproporció entre el nombre de professors i el d'a
lumnes, especialmente a l'àrea de ciències socials, on 
la taxa de creixement anual del nombre d'estudiants 
és superior al deu per cent. També crec necessari 
recordar que a la nostra Universitat hi ha representa
des molt diverses àrees de coneixement, tant d'huma
nitats com de ciències socials, ciències bàsiques i cièn
cies de la salut, cosa que fa difícil generalitzar sobre 
el tema de què ens ocupem, ja que, si bé en algunes 
d'aquestes àrees existeix de fa temps l'estructura d'e
quip d'investigació, que ha facilitat la seua participa
ció en les formes actuals d'obtenir recursos externs 
per a la investigació, en d'altres àrees això no ha 
passat o s'està desenvolupant en aquests moments. 

«Hem de fer esforços 
especials per fomentar la 

creació de grups 
d'investigació.» 

En aquesta mateixa línia, l'anàlisi dels projectes 
d'investigació concedits per l'antiga CAICYT els úl
tims anys als diferents grups d'investigació de la nos
tra Universitat mostra que més de la meitat d'aquests 
han estat projectes de les àrees de ciències bàsiques, 
seguit de ciències de la salut, i només un petit percen
tatge ha correspost a les àrees de ciències socials i 
humanitats. Aquesta situació reflecteix un problema 
que ja s'ha assenyalat a escala nacional i, en general, 
no és índex que els investigadors d 'aquestes àrees 
siguen pitjors, sinó que el procediment actual, com-

petitiu, és dissenyat per a una estructura d'investiga
ció que, tal com s'ha dit més amunt, no ha estat la 
característica en aquestes àrees. De fet, el nombre de 
projectes que presenten a cada convocatòria és molt 
baix i, tanmateix, un percentatge elevat obté l'apro
vació. La conclusió que es pot traure d'aquesta dada 
és que hem de fer esforços especials per fomentar la 
creació de grups d'investigació en aquestes àrees i 
aconseguir que se situen en un nivell competitiu. 

Un altre dels aspectes que s'ha tractat de potenciar 
al màxim ha estat els contactes científics dels nostres 
investigadors amb d'altres grups d'investigació, tant 
a escala estatal com internacional. El nivell assolit a 
hores d'ara és bastant satisfactori i a això ha contri
buït de manera decisiva la política de foment de la 
investigació que des de 1985 desenvolupa el govern 
autònom valencià, mitjançant ajudes que permeten 
als investigadors fer estades, de durada variable entre 
un i dotze mesos, a d'altres centres d'investigació. El 
nombre de professors d'aquesta Universitat que s'ha 
beneficiat d'alguna d'aquestes ajudes ha anat creixent 
des de la primera convocatòria i avui dia pràcticament 
el 10 per cent de la plantilla de professorat ha gaudit 
d'alguna ajuda. Per la nostra part, entenent que 
aquesta era una via important per trencar l'aïllament 
dels nostres investigadors, hem donat des del principi 
les màximes facilitats als nostres professors perquè 
puguen realitzar aquestes activitats, tant per la con
cessió del permís necessari com pel manteniment dels 
màxims salarials que la llei permet en aquests casos. 
Paral·lelament, el contacte entre els nostres departa
ments i altres centres ha promogut l'establiment de 
convenis entre les respectives universitats; actualment, 
el nombre és dinou, onze amb universitats europees i 
la resta amb universitats americanes (tres amb univer
sitats nord-americanes) i es disposa d'una partida 
pressupostària específica per facilitar els intercanvis 
científics amb totes aquestes universitats. 

Un altre aspecte en què s'han produït canvis im
portants ha estat en l'obtenció de recursos externs 
mitjançant convenis o contractes amb entitats públi
ques o privades, a l'empara de l'article 11 de la LRU 
i del seu desenvolupament estatutari; així, el passat 
any 1987 es va arribar a la quantitat de cent milions 
de pessetes en contractes nous, la qual cosa ha per
mès a alguns departaments d'ampliar els recursos ma
terials i de personal i, per tant, el potencial investiga
dor, tant en investigació bàsica com aplicada. Aques
tes accions s'han vist facilitades per la creació d'una 
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LA INVESTIGACIÓ 

A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Associació-Empresa, a l'empara del programa COM
MET de la Comunitat Europea, que ha dinamitzat la 
relació entre els departaments de la nostra Universi
tat i les empreses del nostre medi, alhora que s'han 
dut a terme activitats de formació. En aquest sentit, 
la pròxima publicació d 'un catàleg de línies d'inves
tigació actives i potencials dels nostres departaments 
permetrà d'aclarir les possibilitats que aquests tenen 
en I + D enfront de les necessitats i demandes de 
l'entorn. 

Tanmateix, malgrat els avanços produïts, encara 
hi ha problemes molt greus la solució dels quals no 
sembla immediata: d'una banda, el problema del 
creixement del nombre d' investigadors, amb la incor
poració de generacions noves a aquesta tasca. Així, 
cal destacar que, si bé el nombre actual de becaris 
d'investigació és relativament elevat, 209, dels quals 
152 provenen de les diferents convocatòries del Mi
nisterio de Educaci6n y Ciencia i 57 de les convoca
tòries del govern autònom, la distribució per àrees és 
molt poc homogènia i potser són les àrees de major 
desenvolupament i mobilitat científica les que tenen 
un menor nombre de becaris. És possible que aquesta 
situació tendesca a equilibrar-se a mesura que aniran 
incorporant-se becaris de programes sectorials, tot i 
que la competència amb el sector privat fa preveure 
que aquest equilibri no es puga assolir en les condi
cions actuals. 

El segon gran problema és el de les dotacions 
d'instrumental científic. També en aquesta àrea el 
govern autònom ha encetat una política de dotació 
d'infrastructura als centres d'investigació del Pafs Va
lencià. Això, a més de les dotacions obtingudes per 
les convocatòries estatals, ha permès de millorar el 
nostre parc, però, així i tot, la situació de què es 
partia era prou dolenta perquè siguen necessaris molts 
més esforços a fi que els nostres investigadors puguen 
assolir un nivell adequat. A la nostra Universitat hem 
desplegat diverses iniciatives dirigides a pal·liar aquest 
problema. D 'una banda, la inclusió des del 1986 dins 
el pressupost propi d'una partida destinada a la reno
vació de material obsolet i al manteniment d ' instru
mental científic; d'altra banda, la creació de serveis 
centrals que permet de donar una millor solució al 
problema de les dotacions i el manteniment posterior. 
En aquesta línia, ja està en funcionament el de mi
croscòpia electrònica, amb un nivell d'instrumentació 
molt adequat i s'estan desenvolupant altres serveis 
centrals com ara el d'espectroscòpia. A més a més, la 
política de mantenir instituts mixtos d'investigació 
amb el CSIC ha permès de consolidar dos grans cen
tres: l' Institut de Física Corpuscular, que a hores 
d 'ara participa amb un important paper en el progra
ma mobilitzador d'altes energies i l'Institut d'Estudis 
Documentals i Històrics sobre la Ciència. Actualment 
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s'avança en l'organització d'un centre perifèric de 
biotecnologia, amb l'acord de la resta d'universitats i 
altres centres d'investigació del País Valencià . 

Foto 2. L'aplicació de les 
nov~· tecnologies requereix 
esforços d 'inversió en les 
nostres "'Universitats. 

Foto 3. Ramon Lapiedra, 
rector de la Universitat 

de València. 

Molt recentment s'ha fet una forta inversió en 
infrastructura informàtica que ens permetrà de supe
rar un dels llasts més importants que arrossegàvem, 
amb la qual cosa es potenciarà tant el càlcul científic 
com la inclusió en xarxes internacionals i el desenvo
lupament informàtic dels departaments. 

«El segon gran problema és 
el de les dotacions 

d'instrumental científic.» 
En conjunt, i malgrat totes les dificultats assenya

lades, l'activitat investigadora de la nostra Universi
tat és bona i gradualment s'han desenvolupat grups 
que han anat guanyant un lloc a escala nacional i 
internacional. A tall d'exemple, i entre altres àrees, 
es podria esmentar altes energies, nous materials, bio
química i biologia molecular, microbiologia, química 
tècnica, etc. Com a problemes immediats que es pre
veuen i que, si no se solucionen, poden ser en enda
vant un inconvenient per a aquesta marxa ascendent 
són: la falta de personal investigador en formació en 
determinades àrees i la desigual competència que 
manté la Universitat amb l'empresa, la dificultat per 
aconseguir personal tècnic qualificat que puga aten
dre els serveis centralitzats que es vagen creant o la 
investigació en general, i la necessitat d 'adquirir ins
trumental avançat i, una vegada aconseguit aquest, el 
seu manteniment i la necessària previsió per substi
tuir-lo en el moment en què esdevinga obsolet. O 

JOAQUIM DONAT i COLOMER 
Vice-rector d'Investigació de la Universitat 

de València. 

INVESTIGACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC 
A LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

En la tasca investigadora de la UPV, i de la mateixa manera que 
a la resta d'Universitats, es poden establir dos components 

clarament diferenciats per la procedència dels recursos 
econòmics que financien la investigació. 

Per una banda hi ha la investigació realitzada per 
organisme~ públics dedicats a promoure la investiga
ció universitària de manera específica, com és, en el 
cas de la UPV, la Comisi6n Interministerial de Cien
cia y Tecnologia o la Direcci6n General de Investiga
ci6n Científica y Técnica del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia del govern espanyol. Per una altra banda, 
ens trobem amb la investigació i desenvolupament 
tecnològic, finançat per empreses i organismes públics 
sota l'empar de l'article 11 de la Llei de Reforma · 
Universitària (LRU), l'activitat principal de la qual 
és productiva o administrativa i consideren la inves
tigació i el desenvolupament tecnològic com un fac
tor de la producció més o un instrument per a una 
gestió més eficaç. Respecte a la investigació del pri
mer tipus, que podríem anomenar oficial, la UPV es 
troba en una situació que podríem qualificar de nor
mal, tenint en compte que es tracta d 'una universitat 
jove (es va constituir el1971), amb una mida mitjana 
(16.000 alumnes, 1.000 professors, ·4 Escoles Supe
riors i una Facultat de Belles Arts). 

Destaca la tasca d'algun departament concret, com 
podria ser el cas del de Biotecnologia, el qual ha 
obtingut importants recursos per aquesta via i que fa 
una tasca investigadora amb un cert reconeixement 
internacional en els camps de la bioquímica, genètica 
i microbiologia. Juntament amb aquest, hi ha altres 
investigadors amb menys equipament humà i mate
rial com podrien ser els camps de les matemàtiques, 
màquines i motors, ciència animal, biomecànica, in
formàtica, etc. 

Respecte a la investigació i el desenvolupament 
tecnològic finançat per l'empresa, la UPV es va 
avançar en el seu dia a la LRU en el que podríem 
considerar una de les seves característiques principals: 
la relació entre la universitat i la societat. O dit d'una 
altra manera, la LRU va reconèixer, legitimar i po
tenciar una realitat existent en algunes universitats, 
sobretot en les joves, que allunyades d'una concepció 
escolàstica i academicista de la investigació universi
tària, intentaven donar solucions rigoroses a proble
mes plantejats en el context socio-econòmic que les 
envoltaven. 

Taula 2. Distribució de con'l'enis firmats per semestres i any per 
part de la Uni'l'ersitat Politècnica de València. 

Tal com es pot comprovar en la Taula 2 des de 
1978 s'inicia en la UPV la signatura de convenis de 
coHaboració universitat-societat, però és a partir de 
la posada en marxa de la LRU (198586) quan real
ment aquests assoleixen un volum considerable, per 
arribar al curs 1986-1987 durant el qual es subscriu
rien 163 convenis de coHaboració amb altres univer
sitats, amb empreses privades, entitats públiques i 
sindicats. 

Per aquest darrer concepte, la universitat ha in
gressat 421.767.049 ptes. i s'ha relacionat amb gran 
nombre de sectors del País Valencià i d 'altres països 
del món. Entre aquests es troben diversos programes 
EUREKA (biosensors i citrus) i prestació de serveis 
rutinaris en règim de coHaboració. 
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INVESTIGACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC 
A LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
En el curs 1987-1988 la xifra s'ha elevat a 219 

milions de ptes. Respecte d'això, convé assenyalar 
que no es tracta d'un procés institucional que afecti 
uniformement tots els centres o equips d'investigació. 
L'interès en la participació en aquesta activitat es 
troba distribuït heterogèniament i l'obtenció de recur
sos per aquesta via es realitza individualment i només 
hi participa d'un 35 a un 400Jo del professorat. La 
universitat només ha facilitat l'administració dels con
venis a través d'un gabinet d'I + D, dedicat exclusi
vament a aquesta finalitat juntament amb el seu su
port total front els detractors i absentistes. 

Optar clarament per una política d'investigació i 
desenvolupament d'aquesta naturalesa tenia no po
ques dificultats, malgrat que encabia nombrosos 
aventatges. Després de tres anys d'experiència no hi 
ha cap dubte. No només això, sinó que encara con
siderem que es tracta d'una tasca insuficient i el marc 
conceptual i operatiu s'ha tornat petit. 

Molts investigadors de laboratori i despatx, hones
tos però influïts per ' una concepció espanyola que 
considera l'activitat in~estigadora entre la mística i el 
sadisme, creuen que l'investigador ha de ser una per
sona que pateixi molt (mal pagats, molta dedicació, 
incomprensió, pocs recursos) i que arribi al final de 
la seva carrera neuròtic i pobre. De la mateixa mane
ra creuen que investigar en funció de la demanda 
social i obtenir recursos per a la investigació i remu
neració addicional és com prostituir la ciència. Una 
primera etapa hauria de ser prudent per no convertir 
la universitat en una empresa de consulting. 

foto S. Microscopi electrònic d'scanning del Servei de Microscò
pia Electrònica de la UPV. 

Es va establir en el seu moment una fórmula per 
distribuir els excedents dels convenis que fos equili
brada respecte dels quatre «sumandos»: equips d'in
vestigació, becaris i altre personal, dotació del depar
tament i retribució del professorat i personal d'admi
nistració i serveis. Això va comportar resultats molt 
bons malgrat que, com era d'esperar, s'han produït 
algunes desviacions. 

En certa manera i en molts casos es tracta d'aban
donar un entorn universitari relativament tranquil i 
amb regles de joc conegudes, per substituir-ho per un 
entorn empresarial, més agressiu i amb regles de joc 
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més estrictes i absolutament quantificables; si es res
solen els problemes, s'encerta; del contrari, es fracas
sa; no valen raons ni arguments. Encara que s'esta
bleixi una retribució econòmica personal o es destini 
una part important dels ingressos a la dotació d'e
quips d'investigació, en molts casos resulta insuficient 
per motivar a molts investigadors a iniciar aquesta 
activitat. Entre d'altres coses perquè aquest tipus d'in
vestigació proporciona actualment al nostre país me
nor prestigi i mèrit de cara a la promoció del profes
sor. Malgrat això la diferència de retribució entre el 
professor-investigador dedicat a la investigació bàsi
ca de qualitat pot crear un cert malestar entre aquests 
últims, sobretot en els dedicats a aquelles matèries 
que tenen escassa o nul·la venda. Aquesta situació 
ens condueix a plantejar-nos diverses reflexions: 
1. Si es volen potenciar les relacions universitat-em

presa és imprescindible establir criteris de valoració 
del desenvolupament tecnològic, anàlegs o sem
blants als establerts per a la investigació i que con
siderin l'esforç en la coHaboració amb l'empresa 
en el mateix nivell de mèrits per a la promoció que 
l'esforç en Ja publicació en revistes especialitzades 
o l'assistència a congressos. 

2. La investigació bàsica en la universitat ha de retri
buir-se, de la mateixa manera, com un component 
del sou i a través de valoracions externes. Donat 
que aquest tipus d'investigació no té repercussió 
directa i immediata sobre el mercat, han de ser els 
pressupostos públics els que financiïn complements. 

3. A igual esforç, productivitat i qualitat en la inves
tigació, i desenvolupament, han d'establir-se crite
ris discriminatoris en la retribució en favor d'aquells 
professors-investigadors el treball dels quals tingui 
una més gran demanda social, estimada mitjançant 
els ingressos que generen, ja que tenen major cost 
d'oportunitat professional. Qualsevol política redis
tributiva i equilibrada és negativa. S'ha de seguir el 
criteri dé la màxima imputabilitat. 

4. Encara que en alguns casos es pugui degradar la 
qualitat de la investigació i alguns departaments 
puguin convertir-se en simples centres de prestació 
de serveis, en competència amb altres empreses o 
professionals lliures, al nostre parer, continuen ha
vent-hi avantatges en favor de la coHaboració uni
versitat-empresa i també hi ha mesures per corregir 
aquesta possible desviació en el supòsit que es desit
~. o 

JUSTO NIETO NIETO 
Rector de la Universitat Politècnica de València 

VICENT CABALLER i MELLADO 
Vice-rector d'Investigació de la Universitat 

Politècnica de València 

LA RECERCA A LA UB 

L'aportació de la UB al desenvolupament, aplicació i difusió del 
coneixement científic a través de les activitats de recerca és molt 

important, tant qualitativament com quantitativa. 

Pot dir-se que, si el nostre país en els últims anys 
ha augmentat de forma important la seva contribució 
al coneixement científic, la Universitat de Barcelona 
aporta una part important d'aquesta contribució, se
gons el que es desprèn dels indicadors objectius d'ac
tivitat científica com són les publicacions científiques 
a revistes internacionals de gran difusió o el finança
ment obtingut per a la realització de projectes de 
recerca. 

Així, per citar alguns dels indicadors més signifi
catius pel que fa al finançament, podem dir que la 
UB ha rebut durant l'any 1987 uns 1.660 milions de 
pessetes provinents del sector públic i privat amb 
finalitat de recerca. D'aquest muntant global, cal des
tacar que 355 milions provenen de la convocatòria de 
projectes per a la Promoció General del Coneixement, 
quantitat que significa aproximadament el 1 O % del 
muntant concedit a tot l'Estat pel mateix concepte. 
Del muntant global cal destacar també la xifra de 320 
milions que al llarg de 1986-1987 han estat destinats 
a projectes de recerca amb la Comunitat Europea. 

Pel que fa al sector privat la UB, a través de la 
Fundació Bosch i Gimpera, porta ,contractats projec
tes per valor de 430 milions a l'any 1987. 

foto 6. Laboratori de Física i Química de la UB. 

Si volem analitzar la distribució dels fons de recer
ca a la UB, tant pel que fa al nombre de projectes 
com a les xifres que s'hi inverteixen, pot dir-se que 
un 40 per cent correspon a investigacions relaciona
des amb les Ciències Experimentals (física, química, 
biologia, geologia i matemàtiques); un 25 per cent a 
Ciències de la Salut (medicina, farmàcia i Psicologia) 
i un 18 per cent a l'àrea d'Humanitats. 

Resulta difícil resumir les activitats investigadores 

que es realitzen als 93 departaments de la UB. L'exis
tència de centres antics i de gran tradició i d'altres de 
recent creació, igual com Ja seva gran diversitat temà
tica n'és la causa. Per intentar estructurar aquesta 
situació s'ha elaborat una Guia de la Recerca de la 
Universitat de Barcelona on s'ha intentat fer una 
llista de les línies de recerca que s'estan duent a terme 
en els diferents departaments universitaris. Així, des 
dels nombrosos grups que fan recerca fonamental, 
cada cop hi ha més grups de gran projecció interna
cional -com pot observar-se a través dels contractes 
formulats per la Fundació Bosch i Gimpera. En els 
últims anys s'observa, a més, un considerable aug
ment de la recerca de tipus aplicat enfocada cap a la 
resolució de problemes concrets que afecten la socie
tat. Hi ha també grups amb especial interès en la 
difusió del coneixement a través de grans obres de 
recopilació (Història Universal, Història Natural, 
Geografia Humana, etc ... ). 

«Un 40 per cent correspon a 
investigacions relacionades 

amb les Ciències 
Experimentals.» 

Malgrat l'optimisme que pot despendre's de les 
xifres esmentades cal no oblidar les mancances que 
pateix la UB i que afecten la recerca derivades, prin
cipalment, de la manca d'espai, de la deficiència en 
equipament, falta de personal tècnic i massificació. 
La UB disposa de centres a Lleida, al Camp de Tar
ragona i a Barcelona, on estudien uns 80.000 alum
nes. A més, presenta un dèficit d'espais quantificat 
en uns 34.000 m2. 

«Cada cop hi ha més grups 
de gran projecció 
internacional.» 
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LA RECERCA A LA UB 

Foto 7. Laboratori de Farmàcia de la UB. 

Algunes d'aquestes dificultats, com per exemple a 
la deficiència en equipament i de personal tècnic, és 
general a totes les universitats catalanes. Pel que fa 
als problemes d'espai, l'equip de govern ha el·laborat 
un Pla Plurianual que ha de permetre que la Univer
sitat de Barcelona arribi al 1992 amb els dèficits es
tructurals solucionats. Quant a les deficiències en l'e
quipament científic, sobretot pel que fa als grans 
equips, la UB ha fet una decidida actuació sobre la 
infrastructura d'ús col·lectiu millorant el material 
científic dels serveis científico-tècnics amb dotacions 
pròpies i aconseguint subvencions externes. Actual
ment, el Servei Científico-tècnic de la UB el confor
men els serveis de Microscòpia Electrònica, Espec
troscòpia i Tallers i Criogènia. 

«En els darrers anys s 'ha 
constatat una major 

preocupació per millorar la 
investigació per part de tots 

els sectors implicats.» 
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Foto 8. Interiors del Centre d'Informàtica de Ja UB. 

La situació actual de la recerca a la UB, tot i 
estant notòriament millor que en anys anteriors, està 
lluny de la mitjana universitària europea. Afortuna
dament, en els darrers anys s'ha constatat una major 
preocupació per millorar la investigació per part de 
tots els sectors implicats; l'administració, el sector 
productiu i els investigadors; cosa que permet preveu
re que poc a poc ens anirem acostant als estàndards 
europeus. O 

JUANJOFREiTORROELLA 
Vice-rector de Polltica Científica de la 

Universitat de Barcelona 

LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

DE LES ILLES BALEARS 

La nostra Universitat celebra ara el desè aniversari. És a dir, 
després d'una primera fase amb delegacions de les universitats 

de Barcelona i Autònoma de Barcelona, fa deu anys es va crear 
una Universitat a Ciutat de Mallorca. 

En aquest temps, han augmentat les ofertes do
cents, el personal per a l'ensenyament i, progressiva
ment, les instal·lacions i les possibilitats de recerca. 
En efecte, ara tenim estudis de Ciències (Biologia, 
Física, Infoi."màtica, Química), i també de Dret i de 
Lletres i Humanitats en diverses opcions. Hi ha lli
cenciatures i doctorats en Filologies, Història, Peda
gogia, en Economia i Empresa, i, també, els primers 
cicles corresponents als estudis del Magisteri, etc. A 
més, hi ha concerts pel que fa a Turisme, i accions, 
mitjançant convenis, per als primers cursos d'Engi
nyeries Tècniques i Superiors, etc. També, els depar
taments que tenen la responsabilitat docent d'una 
llicenciatura -tenen un programa de doctorat en el 
qual se sintetitzen llurs activitats investigadores. Això 
permet oferir una introducció a la recerca i, si el 
treball és positiu, completar el tercer cicle mitjançant 
la realització d'una tesi doctoral. L'any passat (1987) 
es varen llegir vint-i-cinc tesis doctorals. Aquest nom
bre s'ha de normalitzar. Cal tenir present que tenim 
catorze departaments i la mitjana de persones perma
nents per departament està situada entre les quinze i 
les vint. 

««Amb unes noranta 
persones es llegiren dotze 

tesis doctorals i sortiren cent 
vint publicacions en revistes 

internacionals.» 

El creixement de. l'oferta docent ha fet néixer i 
créixer una estructura de campus a la carretera de 
Valldemossa, amb unes instal·lacions acabades, altres 
en construcció (Dret i l'aulari d'ús general) i en pro
jecte i, cosa que és més important, amb un calendari 
ranoablement realista i que, per ara, es va realitzant. 
Amb tot, aquest procés sempre és, per definició, lent. 
Ara per ara, encara una bona part dels estudiants 
(Dret, Empresarials i Informàtica) estan a l'edifici Sa 
Riera, dins de la ciutat. 

Tot això es troba associat amb un creixement con
tinuat de l'activitat investigadora, de les instaHacions 
i equips de suport a la recerca i del producte investi
gador. Unes dades simples ens ajudaran a estimar 
l'activitat de producció científica corresponent a l'any 

1987. En efecte, a la Memòria de recerca correspo
nent i, per simplificar, a partir dels departaments 
lligats a la Facultat de Ciències, podem establir que, 
amb unes noranta persones (sense comptar els beca
ris), es llegiren dotze tesis doctorals i sortiren cent 
vint publicacions en revistes internacionals. Això im
plica una producció científica mitjana superior a la 
realització d'un treball de recerca per persona i any. 
Això comptant tothom, doctors i no doctors, beca
ris, ajudants, etc. 

L'anàlisi d'aquesta recerca fa evident el seu creixe
ment continuat, que, en principi, podríem associar 
únicament a 1' augment de personal i, també, a la 
seva estabilització progressiva com a personal de plan
tilla a mesura que els estudiants inicials esdevenen 
doctors i, després, professors de la mateixa Universi
tat. Ara bé, una observació més qualitativa aclareix 
aquest creixement. Hi ha una evolució continuada 
del nombre de projectes de recerca finançats i, tam
bé, augmenta la diversificació. A mesura que els nous 
grups van assolint la seva massa crítica mínima par
ticipen i assoleixen cabals en nous nivells. En aquesta 
línia es va passant del finançament via pressupostos 
ordinaris de la Universitat, dels organismes públics 
locals, als de projectes finançats amb cabals públics i 
sotmesos a una avaluació científica d'àmbit estatal o 
internacional. 

Per exemple, vigents al final de 1987 teniem entre 
quinze i vint projectes de l'extinguida Comissió As
sessora d'Investigació Científica i Tècnica i de la Di
recció General d'Investigació Científica i Tècnica. Dir 
entre quinze i vint depèn de la manera de comptar 
durant el 1987. En certs moments un grup tenia un 
projecte que s'acabava i li n'acabaven de concedir un 
altre. Aquests projectes impliquen disposar d'un ni-

Foto 9. Vicenç Torra, Vice-rector d'Investigació de Ja UW. 
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LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

DE LES ILLES BALEARS 

vell satisfactori ae recerca prévta 1 el seu nombre no 
ha fet més que créixer. ,4ill{ò es realitza de manera 
important dins de Ciències, però el creixement relatiu 
dins de Lletres i Humanitats és molt més important i 
rellevant. En les dues darreres convocatòries estatals 
(la resolta el 87 i la que es resol ara el 88) els investi
gadors de la Universitat encapçalen ja cinc projectes 
finançats. Com és evident, la participació conjunta 
de tota la Universitat dins de l'assoliment de cabals 
de les convocatòries estatals facilita l'homogeneïtza
ció dels criteris científics dins de la Institució. 

Hi ha altres projectes finançats mitjançant conve
nis, en particular a través del CSIC. En aquest cas hi 
ha coHaboracions de persones de la Universitat en 
projectes dels CSIC i, també, projectes preparats a 
través de l'Institut d'Estudis Avançats que ja asso
leixen cabals. 

En un altre nivell, s'assoleixen algunes ajudes de 
programes internacionals d'intercanvis com ara de la 
OTAN o del Comitè Conjunt amb els Estats Units. 
L'entrada a la Comunitat Europea ha obert noves 
possibilitats, i ha començat l'intercanvi d'estudiants 
dins del programa Erasmus. Es participa en un curs 
del programa Comett sobre Ciència dels Materials i 
hi ha un projecte de l'Euram del mateix ambient. 

Aquestes activitats es basen en unes certes condi
cions mínimes de treball que s'han introduït successi
vament: 

1. Una acció de caire bibliogràfic amb una com
pra centralitzada, continuada i mitjanament dotada 
de llibres i revistes per mantenir un nivell bibliogràfic 
mínim i actualitzat. 

2. Disponibilitat de recursos de computació, sigui 
per a càlcul o per a l'edició de textos, i progressiva
ment connectats amb el Servei de Publicacions. 

3. Un suport de correu electrònic (Telefax i Bit
net) i d'accès a les bases de dades inte'rnacionals. 

4. Un finançament de viatges i intercanvis relati
vament important (uns 18 Mptes./any) per facilitar 
els contactes amb els altres grups estatals i internacio
nals de recerca. 

5. Un procés de creació de serveis de suport a la 
recerca experimental i de serveis a l'exterior mit
jançant el Laboratori d'Anàlisi i Assaigs i el Servei 
de Microscòpia Electrònica.» 

En l'estat actual, l'èmfasi més important cal fer-lo 
en el suport a la recerca mitjançant l'augment de les 
instaHacions i de l'instrumental i del personal tècnic 
qualificat de suport. És a dir, potenciar els serveis de 
suport per ajudar els grups de recerca en les tasques 
rutinàries i d'assessorament en l'ús dels materials pe
sats. Aquest és el punt on ens cal fer créixer l'esforç 
i fer confluir diverses fonts de recursos. En aquesta 
línia ja s'hi esmercen els cabals provinents de les 
convocatòries d'infrastructura de la DGICYT (Minis-
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Foto 10. Vista parcial del campus de la UIB. 

terio de Educación) i recursos propis de la Universi
tat. De fet els serveis estan inclosos dins dels pressu
postos ordinaris i reben un finançament de sosteni
ment. Ens cal, encara, un augment de la participació 
del Govern Balear en el seu suport i desenvolupament. 

En el suport a la recerca es realitzen unes accions 
per augmentar les estades de professors nostres a 
l'estranger i facilitar les organitzacions docents i, a 
més, les estades d'investigadors estrangers a la nostra 
Universitat. Això, sigui mitjançant les convocatòries 
de sabàtics i les estades postdoctorals o pel finança
ment de professors visitants. Les estades de llarga 
durada ~obreixen tres objectius simultàniament. 
D'una banda el grup rep una fertilització científica, 
de l'altra, disposa d'una o més persones suplementà
ries. També, i -com és obvi, les estades de llarga du
rada dels estrangers impliquen que el grup que els 
acull disposa d'un ambient de treball de bon nivell. 
De fet, als investigadors qualificats els pot atreure 
una setmana de vacances però no per passar molt de 
temps en un lloc que no té nivell internacional. 

Les vies del suport a la recerca, atès el permanent 
petit volum dels nostres grups de treball, cal que 
passin, doncs, per: 

1. El finançament dels serveis que assegurin un 
grup d'instaHacions correctes i en permanent estat de 
funcionament amb el personal de suport ad hoc. 

2. L'absorció de professors estrangers i les estades 
postdoctorals per mantenir un alt nivell d'activitat i 
de qualificació. 

Aquestes són les vies on es treballa actualment. 
Aquest és el camí que, probablement, pot situar 
aquesta Universitat en el lloc que li pertoca per la 
seva situació econòmica. En efecte, les institucions 
docents i de recerca cal que siguien adequades a les 
disponibilitats econòmiques que indica el producte 
nacional brut. Les Balears el tenen molt alt. Llavors 
la seva Universitat cal que tingui la qualitat correspo
nent, ja que, pel volum de població, no es pot dispo
sar d'un gran nombre d'institucions. · Això és, doncs, 
la línia d'acció per als propers deu anys. O 

VICENÇ TORRA i FERRÉ 
Vice-rector d'Investigació de la Universitat 

de les Illes Balears. 

LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

La Universitat ha de ser un centre creador i difusor de la cultura 
que contribueixi decisivament al progrés de la societat. Ara bé, 

si a la Universitat hem d'ensenyar i hem de transmetre els 
coneixements i les lleis que configuren i regeixen el món en què 

vivim, i hem d'ensenyar la forma d'aplicar-los, hem de 
participar intensament i activa en el procés de recerca i 

d'elaboració d'aquests coneixements, no es pot ensenyar ciència 
sense fer ciència ... 

Només el professorat que participi d'una o altra 
forma en l'aventura apassionant de la recerca i el. 
descobriment dels coneixements, a la producció de la 
cultura, serà capaç d'ensenyar a descobrir, donarà 
als estudiants la canya de l'aprenentatge i no solament 
el peix mort dels coneixements. 

Però això no ho és tot. La universitat no es pot 
contemplar tom un fet aillat de la societat que l'en
volta i que la sosté. La universitat ha de retornar en 
forma de serveis, molt sovint intangibles i difícils de 
mesurar, l'esforç que la societat fa per mantenir-la. 
Ara bé, si tot això és evident en el món universitari 
en general, encara ho ha de ser amb més força en 
una Universitat Politècnica en què, per la naturalesa 
dels estudis que imparteix, la relació amb el seu en
torn social, industrial i empresarial ha de ésser molt 
intensa. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya estableixen que «La UPC és una Institució 
concebuda com a un conjunt interdisciplinari per al 
foment i l'exercici de l'estudi, de la recerca cientlfica 
, artlstica i del desenvolupament tècnic i cultural, per 
a la formació que capaciti per a l'exercici d'activitats 
professionals i perquè doni el suport cientific i tècnic 
al progrés social, cultural i econòmic de la societat i, 
en especial, de la catalana». 

Foto 11. Aspecte parcial del .-oto 12. Aspecte d' un dels 
laboratori de la delegació de la tallers de la UPC a Girona. 
UPC a Vilanova i la Geltrú. 

El progrés a la nostra societat està indefectiblement 
lligat a la tecnologia; encara més, moltes vegades es 
confonen i s'arriben a utilitzar els dos mots indiscri
minadament per dir el mateix, encara que és ben 
segur que signifiquen coses diferents. Però és que la 
tecnologia ha estat i serà una de les vies més impor
tants, per no dir la més important, per on circula el 
tren del progrés. No és, doncs, gens estrany que el 
repte tecnològic i tot el que se'n deriva sigui una 
prioritat i un desafiament per a la UPC. 

«La Universitat no es pot 
contemplar com un fet aïllat 
de la societat que l'envolta i 

que la sosté.» 

Així mateix, hom pot observar que durant els dar
rers anys s'ha produït a Catalunya un increment im
portant de l'aposta del sector industrial en temes d'in
vestigació i desenvolupament. Aquest increment s'ha 
degut, d'una banda, a la necessitat d'innovar com a 
conseqüència de la internacionalització creixent dels 
mercats i de la competència i, d'altra banda, a un 
increment de credibilitat de les activitats de recerca 
de les universitats i a la liberalització i racionalització 
del règim econòmic i contractual de les relacions d'a
questes i el seu entorn industrial i social. 

Aquest major interès del sector industrial en temes 
de recerca i desenvolupament tecnològic es materia
litza, en el nostre cas, en un espectacular creixement 
del nombre de convenis de recerca i coHaboració en
tre les empreses i altres entitats i la UPC. 

És curiós i interessant comprovar que un elevat 
percentatge de la inversió realitzada en I + D (Inves
tigació i Desenvolupament) a la Universitat Politècni
ca de Catalunya prové d'entitats petites o mitjanes 
per a les quals el factor de risc, inherent a tota inves
tigació, i el concepte d'aventura que malauradament 
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LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

s'astribuïa fins fa poc a la relació amb la universitat 
vital d'innovar i per la comprobació de l'èxit creixent 
de les coHaboracions establertes. Així mateix, el que 
va començar inicialment com a solució barata i fàcil 
per a desenvolupaments de baix cost, s'ha anat con
vertint en l'actualitat en la realització de treballs d'un 
elevat grau d'innovació i de sofisticació tècnica i cien
tífica. 

Com a consultora, o en tasques d'estudi de viabi
litat, passant pel disseny, la simulació i el desenvolu
pament de prototipus o de processos, la UPC col·la
bora activament en múltiples projectes d'abast local 
o internacional. 

La UPC ha assolit durant aquests anys un alt grau 
de reputació a nivell internacional en temes relatius a 
cèHules solars, tecnologia electrònica, radar i sonar, 
comunicacions, fibres òptiques, inteHigència artifi
cial, automatització industrial, robòtica, reconeixe
ment de formes, enginyeria química, mecànica, bioen
ginyeria, tecnologia tèxtil, genètica i millora vegetal, 
mètodes numèrics, arquitectura, enginyeria civil, dis
seny assistit per ordinador, i un llarg etcètera que 
seria prolix d'enumerar amb detall. 

La UPC participa en nombrosos projectes euro
peus (ESPRIT, RACE, EUREKA, COMET, EURO
POLIS, Agència Espacial Europea, etc.) i amb altres 

Foto 13. Centre de transferència de Tecnologia. 
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organismes estrangers i internacionals com ara la 
UNESCO o la National Science Foundation (NSF). 

«El que va començar 
inicialment com a solució 

barata i fàcil per a 
desenvolupaments de baix 

cost, s 'ha anat convertint en 
1 'actualitat en la realització 
de treballs d'un elevat grau 
d'innovació i de sofisticació 

tècnica i. científica.» 
Tot i les mancances d'espai i d.'instal·lacions que 

pateix des de fa anys, la UPC gaudeix d'uns recursos 
exceHents en comunicacions, enginyeria civil i infor
màtica entre d'altres, alhora que posseeix la xarxa de 
càlcul a alta velocitat més llarga del país i la primera 
del seu tipus en un campus universitari. En els dar
rers anys, més de vint departaments han renovat els 

LA RECERCA A LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

seus recursos adaptant-los a una actitud moderna i 
agressiva tecnològicament parlant. Tot aquest canvi 
s'ha degut, fonamentalment, a l'incansable esperit de 
superació dels seus quadres de professors. 

Amb independència i dels ingressos derivats dels 
convenis de recerca i de coHaboració amb empreses i 
altres organismes, la CAICYT, la CIRIT i altres en
titats de promoció de la investigació ens han donat 
un suport important que ha contribuït a pal·Iiar els 
escassos x:ecursos que hi pot dedicar la mateixa uni
versitat com a conseqüència de la migradesa dels seus 
pressupostos. En aquest sentit, cal destacar que la 
UPC figura en els primeríssims llocs, entre totes les 
universitats de l'Estat, pel que fa a la seva capacitat 
d'obtenir projectes de recerca subvencionats per la 
Comisión asesora de Investigación Cientlfica y tecno
lógica (CAICYT) i, actualment, per la Comisión In
terministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT). 

Per tal ·de promoure i facilitar la relació entre els 
investigadors dels seus centres, departaments i insti
tuts amb el món exterior, la UPC ha creat el Centre 
de Transferència de Tecnologia. 

El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT), 
hereu de l'anomenada Oficina de Convenis de la 
UPC, és fruit de la signatura, a finals del 87, del 
conveni entre la UPC i el Departament d'Indústria i 
Energia de la Generalitat de Catalunya. 

«La quantitat ingressada 
anualment per aquests 

conceptes se situa prop dels 
mil milions de pessetes i 

aquesta xifra creix 
significativament any rere 

any.» 

El CTT formarà part de la futura xarxa de centres 
de transferència de tecnologia de Catalunya que pro
mou el Departament d'Indústria i Energia per mitjà 
del Centre d'Informació i Desenvolupament Empre
sarials (CIDEM), amb l'objecte de disposar d'una 
oferta tecnològica coordinada i completa que permeti 
avançar en el desenvolupament de tecnologia pròpia 
a Catalunya i envers la millora de la competitivitat de 
les empreses catalanes. El Centre ha de ésser un ele
ment actiu dins la política de relació universitat-em
presa, ha de prendre iniciatives per connectar l'em-

Foto 14. La Universitat és una eina cabdal per a Ja formació de 
tècnics professionals. 

presa amb la universitat i per dur la inquietud univer
sitària a l'àmbit de les empreses. Vol ser també el lloc 
físic d'encontre on empreses, empresaris i professors 
es puguin trobar per discutir els problemes que els 
siguin comuns. Així mateix, el CTT ha d'ajudar a 
buscar, quan calgui, fons de finançament, especial
ment capital a risc, perquè els projectes empresos 
puguin reeixir empresarialment. El Centre promou 
també la realització de programes de tipus internacio
nal i la coordinació amb d'altres organismes equiva
lents del mateix país o d'Europa en general. D'altra 
banda, s'ha cregut que per poder mantenir un con
tacte fluid amb el món empresarial calia que el CTT 
tingués una estructura flexible i una operativitat molt 
àgil, la qual cosa li era més difícil a l'antiga Oficina 
de Convenis, pel fet d'estar sotmesa a procediments 
administratius més burocràtics. 

Per donar una idea de la magnitud de la recerca 
que es fa a la UPC mitjançant els contractes o con
venis amb institucions públiques o privades, precisa
rem que la quantitat ingressada anualment per aquests 
conceptes se situa prop dels mil milions de pessetes i 
que aquesta xifra creix signifi cativament any rere 
any. 

Per acabar aquesta molt breu panoràmica sobre la 
recerca a la UPC, només vull afegir que malgrat les 
mancances de tota mena, fonamentalment estructu
rals i de recursos, que afecten les universitats i mal
grat també el poc interès del sector públic per finançar 
la recerca, tan fonamental per al progrés del país, la 
UPC posa la ferma resolució de tot el seu esforç i 
voluntat en la consecució d'un nivell de recerca de 
qualitat internacional i al servei dels interessos cultu
rals i socials del país. 

GABRIEL FERRATÉ i PASCUAL 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 
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RECERCA A LA UNIVERSITAT DE 
' 

PERPINYA 

La recerca a la Universitat de Perpinyà, igual que la institució: 
te un caràcter pluridisciplinari. Està estructurada en laboratons 

pertanyents a dues Unitats de For;nació i R_~ce~ca: l'una en 
ciències exactes i experiment~ls, I altra en czenczes humanes, 

econòmiques, jurídiques i socials. 

El potencial de la Universitat és de 250 ensenyants
investigadors i 150 enginyers, tècnics i personal admi
nistratiu (dels quals 35 depenen del CNRS i 2 de 
l'INSERM) que ocupen en el campus 4.900 m2 de 
locals dedicats exclusivament a la recerca. 

Si, al començament, aquestes recerques es van tra
duir en la realització de tesis o de nombrosos articles 
a les revistes nacionals o internacionals lligades al 
dinamisme dels ensenyants-investigadors, després dels 
darrers anys han evolucionat sota la pressió dels mi
nisteris corresponents i també a partir de la demanda 
del sector sòcio-econòmic. 

Aquesta evolució s'ha traduït en la constitució d'e
quips organitzats entorn de programes coherents, pro
grames que esdevenen cada cop més pluridisciplina
ris. Així, la part de recerca individual té tendència a 
ser reemplaçada per l'activitat de grup. Aquest feno
men també és una necessitat en les ciències experimen
tals, en què els equipaments de treball cada cop més 
complexos i costosos constitueixen la base d'una re
cerca de qualitat (Centre de Càlcul, Microscòpia elec
trònica, Biblioteca Universitària dipositària d'un fons 
de documentació completament nou en energia solar). 

«La part de recerca 
individual té tendència a ser 
reemplaçada per l'activitat 

de grup.» 

ELS PLANS PLURIANUALS DE RECERCA 

Posats en marxa a partir de 1983, han estat objec
te d'un contracte per un període de quatre anys amb 
el Ministère de I'Enseignement Supérieur. L'establi
ment d'aquests contractes ha conduït la Universitat a 
definir unes línies prioritàries a partir de recerques de 
punta de la institució. Els camps lligats a les ciències 
de la vida, a l'energètica i a l'oceanologia consti
tueixen els eixos prioritaris de la Universitat de Perpi
nyà. 

En cadascun d'aquests camps hi ha els equips as
sociats a grans organismes de recerca, com ara el 
Centre National de la Recherche Scientifique i l' Ins
titut National de la Santé et de la Recherche Médica-
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fe. D'altres reben l'estructura d'equip recomanada 
pel Ministeri. 

L'existència d'aquestes línies no impedeix que hi 
hagi temes nous; que alhora constitueixen programes 
privilegiats de la institució. 

Els plans plurianuals són actualitzats cada quatre 
anys després d'examinar l'activitat de cada laboratori. 

Foto IS. Prototipus per a la 
(CNRS/ FAIVELEV). 

LES RELACIONS AMB EL SECTOR 
INDUSTRIAL 

El desplegament ràpid de la tecnologia ha contri
buït a accelerar les relacions entre Universitat i indús
tria. 

Avui es pot dir, com a mínim pel que fa a les 
ciències experimentals, que la meitat del finançament 
de la recerca (a banda els salaris) ha sortit dels con
tractes de recerca amb les empreses. 

Les principals coHaboradores dels laboratoris son: 
Rh6ne-Poulenc, Elj-Aquitanie, la Société Européen
ne de Propulsion, l'Aérospaciale, Alcatel, Air Indus
trie/ Faiveley, SP/E Batignoles ... 

Al costat d'aquests grups, i això és un fenomen 
força nou, les empreses regionals fan cada vegada 
més demandes als equips universitaris per examinar 
els seus problemes, tant pel que fa a l'organització 
com pel que fa a la tècnica. En aquest context s'han 
signat nombrosos convenis: Etablissements LOR, 
Canta/ou, Saba té, Bolloré Techologies ... 

Les relacions internacionals en aquest domini de 
la recerca són nombroses i diversificades, tant per les 
disciplines implicades com pels països contractants. 
En total, una quarantena d'accions amb vint-i-dos 

RECERCA A LA UNIVERSITAT DE 

PERPINYÀ 

països diferents, que es reparteixen meitat i meitat 
entre països en vies de desenvolupament i països in
dustrialitzats, entre els quals hi ha les universitats de 
Barcelona i València . 

«Els camps lligats a les 
ciències de la vida, a 

l'energètica i a l'oceanologia 
constitueixen els eixos 

prioritaris de la Universitat 
de Perpinyà.» 

TEMES DE RECERCA 

Les principals recerques es dediquen a: 

Ciències de la vida 

• fitofarmàcia amb l'estudi de nous herbicides, 
dels quals l'activitat a través de les arrels és particu
larment dependent del comportament de les substàn
cies del sòl; 

• biologia marina i lacustre amb els efectes sobre 
la reproducció, la pesca i l'aqüicultura; 

• biologia vegetal amb l'estudi de la fotosíntesi i 
la producció d'algues amb fucoxantina; 

• fisiologia vegetal o material genètic de les plan
tes i les modalitats de la seva expressió en el curs del 
desenvolupament; 

• biomedicina a partir de les tècniques de fluores
cència que permeten d'estudiar problemes a nivell de 
la cèHula viva. 

Energètica 

• estudi i elaboració de materials amb revestiments 
nous sortits de problemes industrials (resistència ter
modinàmica en particular); 

• control de tècniques noves d'elaboració de mate
rials; 

• concepció i optimització de nous processos d'al
tes prestacions per a la gestió i I' emmagatzemament 
de l'energia tèrmica; 

• automatització i funcionament òptim de proces
sos tèrmics o de sistemas agrícoles. 

Foto 16. Prototipus de PACC de SO kW (CNRS/ ELF/ AFME). 

Oceanologia 

• estudi de les relacions continent-oceà amb l'anà
lisi dels processos d'acumulació i de rnineralogènesi; 
les aplicacions són situades a l'Àfrica al domini del 
riu Congo i al golf de Lleó a la Mediterrània; 

• estudi dels ecosistemes de les vores continentals, 
programa multidisciplinari que relaciona els aspectes 
geològics, sedimentològics, hidrodinàmics, geoquí
mics i biològics. 

Al costat d'aquestes grans línies de recerques es
tructurades que presenten un interès per a la institu
ció, cal considerar: 

• les matemàtiques aplicades, la semiòtica, les re
cerques ibèriques i llatino-americanes, els estudis so
ciològics del Rosselló ... 

Aquest conjunt d'activitats i els resultats obtinguts 
després de nombrosos anys contribueixen a reforçar 
la imatge de recerca de qualitat de què gaudeix la 
Universitat de Perpinyà. Una activitat així té resultats 
immediats i d'importància sobre la formació inicial o 
professional en una època en què la formació a tra
vés de la recerca és cada cop més considerada pel 
sector sòcio-econòmic. O 

ENRIC GOT 
Director de la Universitat de Perpinyà 
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PROJECTORS DE VÍDEO (I) 

Encara que de projectors de vídeo n'hi ha de diversos tipus, 
nosaltres farem una volada sobre alguns tipus i ens centrarem en 

un de particular, a causa de les seves millors prestacions. 

Des del primer moment que vam poder veure una 
imatge de televisió, vam tenir la necessitat de poder
la reproduir ben gran per fer-la visible a una impor
tant quantitat de gent. per aconseguir-ho, van sorgir 
els projectors de vídeo. Un dels primers era un tub de 
raigs catòdics d'alta lluminositat. Aquesta llum pas
sava a través d'una lent i així es projectava en una 
pantalla que tampoc no podia ser molt gran ja que 
quant més gran fos, menys lluminositat donaria. 
Aquest és un problema de quasi tots els projects de 
vídeo: la llum. S'han millorat les pantalles, els tubs 
però encara falta llum. 

PROJECTORS DE TUBS 

Els projectors de tubs són essencialment com el 
primer que hem descrit però, clar, en color, la qual 
cosa vol dir que com a mínim hi ha tres tubs, un per 
~ cada color. Aquests tubs van refrigerats per algun 
líquid en circuit tancat, o també per aire forçat, tot 
depèn de la potència que desenvolupin. Cada tub té 
les seves lents per projectar les imatges i enfocar. 
Això vol dir que s'hauran d'ajustar els registres (con
vergències) en cada lloc on sigui instaHat, ja que 
dependrà de la distància i amplitud de la projecció. 

Tant si els projectors tenen tres tubs com quatre, 
bàsicament són molt similars. N'hi ha que només 
tenen dos sistemes òptics. En aquest cas, el vermell i 
el blau, que formen el magenta, són projectats per la 
mateixa òptica i el recorregut del senyal seria: ampli
ficació, descodificació, amplificació en RGB i el tub. 

L'altre tipus de projecció de la qual parlarem es 
basa en un disc de vidre (també pot ser un mirall) 
que té sobre la superfície una pel·lícula d'oli (oli es
pecialment preparat). En incidir el feix d'electrons 
sobre aquesta pel·lícula queda formada una imatge, 
que en ser atravessada per la llum, pot ser projecta
da. D'aquest sistema, se'n diu EIDÒFOR. 

EIDÒFOR és una paraula grega que vol dir una 
cosa així com el que porta la imatge. Els dos incon
venients que teníem en els anteriors sistemes de tubs, 
convergències i poca lluminositat, en aquest sistema 
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es podtn eliminar; la uum no procedeix d'una panta
lla electrofosforescent, sinò d'una bombeta de llum 
exterior que sol ser d'arc de xenó, la qual cosa garan
teix una alta reacció de llum. 

Passem a descriure el sistema, en primer lloc en 
blanc i negre. El senyal de vídeo, l'amplifiquem nor
malment i, quan aconseguim el nivell correcte, l'en-

Fig. 1. Camí de la llum en el sistema EIDÒFOR. 

«El canó d'electrons, el disc 
i 1 'oli estan situats en una 

ampolla de vidre d'alt nivell 
de buit.» 

Fig. 2. Tub de raigs catòdics d'alta lluminositat. 

PROJECTORS DE VÍDEO (I) 

R 

G 
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Fig. 3. La dificultat de fer convergències es deu al fet que són tres 
sistemes projectors. 

viem a un canó, electrònic que bombardeJarà el disc 
de vidre recobert d'oli; en incidir els electrons es 
creen unes càrregues electrostàtiques molt petites i, al 
mateix temps, centralitzades en petites àrees. Aques
tes càrregues fan que hi hagi repulsions entre elles 
mateixes i fan que es creïn unes curvatures o micro
prismes, així es reprodueix en aquest disc una imat
ge, còpia del senval original en vídeo. 

«Aquests tubs van refrigerats 
per algun líquid en circuit 

tancat.» 
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Fig. 4. Dibuix esquemàtic del recipient del disc d'oli. 

«Aquest disc de vidre va 
girant lentament dintre d'un 

recipient que conté una 
petita quantitat d'oli.» 

Aquest disc de vidre va girant lentament dintre 
d'un recipient que conté una petita quantitat d'oli. 
Així, en incidir el feix d'electrons sempre troba super
fície nova. Aquest feix no actua com en un tub de 
raigs catòdics variant la intensitat, sinò que el que es 
fa variar és l'enfocament, de manera que queda en
focat o desenfocat depenent del nivell del senyal. 
Així una secció blanca serà ben enfocat (el feix) i una 
fosca serà desenfocat, i per tant no afecta la superfí
cie d'oli. Quan és ben enfocat incideixen molts elec
trons en un punt, i en aquest lloc es creen càrregues 
electrostàtiques que fan que les partícules d'oli es 
converteixin en petites lents i deixen passar així la 
llum procedent de la càmera de xenó cap una altra 
direcció. 

El camí que segueix la llum és el següent: càmera 
d'arc, després passa per una esècie de graella o més 
ben dit «persiana» que li dóna un angle determinat, 
arriba al disc d'oli i després passa per una altra grae
lla que té com a funció no deixar passar els raigs de 
llum que no tinguin la direcció correcta, que és la 
que li donen els microprismes del disc de vidre amb 
oli. L'últim pas és l'òptica adient per a la distància i 
la grandària amb què es vulgui fer la projecció. 

Val a dir també que el canó d'electrons, el disc i 
l'oli estan situats en una ampolla de vidre d'alt nivell 
de buit, que en alguns equips es fa en posar-los en 
marxa i en altres ja ve de fàbrica. O 

JOSEP CASANELLAS i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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SONIMAG'88: NOVETATS , 
D'UN GRAN SALO 

SONIMAG-SS 

Enguany ha estat difícil trobar novetats interessants en 
aquesta edició de Sonimag; però, sempre hi ha alguna cosa. 

Hem fet una selecció d'allò més innovador de cada camp. Això 
és el que hem recollit. 

La firma Stage Accompany holande
sa presentava el seu sistema pub/ic ad
dress controlat per ordinador. La capa
citat del sistema és de 250 aparells -am
plificadors, equalitzadors, etc- que po
den ser controlats totalment des del te
clat de l'ordinador. El programa de con
trol té una presentació en Ja qual es con
juguen menús i imatges icones per con
vertir-lo en una eina fàcil i potent, en
cara més si utilitzem el ratolí. Distri
bueix: Stage Accompany España. 

SA 4525 BLUE' BOX 

Un nou model d'amplificador d'alta 
potència que ens arriba signat per Ja 
casa Crest, el 8001. Dissenyat per al pro
fessional, en podem destacar la seva po
tència (850W /80, 1225W/ 40 i 
1400W /20, per canal!), robustesa i pe
tites sofisticacions com el sistema IGM 
(Instantaneous Gain Modulation o mo
dulació de guany instantània) que dismi
nueix el guany de l'etapa d'entrada si Ja 
impedància de sortida baixa per sota del 
valor de seguretat. Distribueix: Lexon. 
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A destacar l'entrada del fabricant na
cional VIETA en el camp professional 
amb una gamma que inclou el barreja
clor, equalitzadors i amplificadors. El 
plat fort és l'M-8544, un barrejador es
tereofònic de 5 vies dobles i una altra 
especial per al discjockey; també hi han 
incorporat un eco i un equalitzador que 
ef converteixen en un aparell de moltes 
possibilitats. 

L'empresa TRIAX ha presentat un 
revolucionari model d'antenes planes 
per a la recepció de senyals de satèHits 
DBS. Depenent de les zones on s'hagi 
de situar l'antena, hi ha diversos models 
amb guanys de 3ldBi, 33dBi, i 36dBi. 

GIRÓ TV (J. Gimenez S.A.) presen
tà la gamma de productes de Ja seva 
representada italiana FRACARRO RA
DIOINDUSTRIE de recepció de TV via 
satèHit , tant per a instal·Jacions indivi
duals com coHectives, i els seus propis 
productes per a instaHacions de recep
ció de televisió convencional i satèHit. 

SONIMAG'88: NOVETATS D'UN GRAN SALÓ 

La firma SITELSA mostrava els seus 
radiotelèfons per a VHF, de recent ho
mologació AMH 350 DS i FMH 350 
DT, de 2 i 36 canals respectivament, 
juntament amb l'equipament de labora
tori de la seva representada GOLDS
TAR PRECISION. Una altra novetat 
d'aquesta empresa és el receptor de TV 
satèHit compatible per a tots els sistemes 
actuals i futurs propers d'aquest mitjà 
de transmissió. Així, està preparat per 
rebre, a més dels satèHits actuals, els · 
TV-SAT, ASTRA TDF, DBS, TELE-X 
i d'altres. A_ més a més, permet prepro
gramar 40 canals en DBS i 80 en normal. 

CS mERICA augmenta la seva gam
ma de transmissors per a BC amb el 
President Harry i el President Lincoln · 
també presenta com a novetats les ante: 
nes Dakota i Florida per a BC. A més a 
més, aquesta firma introdueix Ja impres
sora làser EXTRA Print 1000, amb una 
capacitat de memòria de 512 kbytes, 
per a diverses aplicacions. 
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Una de les novetats més importants 

en aquesta edició de SONIMAG ha es
tat el sistema de vídeo S-VHS, de carac
terístiques i possibilitats superiors al sis
tema VHS convencional. Les principals 
diferències queden determinades per 
l'ampliació de la ressolució que, en 
aquest cas, arriben a les 400 línies de 
ressolució l!oritzontal. Això s'aconse
gueix bàsicament ampliant el marge del 
senyal de luminància que passa a ser de 
5 MHz enfront dels 3 MHz del sistema 
VHS convencional. A més a més el 
S-VHS processa independentment els se
nyals de luminància i croma amb Ja qual 
cosa s 'evita Ja possible interferència en
tre ambdues i s'obté una millora subs
tancial en Ja imatge. Per una altra ban
da la relació senyal soroll que presenten 
és sensiblement superior a la dels mag
netoscopis VHS convencionals i se situa 
per sobre dels 45 dB. Aquest format ha 
estat llençat al nostre mercat per les fir
mes P ANASONIC, JVC i SA NY O. 

Dins del camp del vídeo domèstic cal 
destacar un nou model de magnetoscopi 
que permet la reproducció i l'enregistra
ment d'imatges en qualsevol dels dife
rents estàndards de televisió (PAL-SE
CAM-NTSC i les seves variants) i que 
inclou el sistema de pantalla interactiva. 
A més a més, aquest magnetoscopi pre
sentat per la casa AKAI, entre altres 
novetats en vídeo domèstic convencio
nal, possibilita la sintonització de 50 ca
nals, té un sistema de quatre capçals la 
qual cosa millora sensiblement la quali
tat de la imatge, i presenta una relació 
senyal/soroll més gran de 45 dB en ví
deo i més gran de 40 dB en àudio. 
Aquest magnetoscopi pertany al sistema 
VHS. 

La firma MITSUBISHI, representa
da al nostre país per Ja casa MABEL, a 
banda dels seus nous models de vídeo 
domèstic que permeten realitzar efectes 
digitals, ofereix com a novetats princi
pals els seus projectors de televisió amb 
pantalla de 45 polzades amb un angle 
de visió de 110°, tubs de projecció d'al
ta precisió, control remot per infrarojos 
de 26 funcions, senyal de test incorpo
rat, i connexions per a vídeo, vídeo-disc 
i cadenes d'alta fidelitat. L'altra novetat 
d'aquesta firma és el seu model de tele
visor (no pas projector) de grans dimen
sions, 37 polzades, amb una altra resso
Jució d'imatge, so estereofònic, pantalla 
plana quadrada amb deflexió de 110° i 
sistema multinorma de recepció. 

Per millorar Ja lectura en Ja gamma 
d'aparells de disc compacte, apareix una 
novetat que presenta l'empresa MA
RANTZ, i que consisteix en uns trans
formadors de línia digitals que ai1Jen Ja 
massa de les fonts digitals de senyal. El 
model DL T-1 evita que hi hagi conduc
ció de soroll digital cap a l'amplificador, 
cosa que es produeix quan hi ha diferent 
potencial de massa entre les diferents 
etapes de Ja cadena de so. Això és degut 
al fet que no hi ha connexió directa i es 
talla per tant Ja circulació d'aquest so
roll. A més a més, aquests dispositius 
tenen una atenuació subsònica progres
siva per reduir al màxim la distorsió 
d'intermodulació. 
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En el camp de l'aplicació dels siste
mes d'àudio als automòbils, cal destacar 
la gamma de sintonitzadors, equalitza
dors, amplificadors i caixes acústiques 
presentades per PIONEER, d'alta qua
litat i rendiment. La principal caracterís
tica general és la versatilitat i la minia
turització dels equips que es complemen
ten amb un nou model de reproductor 
de disc compacte per a cotxes que per
met reproduir de forma contínua fins a 
6 discos. La novetat principal d'aquesta 
firma, però, és el seu equip RDS (Radio 
Data System) que com a exhibició s'ha 
presentat, ja que al nostre país encara 
no es disposa d 'aquest servei. Aquest 
equip en qüestió permet a part de sinto
nitzar la ràdio convencional al cotxe, 
rebre una sèrie de senyals digitals que 
permeten; per exemple, canviar de sin
tonia automàticament en els desplaça
ments del vehicle, segons les diferents 
freqüències d'una mateixa emissora que 
pugui emetre en diferents zones del re
corregut d'aquest vehicle; a més a més 
les informacions relatives a l'estat de les 
carreteres, temps atmosfèric, accesos a 
les ciutats i d'altres informacions també 
es poden rebre de forma digital amb la 
qual cosa el receptor de l'automòbil es 
converteix en un terminal de dades per 
al conductor. De moment aquest nou 
sistema RDS s'està experimentant a di
versos països. A més a més serveix tam
bé de buscapersones. 
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PIHERNZ COMUNICACIONES, a 
banda de les novetats pel que fa a ante
nes per a radiocomunicació i els produc
tes de transmissió-recepció de la firma 
TOKIO HY-POWER, presentà com a 
novetat el telefax SPOT-III, que amb 
reduïdes dimensions permet transmis
sions de fins a 9.600 baudis, impressió 
tèrmica i diverses aplicacions. 

L'empresa SANYO, entre ets seus 
nous models de televisors de totes les 
mides i prestacions, i els seus aparells 
de vídeo i càmeres domèstiques, ofereix 
un nou model de vídeo digital VHS que 
permet la recepció de so estèreo/ dual 
amb el sistema NICAM (vegeu QUA
DERNS TECNICS núm. 18) actualment 
en període experimental a Gran Breta
nya. A més a més aquest magnetoscopi 

' disposa d'un comandament a distància 
que, a part de permetre tenir el control 
de totes les funcions de l'aparell, incor
pora uns auriculars que possibiliten l'au
dició a distància i sense cables del so 
d'alta fidelitat del vídeo. Aquest model 
VHS-D4710 SP té una gamma dinàmica 
superior als 90 dB. Les altres dues no
vetats més destacables d'aquesta firma 
són la càmera de vídeo 8 VM-D5P amb 
obturador electrònic d'alta velocitat 
(l/4.000 seg.) amb 6 posicions, i un co
mandament a distància múltiple que 
permet controlar tots els equips des d'un 
mateix aparell; és a dir, que amb el ma
teix comandament es pot fer funcionar 
tant el televisor com el vídeo, o el siste
ma de so de la cadena d'alta fidelitat. 

Recent arribat al Sonimag, l'amplifi
cador DVTJOOS de la casa Rauch pre
senta unes característiques molt interes
sants: una gran capacitat de potència en 
un espai petit i amb molt poc pes (14 
kg). Això és possible gràcies a una font 
commutada que redueix el transforma
dor a una tercera part i a un circuit que 
utilitza la tècnica PWM (Pulse Width 
Modulation o modulació d 'amplada de 
polsos) que fa que la dissipació de cada 
mòdul sigui de 50W quan l'amplificador 
en dóna 1.200 -un bon rendiment, no? 
Distribueix: Eurunion . 
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Dins del camp de vídeo professional 
podem fer referència al nou model de 
taula d'edició presentada per la firma 
japonesa SONY, que permet l'edició a 
partir d'equips U-matic d'alta banda i 
de baixa banda; és a dir, podem tenir 
com a font un baixa banda i com a 
gravador un alta banda o viceversa, o 
bé ambdós del mateix format. Aquesta 
taula d'edició RM-450 permet, per tant, 
una compatibilitat d'edició entre els di
ferents sistemes U-matic. 

Una altra de les novetats de SONY 
són els seus equips del sistema Betaca, 
SP per a l'edició de programes. 

Per altra banda, la firma JVC pre
senta el que podríem dir l'alternativa al 
sistema Betacam: es tracta del sistema 
Mil per a televisió. Aquest sistema, que 
ja està introduït als Estats Units, permet 
una gran autonomia a nivell d'BNG (re
porters de TV) gràcies a les reduïdes 
dimensions dels equips de gravació in
corporats a les càmeres (camcoders). De 
moment aquest sistema es presenta com 
a exhibició al nostre país. 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
XAVIER CACHO i BURGOS 

Membres del Consell de Redacció 
de Quaderns Tècnics. 

Any IV 

Jornades sobre 
tecnologies 
avançades 
de fabricació 

L ~nstitut Català de Tecno· 
logia. juntament amb la Secció Territorial 
Catalana de I'Asociación Española de Ro· 
bótica, l'Agrupació de Catalunya de I'Aso· 
ciación Hispano-Francesa de Coopera· 
ción Técnica y Científica i la Societat 
Catalana de Tecnologia de l'Institut d'Es· 
tudis Catalans. han estat els responsables 
de l'organització de la Jornada sobre Tec
nologies Avançades de Fabricació que 
ha tingut lloc recentment. 

El programa de treball daques· 
ta jornada tècnica s 'ha adreçat fonamen· 
talment a analitzar punts d'especial interès 
per a la indústrica catalana en l'àmbit de les 
noves tecnologies de fabricació. Entre al· 
tres temes. s 'abordaren qüestions com les 
noves tecnologies de fabricació flexible. la 
robotització de tasques. la inspecció auto· 
matitzada, la gestió de producció. la pro· 
blemàtica de la incorporació de l'automa· 
tització i la robòtica a la indústria, i les 
noves aplicacions no industrials de la 
robòtica. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Octubre 1988 

Presentació de la innovació 
tecnològica de Baden-Württemberg 

E I proper dijous dia 3 de 
novembre tindrà lloc a Barcelona l'acte de 
presentació del moment actual i les 
perspectives de futur de la innovació 
tecnològica del land de Baden-Württemberg 
(Alemanya Federal). L'objectiu d'aquest acte, 
organitzat pel Ministeri d'Economia, Indústria 
per a les PIME i Tecnologia de 
Baden·Württemberg, amb la col-laboració 
de la CIRIT de la Generalitat, és donar a 
conèixer les tasques de recerca aplicada i 
els darrers desenvolupaments realitzats pels 
diferents centres de recerca d'aquest land. 

La jornada es dedicarà a presentar àmbits 
prioritaris de I'R+D, com els de tècniques de 
fabricació i de producció, d'informàtica, 
d'investigació tèxtil (maquinària i química 
tèxtil), de biotecnologia, de nous materials 
(principalment els compostos) i de química 
fina. 

Aixf mateix, s'informarà sobre l'estructura 
industrial i empresarial de 
Baden-Württemberg respecte a les noves 
tecnologies (organitzacions econòmiques, 
comissions governamentals per a la 
transferència tecnològica, etc.) i sobre les 

directrius prioritàries d'R+D marcades pel 
govern d'aquest land. 

L'acte està adreçat a tots aquells 
professionals que treballen en tasques 
d'R+D, tant d'institucions de recerca 
(pública i privada) com d'empreses 
(principalment, PIME). D'igual manera, 
hi estan especialment convidats els 
professionals de les Cambres de Comerç, els 
quals podran tenir l'oportunitat de conèixer 
un model de desenvolupament avançat 
i d'establir i/ o mantenir contactes amb 
empreses i institucions de 
Baden· Würt tem berg. 

La jornada estarà presidida pel Ministre 
d'Economia i d'Indústria de 
Baden-Württemberg i hi participaran diversos 
directors de centres de recerca d'Stuttgart, 
Manheim, Kalsruhe i Friburg, entre d'altres 
ciutats d'aquesta regió de l'Alemanya 
Federal. 

Els interessats a assistir en aquesta 
Jornada han d'adreçar-se a la Secretaria d 
la CIRIT (Sra. Lluch: telèfon 93-410 99 81 ), 
des d'on se'ls farà arribar el programa i la 
invitació corresponent. • 
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L libres rebuts a la Secretaria de 
la CIRIT. durant el mes de setembre de 1988. 

• Departament de Cultura. Memòria 1987. 
Barcelona: Departament de Cultura, 1988. 
294 p. 

• COM. CEE. L'etat de l'environnement clans 
la Communauté Européenne 1986. Luxem· 
bourg Of. Public. Of. CEE, 1987. 370 p. 

• Generalitat de Catalunya. El senyal de la Ge
neralitat de Catalunya. Barcelona: G. C. 
1984 

• F u nd. Un iv. Empresa. Los Estudies de Inge
ni erc Papelero y Grafico. Madrid: F. Univer· 
sidad Empresa, 1988. 141 p. (Monografías 
Profesionales n. 83). 

• CAPETTI, F. Técnicas de impresióm. Barce· 
lona: Ed. Don Bosco, 1975. 326 p. 

• National Criminal Justice. National Crimi
nal Justice Thesaurus. USA: Nationallnsti
tute of Justice, U.S. Departament of Justice, 
1988.176p. 

• SASSON. A. Las biotecnologías: desaffos y 
promesas. Vendóme· Unesco, 1984.337 p. 

• Parlament de Catalunya. Servei de Docu· 
mentació, Biblioteca i Arxiu. Col-lecció J . M. 
Castellet. Barcelona: Parlament de Catalu
nya. Servei de Documentació, Biblioteca i Ar
xiu, 1987. 167 p. (Catàlegs: 1 ). 

• RAMIREZ, J. Tecnologia de los circuitos in
tegrades, ! y Il. Barcelona: CEAC,1988. (Bi· 
blioteca de Microelectrónica, Digitrónica). 

• Banco Europeo de lnversiones. Informe 
Anual1986. Luxemburgo: BEI,1987. 120 p. 

• Doc. Européenne. La politique de la re
cherche de la communauté européenne. 
Luxembourg: Of. Public. Of. CEE, 1985. 
45 p. 

• Doc. Européenne. EEC competition rules. 
Guide for small and medium-sized enter
prises. Luxembourg: Of. Public. Of. CEE, 
1983. 62 p. 

• Doc. Européenne. La communauté euro
péenne et le bassin mediterranéen. Luxem
bourg: Of. Public. Of. CEE, 1984. 114 p. 

• OCDE. lnformation Computer Communica· 
tions Policy. New Telecommunications Ser
vices. Videotex Development Strategies. 
Paris: OCDE. 1988. 62 p. 

• lnternational Energy Agency. Energy poli
cies and programmes of IEA countries. 
1987 Review. Paris: OCDE, 1988.494 p. 

• lnternational Energy Agency. Coallnforma
tion 1988. Paris: OCDE, 1988. 352 p. 

• OCDE. Code o f überalisation o f current in
visible operations. Paris: OCDE, 1988. 96 p. 

• lnternational Energy Agency. Energy in non
OCDE Countries. Selected Topics 1988. 
Paris: OCDE, 1988. 93 p. 

• lnternational Energy Agency. Coal Pros
pects and Policies in IEA Countries. 1987 
Review. Paris: OCDE, 1988. 202 p. 

• Centre for Educational Research and lnnova
tion. Human Resources and Corporate 
Strategy. Paris: OCDE, 1988. 88 p. 

• OCDE. Financing and Externa) Debt of de
veloping countries. 1987 Survey. Paris: 
OCDE, 1988. 221 p. 

• CORBELLA, Joan M. Panorama general els 
anys 80. La Comunicació Social a Catalu
nya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Centre d'Investigació de la Comunicació, 
1988. 62 p. 

• UNESCO. lnternational directory of re
search institutions on higher education. 
Paris: UNESCO, 1987. 134 p. 

• UNESCO. Glosaria de términos de tecnolo
gfas de la educación. Paris: UNESCO, 
1986. 243 p. 

• ORPWOOD, G. · WERDERIN, I. Science 
and technology in the primary school of to
morrow. Paris: UNESCO. 1987. 216 p. 

Scicncc and technology 
in thc primary school 
oftomorrow 

• DICKINSON, J. Science and scientific re
searchers in modero society. Vendóme: 
UNESCO, 1984. 254 p. 

• lnformation Computer Communications Po
licy. Satellites and Fibre Optics. Competi
tion a nd Complementarity. Paris: OCDE. 
1988.41 p. 

• lnformation Computer Communications Po
licy. The Telcommunications lndustry. The 
Challenges of Structural change. Paris: 
OCDE, 1988. 113 p. 

• OCDE. Why Economic Policies Change 
Course. Eleven Case Studies. Paris: OCDE, 
1988. 122 p. 

• OCDE. Deregulation and Airline Competi
tion. Paris: OCDE, 1988. 169 p. 

• lnternational Energy Agency. Annual Oil 
Market Report, 1987. Paris: OCDE. 1988. 
73 p. 

• PAVON. J · OTERO HIDALGO, C. Europa 
y el programa EUREKA. Relaciones entre 
centros de investigación y empresas. Ma
drid: Fundación Universidad·Empresa + 
COTI. 1988. 144 p. (Monografías Profesio
nales, n. 165). 

• C. d'Estudis del Bages. Homenatge a Joa
quim Sarret i Arbó (1853-1935). Manresa: 
C. d'Estudis del Bages, 1988. 224 p. (Mis· 
cel·lània d'Estudis Bagencs 5). 

• FISHWICK, W. Structures of technological 
education and contributing social factors . 
Bélgica: UNESCO, 1988. 231 p. (Studies in 
engineering education 11 ). 

• Com. CEE. Les structures de l'enseigne
ment dans les états membres de la commu
nauté Européenne. Luxemburgo: CECA, 
1987. 185 p. 

-~~- ·. . 
;o.,-

Anàlisi de les roques plutòniques del Priorat 
E ls cossos plutònics catalans 

han estat, fins fa aproximadament 10 anys, 
coneguts de manera puntual i molt deslligada. 

El treball de base que fins ara s'ha dut a 
terme, emmarcat a la línia d'investigació dels 
massissos granítics de les Cadenes Costeres 
Catalanes, que desenvolupa el Grup de Petro· 
logia Endògena de la Facultat de Geologia de 
la Universitat de Barcelona, ha permès una 
certa progressió amb els mitjans disponibles a 
casa. Amb el temps, però, s'han plantejat tot un 
seguit de problemes petrològics que reque· 
reixen l'ús de tècniques analítiques que aquí 
són de difícil accés, però que són d'ús quotidià 
en molts centres de recerca d'altres països. 

La microsonda electrònica és, en aquest sen· 
Iii, un instrument senzill però molt potent del 
qual hom obté informació útil per a la formula· 
ció d'hipòtesis petrogèniques. L'accés a aquest 
instrumental per part de Pere R. Serra i Aré
valo, membre de l'esmentat equip de treball, al 
Muséum Nationale d 'Histoire Naturelle de Pa· 
rís, a través d'un ajut concedit per la 
CIRIT, ha permès aplicar per primer cop 

aquestes tècniques a les roques plutòniques de 
les Cadenes Costeres Catalanes. 

En aquest estudi, centralitzat en les roques 
plutòniques del Priorat, s'ha considerat un 
conjunt de 50 mostres selectes procedents del 
complex intrusiu calcoalcalí i tardohercinià del 
sector meridional de les Cadenes Costeres Ca· 
!alanes, a les quals han estat aplicades cinc jor· 
nades de microsonda. L'objectiu era conèixer 
el quimisme dels seus minerals i començar a es· 
tudiar·ne la petrogènesi utilitzant models ter· 
modinàmics sobre paragènesis de valor diag· 
nòstic. 

Els models termodinàmics aplicats per 
l'autor han estat essencialment geotermomè· 
tries. Les roques del Priorat no tenen bons geo· 
baròmetres, però la pressió d'emplaçament fi· 
nal ha estat fàcilment estimable, segons 
considera l'autor, basant-se en observacions de 
camp. 

Com a geotermòmetres es van utilitzar els re· 
sui tats de diverses ca libracions de quatre para· 
gènesis concretes: biotita-granat, cordierita
granat, ortopiroxè-clinopiroxè i feldspat al-

calf-plagiòclasi. 
La informaciÓ de camp obtinguda per Pere 

R. Serra revela que la pressió d'emplaçament 
de les intrusions del Priorat és baixa i correspon 
clarament a un ambient subvolcànic. 

Així mateix, les temperatures enregistrades 
pels geotermòmetres han d'ésser considerades 
com a valors mínims assolits pels magmes a 
causa de la possibilitat de reequilibració a tem· 
peratures més baixes. 

Les parelles biotita-granat, cordierita-gra
nat i orlo-clinopiroxè donen. a les mostres 
considerades, temperatures altes (oscil-len en· 
tre 800 i 1050 •e), les quals són esperables si es 
té en compte el quimisme de les roques i el seu 
caràcter subvolcànic. D'altra banda, a partir de 
la parella biotita-granat ha estat identificat, 
per primer cop al Priorat, l'alt grau en l'aureola 
metamòrfica de contacte. 

Les parelles de feldspat alcalf-plagiòclasi
donen, finalment, temperatures subsòlidus 
atribü1bles a reequilibració a baixa tempera· 
tura, a desequilibri, o bé a males calibracions 
del geotermòmetre. • 

Intervenció arquitectònica en conjunts històrics 
A quiles Gom:alez Raventós, 

Antonio Millan Gómez i Xavier Peiró i Grasa, 
tots tres de l'Escola Tècnica Superior d'Arqui· 
lectura de Barcelona i del Vallès, han portat a 
terme, amb l'ajut de la CIRIT, un interessant es· 
tudi comparatiu d'intervenció arquitectònica 
en conjunts històrics. Aquest treball s'ha realit· 
zat a Barcelona, on els autors s'han responsabi· 
li tzat de dirigir dos grups d'estudiants (provi· 
nents de les Escoles d 'Arquitectura de 
Barcelona i del Vallès), i a Siena, amb estu· 
diants provinents de diverses escoles d'arqui· 
lectura europees d'entre les associades a l'In· 
ternational Laboratory of Architecture and 
Urban Design (ILAUD). 

La tasca desenvolupada a Barcelona ha 
consistit, principalment, en la redacció d'una 
proposta d'intervenció arquitectònica per a la 
transformació i la millora d'una part de l'antic 
recinte de l'Hospital de la Santa Creu, situat al 
barri del Raval de la Ciutat Comtal. 

A partir del coneixement dels principals mo· 
ments de la formació històrica de l'edifici i del 
seu ús i la seva funció actuals, els autors ha fet 
una lectura de les diverses parts i estructures ar· 
quitectòniques que el componen, i també de la 
seva relació amb l'àrea circumdant. Això els va 
permetre arribar als següents punts de partida: 

- L'enteniment morfològic del complex 
com la superposició de diverses estructures tri· 
dimensionals. 

- La recerca d'intencions d'ús que permetin 
respondre a demandes actuals. 

- Focalitzar la intervenció allà on sigui sen· 
tida més vivament, tot establint un marc de dis· 
cussió per a tot el complex. 

- Prendre com a base de la intervenció una 
perfecta distinció entre les parts noves i les 
velles. 

La proposta dels autors, els ha permès de de· 
finir tres intervencions de projecte que corres· 
ponen a una escola d'arts i oficis, unes sales 
d'exhibició i la plaça de la Gardunya. 

El treball desenvolupat a Siena s'ha centrat 
en la façana de Sant Ansanus de I'Ospedalle de 
Santa Maria delia Scala, d'aquesta mateixa 
ciutat. 

També, en aquest cas, els autors realitzaren 
una detallada lectura de l'edifici, tant des de 
l'interior com de l'exterior. La forma d'agrega· 
ció del complex de Santa Maria delia Scala el fa 
semblar un edifici unitari. La fàbrica està 
constituïda per un conjunt de "blocs" intercan· 
viables entre si que fan pensar en un conglome· 
rat amb un alt grau de flexibilitat. D'aquí deri· 
ven una sèrie de qüestions que els autors 
intentaren contestar amb la proposta. 

Aquestes qüestions fan referència a l'actitud 
de contínua realització: l'existència d'una sèrie 
d'invariants en el procés; una tensió caracterit· 
zada per l'oposició entre el component pla i el 
gruix, i una exposada localització topogràfica 
del conjunt. 

L'apropament metodològic explicat genera 
mecanismes d'intervenció referits directament 
a aquests aspectes. • 
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Les finances catalanes de mitjan segle XIX 

L uis Castañeda Peirón, del De
partament d'Economia i Història Econòmica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha 
portat a terme un intens treball de recerca so
bre la situació de les finances catalanes a mitjan 
segle passat, concretament, entre els anys 
1830 i 1850. 

Aquest treball, subvencionat parcialment 
per la CIRIT, s'ha fonamentat en l'elaboració 
d'una notable base de dades on figuren docu
ments que acrediten els nivells d'activitat des
envolupada en aquells anys. 

La investigació s'ha fet en dues fases. En pri
mer lloc, l'autor va quantificar els efectes nego
ciats a Barcelona en el període 1830-1850. 
L'escorcoll s'ha realitzat amb la documentació 
que ens ha arribat dels Corredors Reials de 
Canvis, i el resultat ha estat la documentació de 
l'existència de 155.218 efectes negociats a la 
Ciutat Comtal en aquest període. La major 
part eren lletres de canvi, però també s'hi po
den trobar cartes ordres, pagarés, bit
llets de banc, etc. 

La segona fase ha consistit en un buidatge 
d'informació i la posterior introducció a l'ordi
nador de la informació completa de tots els 
efectes negociats l'any 1840. 

Aquests efectes l'any 1840 són 8.548, per un 
import total de 28.969.692 pessetes. Cal tenir 
en compte, en aquest sentit, que durant els pri
mers deu anys d'existència del Banc de Barce
lona (el primer de caràcter privat) la seva car
tera de valors només disposava d 'una mitjana 
de 7 ,33 milions. Amb aquesta dada es pot com
provar fàcilment la importància d'aquest mer
cat financer, el qual va preparar l'aparició de la 
banca catalana al segle XJX. Algunes de les ca
racterístiques d'aquest mercat les poden resu
mir de la manera següent: 

- Escàs descompte de paper per cobrar a la 
plaça de Barcelona (un 1,37%). 

- Un nombre no menyspreable d'efectes no 
negociats a Barcelona havien estat creats lluny 
de la ciutat (35%). 

- El46% dels efectes estaven destinats a ser 
cobrats a l'estranger, principalment a Londres, 
París i Marsella. La resta (54%) es cobraven a 
Espanya. 

- Malgrat tot, existia un elevat nombre de 
places. 

- Finalment, destaca el fet que els efectes 
contra places espanyoles eren a 8 dies vista en 
la seva major part, i a 60 i 90 dies els de l'estran
ger. 

4..__ __________ _ 

To tes aquestes característiques determinen 
que aquest mercat era més de mitjans de paga
ment que no pas de descompte comercial a 
crèdit. 

La investigació efectuada per Luis Cas
tañeda indica clarament que de 1830 a 1850 es 
varen negociar a Barcelona 155.218 efectes, 
això com a mínim, perquè la documentació 
que ens ha arribat és incompleta. Durant 
aquells anys es pot apreciar un increment 
continu del nombre d'efectes negociats, ex
cepte en anys de crisis polftiques (1842-43) i 
econòmiques (1848). 

Amb la informació de 1840 es pot observar 
que a Barcelona hi havia un gran mercat finan
cer, malgrat la no existència de bancs comer
cials a la plaça. Justament aquest mercat va ser 
l'origen de la moderna banca catalana. Així 
mateix, es pot constatar que era més important 
el descompte de mitjans de pagament que no 
pas el descompte comercial a crèdit. La distri
bució espacial dels llocs de procedència o de 
destí dels efectes era amplíssima i, sens dubte, 
l'extensa xarxa financera desenvolupada fou 
un ajut valuós per al comerç i la indústria a Bar
celona i la seva àrea d'influència. • 
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Disseny de blocadors adrenèrgics beta 

L es ariloxipropanolamines són 
considerades el tipus estructural més important 
dels antagonistes Beta-adrenèrgics. Tot i així, 
encara no ha estat possible establir completa
ment les relacions estructura-activitat dins 
d'aquesta sèrie d'antagonistes, malgrat haver 
portat a terme un elevat nombre d'estudis sis
temàtics amb l'objecte de discernir els frag
ments de la molècula d'ariloxipropanolamina 
que poden ésser essencials per a l'activitat. 

Glòria Rossell Pellisé, del Laboratori de Quí
mica Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia, 
Universitat de Barcelona, ha decidit investigar, 
conjuntament amb altres membres d'aquest la
boratori, l'efecte relacional estructura/activitat 
que es produeix, tant sobre l'activitat blocadora 
com sobre la selectivitat Beta¡/Beta2 , per la in
troducció d'un fragment alifàtic entre l'anell 
aromàtic i la cadena d 'oxipropanolamina, 
sense la supressió de l'oxigen eteri. 

En aquest treball, subvencionat amb un Ajut 
a la Recerca de la CIRIT, els autors han sintetit-

zat i assajat unes noves sèries de (arilalcoxi) 
propanolamines, en les quals han incorporat 
una cadena alquílica lineal (5-7), un èter (8), un 
alquè (9), una cadena alquílica ramificada ( 10) 
i una nova estructura cíclica ( 11 ). 

Així mateix, i també amb l'objecte de discer
nir la possible influència de la modificació es
tructural al final de la cadena, s'han combinat 
les modificacions moleculars anteriorment es
mentades amb quatre tipus d'N-substitució: 
substitució per dues cadenes alquíliques {sèries 
a ib) i dues substitucions de tipus 2-amidoetil 
(sèries e i d). Aquesta darrera modificació in
crementa notablement la potència Beta-bloca
dora i la cardioselectivitat. 

D'altra banda, s'han valorat farmacològica
ment quatre fenoxipropanolamines 12a-d que 
s'utilitzaren com a estàndars per comparar l'ac
tivitat. 

L'activitat dels compostos sobre els recep
tors Beta1 i Beta2 es va assajar en aurícula es
querra de conill porquí estimulada elèctrica
ment, i en tràquea del mateix animal. La 

Codis de llenguatge en nens de 8 anys 
L ' investigador Basi! Bernstein 

va demostrar en un important i significatiu es
tudi l'existència d'una forta relació entre la 
classe social i els codis sociolingüístics. Els re
sultats de la seva investigació s'han vingut suc
ceint des de 1958 fins a 1985, i sempre s'hi ha 
observat una interrelació constant, expressada 
gairabé amb precisió matemàtica, entre el medi 
social al qual pertany un gruix determinat de 
població i el codi de llenguatge (associació de 
termes i d'idees, expressions, etc.) que els són 
propis. 

Durant aquest temps, altres autors com Ho
lland, Adiam o Dahlberg han intensificat 
aquest treball de recerca amb l'objectiu de de
mostrar l'existència i les modalitats del codi ela
borat i del restringit. i també les seves orienta
cions al signi ficat. 

En aquesta mateixa línia. José Luis Rodrí 
guez lllera, del Departament de Teoria i 
Història de l'Educació de la Universitat de Bar
celona ha portat a terme un treball de recerca 
destinat a demostrar l'existència de diferències 
significatives entre la classe social baixa i la mit
jana en la seva orientació al significat. Tanma
teix, també considera les diferències de sexe i 
llengua materna. 

El treball reali tzat ha consistit en una llarga 
entrevista amb 82 nens i nenes de vuit anys, du
rant la qual se'ls va presentar 24 fotografies 
d'aliments sense cap instrucció específica so
bre com agrupar-los. Els resultats van ser ana 
litzats amb una xarxa sistèmica, creada per Ho-

lland, que dividia les respostes en indepen
dents del context (codi elaborat) i dependents 
del context (codi restringit). 

En una segona fase, els nens van fer una altra 
classificació del mateix material amb la consig
na fer-ho d'una altra manera, proposada per 
l'entrevistador. L'hipòtesi de partida era que 
els subjectes de les categories socials domi
nants (en aquest cas, classe mitjana, nens) po 
den canviar la seva orientació al significat, d'in 
dependent a dependent del context, amb més 
facilitat que els subjectes de les categories so 
cials dominades (classe baixa. nenes). 

L'anàlisi de les dades obtingudes per l'autor 
mostra que ambdues hipòtesis són correctes. 
Els subjectes que pertanyen a categories domi
nants classifiquen de "manera més indepen 
dent del context" a la primera part de l'entre
vista (la classificació espontània), i canvien 
amb més facilitat cap a principis semàntics dife
rents a la segona part. 

En aquest context, cal assenyalar que les di 
ferències trobades en relació a la llengua ma 
terna també són força significatives. Segons 
l'autor, els subjectes de llengua materna cata
lana van classificar de manera més indepen
dent del context que no pas els nens de llengua 
materna no catalana. Aquest resultat no era. ni 
de bon tros, l'esperat per l'autor, el qual consi
dera que cal revisar i ampliar l'estudi per tal 
d'arribar a la total comprensió teòrica d'aquest 
punt. • 

isoprenalina ha estat, segons es desprèn 
d'aquest estudi, l'agonista de referència. 

Els resultats obtinguts mostren que la ma¡o· 
ria dels compostos tenen una activitat bloca
dora Beta1 i Beta2 considerable: els (arilalcoxi) 
derivats són de l'ordre de 10 a 100 vegades 
menys potents que les corresponents fenoxi 
propanolamines, la qual cosa suggereix que hi 
ha una relació entre la densitat electrònica de 
l'oxigen eteri i la interacció amb el receptor
Beta. La cardioselectivitat d'aquestes noves sè
ries podria estar associada als valors de pK. del 
nitrogen amínic, ja que els derivats Sd, 6d, i 7d 
són potents blocadors Beta1, però poc Beta2. 

Finalment, els autors consideren que el bio
isosterisme entre l'anell aromàtic de les arileta
nolamines adrenèrgiques i els fragments 
Ar0CH2, CO-OCH2, i C-N-OCH2 en les (ari
loxi) propanolamines, (arilcarboxi) propanola 
mines i èters d'oxima, respectivament, no es 
pot fer extensiu als derivats arilalcoxi, ja que 
aquest grup difereix significativament pel que 
fa a les seves propietats electròniques. • 
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Programa JOULE d'R+D 
en el camp de l'energia 

La Comissió de les Comunitats 
Europees ha adoptat, per un període de quatre 
anys a partir del primer de gener de 1989, un 
programa específic de recerca i desenvolupa· 
ment tecnològic per a la Comunitat en el camp 
de l'energia. 

L'estratègia energètica de la Comunitat està 
directament relacionada amb l'objectiu de des· 
envolupar les tecnologies de l'energia. La seva 
finalitat és augmentar, a llarg termini,la segure· 
tat de l'abastament i reduir les importacions 
d'energia a un cost raonable, tot tenint en 
compte el medi ambient. Pel que fa a les tecno· 
logies que corresponen a aquest camp, aquest 
objectiu requereix una major contribució, a 
mitjà i llarg terminis, de combustibles fòssils 
sòlids i de fonts d'energia noves i renovables, i 
també d'una millora considerable de l'eficàcia. 

Aquest primer objectiu haurà d'anar acom· 
panyat, atenent els interessos de la Comunitat, 
de treballs de recerca per reduir de forma signi· 
ficativa les pertorbacions i les contaminacions 
vinculades a la producció i a la utilització de 
l'energia. 

A més, el desenvolupament de tecnologies 
energètiques avançades haurà de contribuir a 
fomentar i a millorar la competitivitat de les in· 
dústries (incloses les petites i les mitjanes em· 
preses) de la Comunitat. 

Aquests objectius es poden assolir gràcies 
als progressos realitzats en el desenvolupa· 

ment i la disponibilitat de tècniques, procedi· 
ments i productes que permeten una utilització 
racional de l'energia; en la utilització no conta· 
minant de combustibles sòlids i hidrocarburs; 
en una utilització eficaç i econòmica de fonts 
d'energia renovables, i en el desenvolupament 
de models per a l'energia i el medi ambient. 

El programa adoptat per la Comunitat 
consisteix en activitats executades mitjançant 
contractes d'investigació de despeses com par· 
tides i contractes d'estudi, treballs de coordina· 
ció i subvenció de beques de formació i mobili· 
tat. 

Podran prendre-hi part empreses (incloses 
les PIME), centres de recerca, universitats, per· 
sones ffsiques o la combinació de qualsevol de 
les esmentades entitats sempre que estiguin es· 
tablertes a la Comunitat. Els projectes han de 
ser realitzades per participants independents 
procedents de més d'un Estat membre. 

Pel que fa als contractes de despeses com· 
partides,la participació de la Comunitat és, per 
norma general, d'un 50% sobre el pressupost 
de despeses totals. No obstant això, caldrà apli· 
car una modulació de l'esmentat percentatge 
quan els projectes als quals doni suport es tro· 
bin en una fase de desenvolupament tal que, 
més enllà del present programa, no necessitin 
un finançament públic o, contràriament, quan 
siguin de natura científica més fonamental. • 

Programa de recerca 
i formació en el camp 
de la fusió termonuclear 

La Comissió de les Comunitats 
ha adoptat un programa de recerca i formació 
en el camp de la fusió termonuclear controlada 
per al període comprès entre 1'1 de gener de 
1988 i el31 de març de 1992, els principals ob· 
jectius del qual són: 

- Establir la base física i tecnològica ne· 
cessària per al projecte detallat NET (Next Eu· 
ropean Torus). En el camp de la física i de l'en· 
ginyeria del plasma això suposa l'explotació 
plena del JET i de diversos tokamaks especia· 
litzats de mida mitjana ja existents o en fase de 
construcció i, en el camp de la tecnologia, un 
reforç de l'actual programa de fusió. 

- Iniciar el projecte detallat del NET abans 
que fina litzi el període del programa, però no 
abans de la propera revisió, en cas que es dis· 
posi en aquest moment de les dades bàsiques 
necessàries. 

- Explorar el potencial del reactor en línies 
alternatives. 

Les línies d'acció del programa es poden re· 
sumir de la manera següent: 

- La física del plasma en el sector conside· 
rat, particularment els estudis de tipus bàsics re· 
latius al confinament per dispositius adequats i 
als mètodes de producció i d'escalfament del 
plasma. 

- La recerca sobre el confinament, en con fi · 
guracions tancades de plasma d'hidrogen, deu· 
teri i triti amb densitats i temperatures varia· 
bles. 

- Recerca sobre la interacció llum-matèria, 
sobre els fenòmens de transport i sobre el des· 
envolupament de làsers d 'alta energia. 

- Desenvolupament i aplicació als disposi · 
tius de confinament de mètodes suficientment 
potents d'escalfament del plasma. 

- Millora dels mètodes de diagnosi. 
- Estudi sobre les possibilitats de realització 

de la fusió que consideri el seu impacte en el 
medi ambient,la seva seguretat i la seva viabili · 
tat econòmica. 

El programa forma part, majoritàriament, 
d'un projecte cooperatiu a llarg termini que 
abraça totes les activitats portades a terme pels 
Estats membres en el camp de la fusió termo· 
nuclear magnètica controlada. L'objectiu que 
es persegueix és arribar a la construcció 
conjunta de prototipus perquè puguin ser fa bri· 
cats i comercialitzats. 

Després d'haver-ho consultat amb el Comitè 
Consultiu del Programa de Fusió, la Co missió 
podrà finançar, aproximadament amb el 45%, 
projectes relatius a qualsevol de les àrees que 
s'especifiquen a continuació: 

- Sistemes tokamak i de suport al JET. 
- Altres màquines toroïdals. 
- Escalfament i injecció. 
- NET i tecnologia de fusió. • 

Ajuts per a l'intercanvi 
de personal investigador 

L a Comissió Interministerial de 
Ciència i Tecnologia ha convocat, en el marc 
del Programa Nacional de Formació de Perso· 
nal Investigador del Plan Nacional de Investiga· 
ción Científica y Desarrollo T ecnológico, un 
subprograma d'ajuts per afavorir l'intercanvi 
de personal investigador entre indústries i orga· 
nismes públics de recerca. 

Aquest subprograma pretén induir la forma· 
ció d'unitats de recerca i desenvolupament tec· 
nològic a les empreses, i també potenciar les ja 
existents a través de la incorporació temporal 
d'investigadors qualificats i del flux temporal 
de científics i tecnòlegs entre els òrgans execu· 
tors de la recerca: universitats, organismes pú· 
blics i privats de recerca i empreses. 

Les modalitats previstes en aquest subpro· 
grama són: 

-Estades d'investigadors altament qualifi · 
cats, pertanyPnts a les plantilles d'universitats i 
d'altres organismes públics o privats d 'investi· 
gació, en unitats de recerca o desenvolupa 
ment d'empreses. 

- Integració temporal de joves doctors, o 
formació equivalent, en unitats de recerca i des· 
envolupament d 'empreses. 

- Estades temporals de tècnics superiors de 
la plantilla d'empreses en grups de recerca 
d'universitats o d'altres organismes d'investi· 
gació. 

La durada d'aquestes beques és d 'un màxim 
d'un any i la seva concessió implicarà dedicació 
exclusiva al treball proposat. En casos espe· 
ci als, degudament justificats, la Direcció Gene· 
ral d 'Investigació Científica i Tècnica podrà 
autoritzar actuacions compartides amb el tre· 
ball d'origen del candidat; però sempre amb 
una dedicació mínima al treball de la beca no 
inferior al 75% de l'horari laboral. 

El sol·licitant s'haurà d 'atenir als següents 
criteris de selecció: 

- Història científico·tècnica del candidat i 
del grup receptor. 

- Interès cientffico·tècnic del projecte pro· 
posat. Viabilitat en el temps i condicions pre· 
vistes. 

- Adequació del projecte a les prioritats del 
Govern. 

El termini per a la presentació de sol·licituds 
romandrà obert fins al 31 d 'agost de 1989. • 

Programa Boehringer 
de recerca científica 

L'empresa Boehringer lngel· 
heim, S.A., ha establert una beca per al desen· 
volupament d'un estudi a l'Institut Mario Negri 
de Milà (Itàlia), sobre la "Definició del paper 
desenvolupat per les plaquetes en la patogènia 
de l'arterioesclerosi". 

La beca està dotada de sis milions de pes· 
setes, que es distribuiran en 24 mensualitats, i 
serà per..sible prorrogar-la durant un altre any 
amb les mateixes condicions si les necessitats 
de l'estudi ho aconsellen. 

Els requisits per accedir a aquesta beca són 
els següents: 

- Haver cursat estudis universitaris en qual · 
sevol facultat de l'Estat espanyol i tenir·hi 
fixada la residència. 

- !:sser llicenciat o doctor en medicina. 
farmàcia, veterinària o biologia i tenir menys de 
40 anys. 

-Tenir experiència demostrable en tasques 
de recerca. 

-Presentar el protocol d'estudi 
La documentació que cal presentar inclou: 

un currículum vitae que contingui una còpia de 
l'expedient acadèmic, la relació dels estudis 
efectuats després de la llicenciatura, la relació 
dels treballs científics publicats o dels comuni· 
cats, acompanyats de separates i documents 
acreditatius; informes dels responsables dels 
centres de recerca on ha treballat el candidat; el 
protocol d'estudi (hipòtesi de treball i objec· 
tius, material i mètodes. possibles perpectives 
terapèutiques derivades de la recerca, i fases i 
cronologia de l'estudi); i el compromís escrit 
d'incorporació i dedicació exclusiva mentre 
duri la beca, de presentar els informes parcials i 
final, i de cedir el dret de desenvolupament po s· 
teri or dels resultats de l'estudi a Boehringer In· 
gelheim, S.A. 

El termini per a la presentació de la docu· 
mentació finalitza el 15 de novembre de 1988 
i cal fer-la arribar a Boehringer lngelheim, 
S.A., Direcció Mèdica (carrer de Pau Alcover, 
33, 08017 Barcelona). Per més informació po· 
deu adreçar-vos a: Gabinet de Comunicació de 
Boehringer lngelheim, carrer de Balmes, 184, 
08006 Barcelona. • 

Accions integrades 
hispano-britàniques 

E I British Council i el Ministeri 
d'Educació i Ciència administren i financen 
conjuntament des de 1983 un programa de re· 
cerca definit amb l'objectiu principal de pro· 
moure el desenvolupament d'una cooperació 
científica i cultural entre universitats, centres 
universitaris politècnics i instituts de recerca del 
sector públic de la Gran Bretanya i de l'Estat 
espanyol. 

Amb aquest objectiu es convoquen anual· 
ment accions integrades de cooperació i tre· 
ball. Una acció integrada és, essencialment, un 
projecte de recerca, limitat en el temps, en el 
qual intervenen un grup de treball de cada país. 

Cada projecte presentat dura aproximada· 
ment un any, tot i que pot ésser prorrogat ex· 
cepcionalment dos anys més fins un màxim de 
tres. No obstant això, cada pròrroga haurà 
d'anar acompanyada d'una nova sol ·licitud, 
que haurà d'entrar en competició amb les pre 

sentades en la propera selecció. Els projectes 
que hagin estat finançats durant un període de 
tres anys no rebran cap més ajut. 

El programa només subvenciona les des· 
peses de manutenció i les dels viatges interna 
cionals,les quals sc:ín part essencial del projecte 
de col·laboració. No existeix cap més ajut 
econòmic d'altres tipus per la qual cosa cada 
membre de l'equip haurà de fer una provisió de 
fons per afrontar a les possibles despeses que 
puguin derivar se del projecte. 

El programa 1989-90 comprèn des 1'1 
d'abril de 1989 fins al31 de març de 1990, i els 
impresos de sol·licitud estaran disponibles a 
partir del present mes d'octubre. El programa 
està obert a qualsevol camp del coneixement i 
tan sols es donarà prioritat als projectes més in 
teressants per a l'increment de la cooperació 
entre ambdós països. 

Les sol ·licituds s'han de presentar al mateix 
temps i a través dels paisos respectius, tant per 
part britànica com espanyola. No es tindran en 
compte les sol ·licituds que provinguin només 
d'un dels dos països. Per més informació i per 
aconseguir els impresos de sol·licitud, podeu 
adreçar-vos a: 

- Europe Division (Nurcan Osman) (Ac 
cions Integrades) ; The British Council, 10 
Spring Gardens. London SW1A 2 BN. Tel. (01) 
930 866, ext. 2681. 

- Dirección General de Invesligación Cien· 
tffica y Técnica, Ministerio de Educación y 
Ciencia; calle Serrano, 150, 28006 Madrid. 
Tel. (91) 261 54 00/261 70 00, ext. 119/ 
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Notjçiari 

O El Japó s'interessa per la biotecnologia 
catalana. 

que no afectés el seu valor comercial ni im· 
pliqués un increment en el seu preu de 
venda. La multinacional japonesa Toyo Jozo, 

del sector alimentari, invertirà al voltant de 
1.200 milions de pessetes en la creació a Ca· 
talunya d'una empresa relacionada amb 
l'alimentació, la química i la biotecnologia. 

La tecnologia que aquesta multinacional 
utilitza en el camp de l'alimentació s'ha en· 
caminat a ampliar el seu espectre; així avui 
també es dedica a les línies relacionades 
amb la biotecnologia i la bioquímica. Darre· 
rement ha pres part en l'elaboració d 'anti · 
biòtics. 

O lnstaHació d'una fàbrica de Pioneer a 
Barberà del Vallès. 

La nova empresa, que s'establirà a les co· 
marques barcelonines, comptarà amb un 
capital inicial de 100 milions de pessetes i 
una inversió total de 1.200 milions per al pri· 
mer any. 

L'activitat fonamental de la nova instal-la· 
ció serà la fabricació d'additius per a l'ali· 
mentació humana i animal. 

O Nova instaHació d 'assecatge solar a la 
Tallada d'Empordà. 

Pioneer Electronics España, S.A. va ini
ciar el passat setembre les obres de 
construcció d'una nova fàbrica als terrenys 
que aquesta empresa d'equips àudio-visuals 
ha adquirit recentment a Barberà del Vallès. 

En una primera fase, la superfície edifi
cada serà de 14.000 m2, dels 50.000 totals 
de què disposa aquesta empresa. La inver
sió global necessària representarà uns 
1.400 milions de pessetes. Es preveu que, el 
juliol de 1989, els 116 empleats que treballa
ran a la nova planta fabriquin diferents mo
dels d 'amplificadors, platines cassette i am
plicassettes. 

La planta de Barberà s'afegeix a les dues 
que Pioneer Electronics Co. té a Europa: la 
creada en 1975 a Erpe-Smere (Bèlgica), per 
a la producció de ràdio cassettes i sintonitza
dors, i la que es va inaugurar a Bordeus l'any 
1985, per a la fabricació d'altaveus. 

El conseller d 'Indústria i Energia de la Ge· 
neralitat, Macià Alavedra, inaugurà a mitjan 
setembre la nova instal-lació d'assecatge so· 
lar de Mas Badia, a la Tallada d 'Empordà. 
A l'acte també van assistir el president de la 
Diputació de Girona i el president del Pa tro· 
nat de la Fundació Mas Badia, entre d'altres 
personalitats. 

O La informàtiica a l'empresa vista per la 
direcció. 

Aquesta instal·lació significa un pas en· 
davant en el camp de la innovació tec· 
nològica de l'agricultura. Ha estat possible 
amb l'esforç comú dels departaments d'In· 
dústria i Energia, i d'Agricultura, Ramaderia 
i Pesca de la Generalitat, i també de la Un i· 
versitat Politècnica, del programa energètic 
UNESA-INI, l'ENHER de la fundació Mas 
Badia. 

La nova planta d'assecatge solar és un 
exemple de la utilització d'un recurs i una 
tecnologia energètica innovadora per a 
l'avenç agrícola. Aquest sistema permetrà la 
introducció d'espècies vegetals fora de tem· 
porada, la diversificació de l'oferta i l'incre· 
ment de la rendibilitat de les explotacions 
agrfcoles. 

L'assecador tindrà una doble missió, ser· 
vir d'experimentació sobre l'assecatge dels 
diversos productes del Mas Badia, i poder 
ser utilitzat com a assecador comercial per 
als productes de la comarca. 

La idea de crear-lo va sorgir de la necessi
tat de comercialitzar certs productes per la 
sortida que tindrien si es poguessin conser
var mitjançant una deshidratació parcial 

El passat 19 de setembre va començar al 
Palau Maricel de Sitges un seminari sobre 
"La informàtica de l'empresa vista per la di
recció". L'objectiu principal d'aquest semi
nari va ser donar a conèixer als directius 
d'empreses com optimitzar els recursos de 
què disposen i, per tant, millorar la seva ren· 
dibilitat. Les jornades s'adreçaren a empre
saris, assessors, professors d'universitat, en
ginyers, economistes i persones interessa· 
des en general. 

Aquesta iniciativa ha estat organitza· 
da per la Fundació "Narcís Monturiol" i la 
Universidat Tècnica d'Estiu de Catalunya 
(USTEC). La Generalitat de Catalunya hi 
ha colaborat mitjançant el Centre Divulga· 
clor de la Informàtica S.A., el director-gerent 
de la qual, Santiago Guillén, és el director 
general del seminari. 

El seminari va comptar amb la presència 
de destacats experts, tant de Catalunya com 
de la resta de l'Estat i de la CEE. A més del 
senyor Guillén, va intervenir-hi Anna Biru
lés, directora del Centre d'lnformacióï De· 
senvolupament Empresarial de la Generali
tat. El seminari es complementà amb 
pràctiques, les quals es van realitzar gràcies 
al suport del Centre Divulgador de la In· 
formàtica. 

Mm Generalitat de Catalunya 
WW Comissió lnterdepartamental de Recerca 
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"'l'fovembre de 1988 
uSimposi a Catalunya sobre 
tecnologia de Baden-Württem
berg". 
Organització: Ministeri d 'Econo· 
mia, Indústria per a les PIME i 
Tecnologia de Baden-Württem
berg, amb la col ·laboració de la 
Comissiólnterdepartamental de 
Recerca i lnnovacióTecnològi
ca, CIRIT. Lloc: Saló Jade de 
l'Hotel Melià Barcelona (Sarrià), 
Av. de Sarrià, 50, Barcelona. Per 
més informació: carrer del Com
te d'Urgell, 240, 7è. Barcelona. 
Telèfon (93) 410 99 81, telefax 
(93)3218117itèlex81236CI
RIT-E. Dia 3 de novembre. a les 
16.00 hores. 
uL'Antropologia a la Societat". 
111 Col·loqui de l'Institut Català 
d'Antropologia. Organització: 
Institut Català d'Antropologia. 
Lloc: pati Maning del Centre 
d'Estudis i Recerca Cultural; car· 
rer de Montalegre, 7, Barcelona. 
Per més informació: Institut Ca
talà d'Antropologia; carrer d'Ur
gell, 258, 3, telèfon (93) 
321 22 59. Del 7 a 1'11 de no
vembre. 
Cursos 
"Epidemiologfa analftica: di
seño y amilisis de estudios ca
so-contro l". 
Del7 a 1'11 de novembre. "Nutri
ción e investigación". Del 28 de 
novembre a 1'1 de desembre. Or
ganització: CAPS. Lloc: carrer 
de París, 150, Barcelona. Per 
més informació: telèfon (93) 
322 65 54. 
"Tret2e congrés de metges i 
biòlegs de llengua catalana". 
Organitza: Acadèmia de Cièn
cies Mèdiques de Catalunya i 
Balears, Societat Catalana de 
Biologia, Acció Cultura del País 
Valencià i la Societat Andorrana 
de Ciències. President de la Co
missió organitzadora: Dr. Oriol 
Casassas i S imó. Lloc: Andorra. 
Per més informació: Acadèmia 
de Ciències Mèdiques, passeig 
de la Bonanova, 47, Barcelona. 
Telèfon (93) 212 43 82. Del lO 
al 12 de novembre. 
"Jornadas de plasticos en 
automoción ". 
Organització: Centro Español 
de Plasticos. Lloc: auditori de 
Banca Catalana; Av. D1agonal, 
662-664, Barcelona. Per més in· 
formació: carrer d'Enric Grana
dos, 101, baixos; telèfon (93) 
218 94 12. Dies 16 i 17 de no-
vembre. 
"Symposium internacional so
bre tecnologfa médica y cali
dad de vida". 
Organització: CAPS. Lloc: car
rer 62, núm. 420, sector A (Zona 
Franca), Barcelona. Per més in
formació: carrer de París, 150, 
Barcelona; telèfon (93) 322 65 54. 
Dies 17 i 19 de novembre. 

ÀUDIO: CIÈNCIA I 
SUBJECTIVISME (I) 

L'enginyeria d'àudio és .una d'aquelles coses de resultats 
tangibles i fonamentals eteris... cosa de bruixots, en podríem 

dir! És, probablement, l'única branca de l'enginyeria actual en 
la qual una significant minoria dels que hi treballen i una gran 
majoria dels que en parlen reconeixen no saber quina postura 

adoptar. 

Gran quantitat dels camps de la tecnologia d'avui 
en dia tenen mesures precises de millorament; els 
fabricants de cotxes competeixen per millorar la ve
locitat i els consums dels seus enginys, els fabricants 
d'ordinadors lluiten amb les ordres per segon execu
tades i el cost per quilobyte, etc. Qualsevol millora 
en aquestes mesures objectives és contemplat, de for
ma inequívoca, com un pas endavant. 

Però, en àudio, una millora d'una mesura objec
tiva no comporta necessàriament un augment de la 
quantitat final. De fet , és un camp curiós i fins i tot 
divertit. Hom pot trobar opinions de tota mena, al
gunes racionals i d 'altres sense cap ni peus i, tot i que 
poden ser incloses dins de les opinions hifistes de 
moda, no deixen de ser gracioses 9 ridícules per a 
altres que treballen en altres branques de l'enginyeria 
elèctrica. No és pas extrany sentir que l'àudio és cosa 
de bruixes i que ningú sap realment què està fent. 
Finalment, també hi ha qui argumenta que el funcio
nament de l'orella humana és tan complex que la 
seva interacció amb paràmetres mesurables està fora 
de la comprensió humana. 

En el nostre cas intentarem donar una visió de la 
controvèrsia que envolta el disseny d'amplificadors 
ja que és potser l'element de la cadena d'àudio on el 
vessant objectiu està més clarament definit; transduc
tors com poden ser les càpsules i altaveus estan sot
mesos a una major quantitat d'incerteses a causa del 
gran nombre de variables incloses en la conversió 
elèctrico-mecànico-acústica. 

LES BASES DEL SUBJECTIVISME 

Una possible definició de la postura subjectivista 
respecte al disseny d'amplificadors podria ser la se
güent: 

• Les mesures objectives de les prestacions d'un 
amplificador són irrellevants comparades amb la im
pressió subjectiva que s'obté de les proves d'escolta. 
En els punts on hi hagi una contradicció entre les 
dues podem prescindir dels resultats objectius. 

• D'aquí es dedueix l'existència d 'uns efectes de 
degradació desconeguts de la ciència enginyera orto
doxa i que no són revelats pels mètodes de mesura 
objectius habituals. 

• En conseqüència, hi ha una considerable lliber
tat alhora de suggerir hipotètics mecanismes de dete
rioració de l'àudio com a misterioses deficiències dels 
condensadors i subtils defectes dels cables, sense cap 
referència a la plausibilitat del concepte o a la recerca 
de qualsevol evidència objectiva. 

EVOLUCIÓ HISTÒRICA 

Després de la Segona Guerra Mundial va intensi
ficar-se l'interès per la reproducció sonora i van fixar
se normes tècniques com la famosa DIN 45-500. A 
finals dels anys seixanta tothom acceptava que els 
requeriments per a hi-fi quedaven coberts si la distor
sió harmònica total era menor del O, 1 per cent, la 
distorsió de creuament era menyspreable, la resposa 
en freqüència era de 20 Hz a 20 K.Hz i el soroll era el 
més petit possible. A principi dels setanta van afegir
hi les especificacions d'slew-rate, comportament cor
recte dels limitadors de corrent i coses semblants però, 
l'aproximació era sempre científica i en les revistes 
especialitzades no apareixia cap mena de menció de 
proves auditives . 

Situar l'origen de qualsevol corrent o tendència 
actual és una mica difícil, perquè són coses que més 
aviat et trobes en compte de veure-les néixer. Així, 
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ÀUDIO: CIÈNCIA I SUBJECTIVISME (I) 

doncs, en el cas que ens pertoca, podríem situar la 
trobada amb el subjectivisme al mes de setembre de 
1976, quan Paul Messenger va començar la seva co
lumna Subjective Sounds dins la revista Hi-Fi News. 
En aquesta primera columna escrivia: « ... la valora
ció serà (gairebé) purament subjectiva, cosa que com
parteix solidesa i futilitat perquè la inclusió de proves 
de laboratori ocuparia molt d'espai i, tot i que l'ore
lla pot ser l'instrument que més s'equivoqui també és 
el més sensitiu de què disposem». Com podeu veure, 
el subjectivisme era inicialment més oportunisme que 
política -tal i com va esdevenir després. Potser per 
això, les primeres entregues d'aquest autor no feien 
referència de cap mena al «so dels amplificadors». El 
març de 1977 va publicar-se un article de Jean Hira
ga denigrant les altes taxes de realimentació i lloant 
el so d'un amplificador a vàlvules Radford sonava 
millor que un de transistors; i, a finals d'any, la 
polèmica so vàlvula-so transistor estava encetada. Hi
raga va tornar a «atacar» a l'agost del mateix any 
amb un article plé de clams respecte als efectes audi
bles dels cables d'altaveus i, després d'això, cap hi
pòtesi era massa descabellada com per no donar-li 
una mica d'atenció. 

EL ROVELL DE L'OU 

Abans d'avaluar la postura subjectivista, seria con
venient considerar les habilitats conegudes de l'orella 
humana i... ves per on!, contràriament a la impressió 
que donen alguns autors (que demanen una recerca 
més extensa dels fenòmens psicoacústics que envolten 
la caiguda del braç sobre el disc), resulta que hi ha 
una gran quantitat d'informació impresa al respecte. 
Part d'aquesta informació pot ser resumida de la 
següent manera. 

• La variació d'amplitud més petita que pot de
tectar-se és d'uns 0,3 dB per un to pur. En situacions 
més realistes és de 0,5 a 1 dB. Això representa un 10 
per cent de variació. 1

• 

• La mínima variació de freqüència detectable és 
del 0,2 per cent dins la banda de 500-2.000 Hz. En 
termes de percentatge, aquest és el paràmetre per al 
qual l'orella està al màxim de la seva sensitivitat.2 

. e La taxa mínima de distorsió harmònica detecta
ble no és una xifra fàcil de fixar, perquè hi ha una 
gran quantitat de variables involucrades i, en particu
lar, la variació constant del nivell de la música repro
duïda implica que el nivell de distorsió harmònica 
induït també està variant dinàmicament. Tot i això, i 
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«L 'orella no és pas un 
instrument de precisió.» 

per sort, s'han fet tota una sèrie d'estudis molt acu
rats al respecte i, en circumstàncies normals (bàsica
ment harmònics de baix ordre), la quantitat mínima 
detectable és de l' 1 per cent, tot i que els efectes de 
la distorsió de· creuarnent són audibles a partir d'un 
0,3 per cent. Segons això, no hi ha pas cap evidència 
que un amplificador que tingui un 0,001 per cent de 
distorsió harmònica total soni millor que un amb un 
0,01 per cent. 3 

No podem discutir que les mesures habituals de la 
distorsió harmònica, fetes amb l'analitzador de tipus 
notch fi/ter -filtre elimina banda- són de poca uti
litat a l'hora de predir l'alteració subjectiva que ori
ginarà un determinat camí d'àudio. I és més, quan 
ens centrem en la música, hom pot demostrar que els 
efectes de la distorsió d'intermodulació són molt més 
importants. Malgrat tot, les mesures de la distorsió 
harmònica tenen el particular avantatge que l'obser
vació dels residuus de la distorsió pot donar a una 
persona experimentada una gran quantitat d'informa
ció respecte a les causes de l'origen de la distorsió. 

Hi ha d'altres métodes de mesura que, tot i que 
donen menys informació al dissenyador, comproven 
tot l'espectre d'àudio al mateix temps i els resultats 
són força coherents amb els de proves subjectives 
-ben fetes!- de desaparellament per distorsió. Al 
respecte, podem citar el mètode de mesura d'intermo
dulació de Belcber, que potser mereix una mica més 
d'atenció de la que li han donat i que pot arribar a 
fer-se popular amb les possibilitats que presenten els 
xips de processament digital del senyal. 

«Situar l'origen de qualsevol 
corrent o tendència actual és 

una mica difícil.» 

ÀUDIO: CIÈNCIA I SUBJECTIVISME (I) 

·-· 
Una de les objecci.ons que tot sovint es fan als 

mètodes de mesura de la distorsió harmònica és que 
la seva resolució no permet la verificació de l'existèn
cia de no-linealitats a nivells molt petits -presumi
blement un mena de micro distorsió de creuarnent. 

«Després de 1 'article 
d'Hiraga cap hipòtesi era 

massa descabellada com per 
no donar-li una mica 

d'atenció.» 

• La intermodulació entre canals pot, òbviament , 
degradar la separació estèreo, però 1:efecte no és de
tectable fins que és pitjor de 20 dB.4 • 

• La fase i els retards han estat un camp de bata
lla durant molt de temps. Tal i com Stanley Lipsbitz 
et al. 5 han assenyalat, aquests efectes són òbviament 
perceptibles si esdevenen prou grans. En la pràctica 
el problema de la fase s'ha concentrat en els altaveus 
i els seus filtres separadors de vies, perquè sembla ser 
l ' únic lloc on no pot existir un desfasament sense un 
canvi de la resposta de freqüència que l'acompanyi i 
que él faci obvi. 

Sembla ser que Lipsbitz5 ha arribat a demostrar 
que un filtre passa-tot de segon ordre (un que doni 
una inversió de fase sense alterar la resposta en fre
qüència) és audible, mentre que les investigacions de 
la BBC, tal i com diu Harwood,6 diuen tot el contra
ri ... no es pot estar sempre d'acord! 

Corn podeu veure, 1 'orella no és pas un instrument 
de precisió. La seva extremada sensitivitat, la seva 
capacitat direccional i el seu marge dinàmic són molt 
més impressionants que la seva h~bilitat per mesurar 
variacions de nivell o detectar senyals de baix nivell 
corn els productes de distorsió harmònica. Això no 
ha de sorprendre'ns: des d'un punt de vista evolutiu 

les funcions de l'orella són les d'advertir la proximi
tat del perill (essent la sensitivitat i directivitat pri
mordials) i la comunicació oral. Per a la darrera, la 
percepció dels formants, les bandes de ressonància 
emfasitzada de polsos de les cordes vocals i la discri
minació vocal/ consonant son molt més importants 
que els paràmetres hi-fi habituals. 

Fins aquí, sembla que l'orella no hagi estat feta 
per a la música. Tots els arguments antriors la defi
neixen com una eina de treball i no de plaer, però no 
podem negar que la música actua directament sobre 
les nostres emocions i que, de moment, aquest meca
nisme continua sent un misteri. 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. 

Aquest article constarà de dues parts, al final de 
les quals s'esmentarà la bibliografia a què remeten 
els superíndexs que es troben en el text. 
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SEQUENCIADOR DE LLUMS 

Mitjançant el circuit que descriurem a continuació es pot 
construir un seqüenciador de llums, amb el qual es pot regular 

la velocitat de la seqüència d'encesa de les bombetes. 

FUNCIONAMENT DEL CIRCUIT 

En primer lloc cal dir que el sistema està basat en 
dispositius que fan servir la tecnologia CMOS, amb 
la qual cosa queda reduït el consum i garanteix una 
sincronia perfecta de les sortides. Els circuits integrats 
utilitzats en el muntatge funcionen com a inversor i 
osciHador el primer, i com a comptador i descodifi
cador decimal el segon. És a dir, l'ICI osciHa a una 
freqüència que serà determinada pel valor que tingui 
l'ajust de la resistència variable RI, de manera que 
donarà un valor de freqüència determinat en el ter
minal 12. 

El segon integrat IC2 conté una sèrie de f/ip-flops 
que compten els impulsos de rellotge i el converteixen 
en un comptador binari. Tanmateix, aquest compta
dor decimal s'ha convertit en comptador de mòdul 
vuit per evitar que en algun moment quedi alguna 
bombeta sense completar el cicle de funcionament; 
per això la sortida 9 d'aquest integrat es connecta a 
l'entrada 15, que provoca que el comptador torni a 
començar de nou el període. 

+6V 

Lp1 

® 
Lp2 

1 2 

La resta de les sortides activen les portes dels tiris
tors que controlen les llums que poden funcion~r a 
220 V i amb potències de fins a 600 W (amb radia
dors adequats per dissipar l'excés de calor). 

El circuit queda alimentat amb una tensió contí
nua de 6 V, derivada directament de la tensió xarxa, 
amb el divisor de tensió que formen les resistències 
RI2 i Rl3 , i rectificada pel bloc format per Dl, C3 i 
DZJ . 

«S'ha de tenir en compte la 
potència màxima que es pot 

fer servir a causa de la 
limitació que suposa l'ús dels 

tiritors. » 

I . ...----.. . 
Lp3 Lp4 LpS Lp6 Lp7 LP8 

0 1 R13 

~9 9 
3 4 5 6 7 8 

SCR1 SCR2 SCR3 SCR4 SCRS SCR6 SCR7 SCR8 OZ1 1!1 lfc3 )R12 220V 
14 16 A A p A A A A A , A ~~ 

10 
1 3 

3 ~G/ Kr fKr KY ~K y K~ ~y rK YK r-
2 ,.---..., R5 

2 5 

~C1~ k~1 
r- 4 ,.---..., R6 

ICl ~R7 
9 10 ,.---..., R 8 
~ IC 2 

R2 1 ,.---..., R9 

12 11 S~R10 
~ ~ 

7 
~R11 

14 9~ 

13 

~LJ r-il R3 

8 

:~ C2 

Fig. 1 Esquema teòric del circuit. 
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XARXA 
220 v 

LÀMPACES 

SCR1 SCR2 SCR3 SCR4 SCRS SCR6 ~7 SCR8 

~c:::::::J~c::::Jc::J~c:J 
G ertA K crt~K Cf,A K G ¡~t K <f,AK AK G~A K 

VRS 1f6 ~R7 ~R8 YR9 R10 YR11 

01 C2Q ~ 

1 
E::Jrcz 

nR12 

V ® ~~rl ,C:J rc' 
R13 yc ~ 

-c::::Jo 

R2 
R1 

Fig. 3 Situació dels components en la placa del circuit imprès. 

S'ha de tenir en compte la potència màxima que 
es pot fer servir a causa de la limitació que su'posa 
l'ús del tiristors, ja que aquests dispositius no perme
ten de circular més de 2A. Per això, la potència 
màxima en condicions normals no pot superar els 
250 W. En qualsevol cas, si es vol augmentar la 
potència de cada canal s'haurà de posar un radiador 
de calor a cada un del tiristors tal com ja s'ha comen
tat abans. 

MUNTATGE PRÀCTIC 

El muntatge d'aquest circuit es pot seguir fàcilment 
amb la placa que es representa a la figura 2, que 
correspon a la reproducció a escala natural del circuit 
imprès a utilitzar. La col-locació dels components no 
té dificultat; només caldrà tenir en compte els termi
nals dels tiristors i dels circuits integrats que hi ha 
indicats a la figura 3 (part superior de la placa de 
muntatge) i que són fàcilment identificables en cada 
cas: la porta del tiristor és indicada amb una petita 
part plana en la seva carcassa, i els circuits integrats 
tenen marcat un punt en la pota que correspon al 
terminal número 1. 

Val a dir que cal tenir molta cura en la manipula
ció dels circuits integrats, ja que com hem dit són del 
tipus CMOS i són molt sensibles a les càrregues elec
trostàtiques. Per tant caldrà muntar primer als sòcols 

,....------------------------,corresponents perquè d'aquesta forma no hi arribi 

Fig. 2 Placa del circuit imprès a mida natural . 

mai la calor del soldador ni cap altra cosa que pugui 
fer malbé els components. 

En el cas d'haver d'instal·lar radiadors de calor als 
SCR s'haurà de tenir la precaució que no es facin 
falsos contactes ia que aquests radiadors _queden con
nectats directament a l'ànode d'aquests dispositius i 
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en cas d'instaHació incorrecta poden provocar serio
sos problemes dins del circuit. És per això que es 
recomana I 'ús de plaquetes de mica per aillar els 
radiadors del contacte directe amb els SCR. 

R3 a Rll 
Rl2 
Rl3 
CI 
C2 
C3 

l,8Kl/4w 
3,9 K lw 
22 K 5w 
470 nF, poliester pià miniatura 
lO nF poliester pià miniatura 
400 p, F/ 16 V 

LLISTA DE COMPONENTS ICI 
IC2 
Dl 

DZI 
SCRI a SCR8 

CD4069 
CD4017 

Els components utilitzats per realitzar aquest mun
tatge es poden trobar fàcilment a qualsevol botiga 
del ram, i són els que es detallen a continuació: 

IN4007 
zèner de 6V/ lw 
CI06BI 

RI I M (potenciòmetre trimmer) 
R2 47 K l/4 w 

JAUME ROIG i GARCÍA 
Tècnic en electrònica 

RADIO ""ATT 
EQUIPS I COMPONENTS ELECTRÒNICS - TELECOMUNICACIONS 

AMPLI ASSORTIMENT EN: 

KITS I ACCESSORIS D'ELECTRÒNICA, VÍDEO I ÀUDIO 
CIRCUITS INTEGRATS: CMOS, TTL, LINEAR, HCMOS, etc. 
TRANSISTORS: Ràdio, TV, RF, Potència 
DÍODES, TIRISTORS, TRIACS, OPTOELECTRÒNICA 
RESISTÈNCIES I CONDENSADORS FIXES I VARIABLES 
INSTRUMENTACIÓ MUNTATGES I APLICACIONS 
EQUIPS DE TELECOMUNICACIÓ, ANTENES PROFESSIONALS 
EQUIPS PER A RADIOAFICIONATS I BC (HOMOLOGATS) 
DETECTORS DE METALLS 
TELEFONIA, APARELLS I ACCESSORIS 
BIBLIOTECA TÈCNICA 
MEGAFONIA - INTERFONIA 

TENDES AL SEU SERVEI OBERT TOTS ELS 

DISSABTES AL MATÍ 

Passeig de Gràcia, 126-130 Tel. 93-2371182* FAX (93) 21 O 79 55 08008 BARCELONA 
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ELS NOMS COLLECTIUS EN 
EL LLENGUATGE TÈCNIC 

En català, com també en d'altres idiomes, hi ha noms que 
serveixen per designar un conjunt d'individus, d'elements o de 

peces. Són els noms co[.lectius. Per exemple: gent, colla (conjunt 
de persones), fustam (conjunt de fustes), etc. 

En el llenguatge tècnic ens trobem amb alguns 
casos concrets de noms col-lectius espanyols als quals 
ens cal trobar l'equivalent català. Ens referim concre
tament a tornillería, grifería, valvulería i circuitería. 

L'anàlisi d'aquests casos ens pot servir de pretext 
per explicar quins criteris són vàlids per saber si una 
solució és correcta o no. 

Els criteris poden ser de dos tipus: 

1. Veure quina solució ha donat el català en casos 
semblants. 

2. Veure quina solució han donat altres idiomes, 
especialment els idiomes .més acostats al nostre, com 
l'espanyol, el francès i l'italià. 

Q):n català, la idea de conjunt, de coHectiu s'ex
pressa o bé amb el plural o amb diferents sufixos. 

Per exemple, el coHectiu de «cargol», «aixeta», 
«vàlvula» i «circuit» és «cargols», «aixetes», «vàlvu
les» i «circuits». 

Hem vist algunes botigues on apareix el rètol «aixe
tes» amb un sentit equivalent a l'espanyol grifería. 
S'entén que el terme «aixetes» comprèn les aixetes i 
els accesoris corresponents. 

De tota manera, malgrat que aquesta és una solu
ció totalment acceptable i genuïna, sembla poc ade
quada al llenguatge tècnic i científic on es requereix 
que els termes no siguin ambigus i que tinguin un 
sentit ben precís. Si bé l'ús del terme «aixetes» en el 
rètol d'una botiga no presenta inconvenients, en el 
llenguatge tècnic podria induir a confusió. 

El català també recorre en alguns casos als noms 
compostos, en plural. Per exemple: plats-i-olles, ve
tes-i-fils, etc. En aquests casos, el terme compost té 
un sentit més extens que el dels dos mots que el 
formen. Així, «plats-i-olles» no vol dir només «plats» 
i «olles», sinó plats, olles, i terrisa en general; <~vetes
i-fils» no vol dir només «vetes» i «fils», sinó «vetes», 
«fils» i d'altres productes que hi estan relacionats. 

A partir d'aquest model podríem trobar una solu
ció equivalent a la tornillería amb «cargols-i-feme
lles», etc. Aquesta solució seria tan genuïna com la 
dels plurals i no presentaria el problema de l'ambigüi
tat. 

En català els col·lectius s'expressen generalment 
amb el sufix -AM. Així, per exemple, cordam és un 
conjunt de cordes (p. ex. d'una nau); brancam és un 
conjunt de branques d'un arbre; paperam és un con
junt de papers, etc. 

D'acord amb aquest model tindríem: cargolam, 
aixetam, etc. 

Aquesta solució no és tampoc ambigua i té l'avan
tatge que és més concisa que l'anterior. El fet que 
Pompeu Fabra reculli en el seu diccionari el terme 
«einam» per designar un conjunt d'eines sembla ava
lar aquesta solució. 

La nostra llengua recorre també a d'altres sufixos 
per als noms coHectius: 

«En català, la idea de 
conjunt, de coJlectiu 

s'expresa o bé amb el plural 
o amb diferents sufixos.» 

- AT: cadirat (conjunt de cadires), arbrat (conjunt 
d'arbres), veïnat (conjunt de veïns). 

-ADA: brancada (conjunt de branques), fillada 
(conjunt de fills), gossada (conjunt de gossos). 

-ATGE: brancatge (conjunt de branques), fullat
ge (conjunt de fulles), plomatge (conjunt de plomes). 

-lA, -ERIA: cavalleria (conjunt de cavalls), pa
gesia (conjunt de pagesos), menestralia (conjunt de 
menestrals. 

Aquests sufixos no són tan freqüents en la nostra 
llengua com el sufix -AM per designar noms col·lec
tius. 
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ELS NOMS COLLECTIUS EN EL LLENGUATGE 
TÈCNIC 

@ral com hem dit al començament d'aquest arti
cle, el segon criteri és veure la solució en altres idio
mes. Exposem les formes en anglès, francès i italià 
dels termes espanyols tornilleria i griferia: 

espanyol anglès francès italià 

tornilleria screws visserie bulloneria 

griferia industrial taps robinetterie rubinetteria 

Taula 1. 

Veiem que els idiomes romànics prefereixen els 
sufixos -ERÍA (espanyol), -ERÍE (francès) i 
-ERIA (italià). Això decantaria el català també cap 
a la solució amb el sufix - ERIA. Cal tenir en comp
te, però, que tant l'espanyol com l'italià probable
ment han estat condicionats pel francès . 

Veiem que l'anglès recorre als plurals: screws (car
gols) i taps (aixetes), una altra de les solucions possi
bles en català. 

CONCLUSIONS 

Com en molts casos no hi ha una sola solució, 
sinó que hi ha diferents solucions possibles, totes 
igualment vàlides. En aquests casos serà l'ús que aca
barà imposant una forma o altra. 

Ja sabem, però, que l'ús en el cas del català, una 
llengua fortament sotmesa a la interferència de l'es
panyol i del francès, es decantanà cap a la solució 
més semblant a aquestes llengües. Per això prendre la 
solució més divergent pot ser una bona mesura per 
contrarrestar aquesta influència, sempre, és clar, que 
es tracti d'una solució amb possibilitats d'acceptació. 

Semblen, doncs, preferibles les formes <<cargo
lam», «aixetam» i «valvulam», sense descartar les 
formes «cargoleria», «aixeteria» i «valvuleria». 

En el cas dels circuits no sembla recomanable «cir
cuitam» perquè no es tracta d'un conjunt de circuits 
individuals sinó d'un circuit complex. «Circuits» 
«circuiteria» serien les solucions possibles. 

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

En~Ln...yer~ 

_____ t::~-~~rtt)fCJ~~~()~~~~------------------------------------------------------~·~·~·i.~''~iiM'~-~-
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EL CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
·DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA 

COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES 

El CIDC és una entitat singular ja que no té una rèplica igual o 
similar en 1 'Administració Pública. El seu difícil encaix en els 
esquemes clàssics institucionals dificulta la seva descripció i 

justificació fins i tot davant dels seus propis patrocinadors. De 
totes maneres, és inqüestionable per als professionals de la 

informació i els usuaris dels serveis del Consorci 1 'important 
paper d'innovació que ha tingut aquesta institució en els darrers 

vint anys a Catalunya. 

El Consorci neix al 1969 per servir la informació 
de tot tipus que necessitaven els gabinets tècnics de 
l'Ajuntament, la Diputació, fa Corporació Metropo
litana i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona. Aquesta informació estava orientada 
prioritàriament cap a les necessitats del plantejament 
urbanístic i, d~ manera secundària, de la planificació 
econòmica, en raó dels fins i competències de les 
entitats consorciades. Però també, i des dels seus 
inicis, el Consorci havia de servir a tots els ciutadans, 
tant per a la presa de decisions com per a estudis i 
investigacions socio-econòmiques. 

El Consorci és, segons els seus estatuts, un gran 
servei d'informació obert a les entitats consorciades i 
a tots els ciutadans. 

Cara endins, el Consorci ha hagut de desenvolu
par la intendència necessària que fes possible el servei 
a l'exterior. De la mateixa manera, ha estat impres
cindible organitzar i dotar aquest servei extern. Tant 
en una activitat com en l'altra, el Consorci ha estat 
pioner en la utilització de noves tecnologies i, per 
suposat, en el desenvolupament de recursos informà
tics. 

Quant a l'activitat interna -d'intendència- el 
Consorci va dissenyà al començament de la dècada 
del 70, el SIPURT o Sistema d'Informació Urbana i 
Territorial. Els elements d'aquest projecte significa
ren la creació de software de gestió dels anomenats 
bancs de dades. Probablement fou el primer desen-

«La innovació més 
espectacular del Consorci en 
la dècada dels setanta fou la 

teledetecció.» 

volupat al nostre païs. L'STIR (Sistema de Tracta
ment d'Informació Regional) es concebé com un sis
tema orientat plenament a l'usuari, no informàtic. 
Comprenia els subsistemes de Manipulació (de la in
formació), Tabulació, Mapificació temàtica, Càlcul i 
Interrogació de les Bases de Dades. Tot això sota la 
direcció d'un sistema monitor que orientava i guiava 
l'usuari. El sistema era conversacional i les sentències 
de comandament, missatges d'errors, ajudes, etc. es
taven implementats en castellà, es disposava de gran 
quantitat d'opcions per defecte i permetia la predefi
nició de taules, àrees geogràfiques, consultes, etc. 

Altres característiques importants eren la seva con
cepció com a sistema transportable i l'accés a través 
de la xarxa telefònica, que permetia el procès multiu
suari. 

En el CIDC es feren diversos treballs que es com
plementaren amb mapes temàtics i es realitzaren i 
s'imprimiren per ordinador, emprant els paquets 
SYMAP (Universitat de Harvard) i GRIDS del Bu
reau of Census. En el CIDC es desenvolupà el siste
ma IMMAP que permetia l'obtenció de mapes temà
tics de coropletes, paquet més especialitzat que el 
SYMAP, però molt més ràpid i per tant més econò
mic. 

La seva projecció cap a l'Estat espanyol es traduí 
en la signatura d'un conveni interinstitucional en el 
qual participaven diferents òrgans de l'Administració 
espanyola entre altres. La seva implementació a nivell 
d'Estat no depenia del Consorci i per diverses raons 
no es portà a terme si bé la part del Consorci s'havia 
acomplert. 

En relació amb el projecte esmentat, es desenvolu
paren dos sistemes de referenciació geogràfica, un 
sobre malla regular a càrrec de la Corporació Metro
politana i un altre sobre malla irregular desenvolupat 
pel Consorci. Aquest segon era un sistema molt so
fisticat que permetia una doble referència territorial 

Ql'/43 



EL CONSORCI D'INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ DE CATALUNYA COM A 

INNOVADOR DE TECNOLOGIES 

de la informació, que podia funcionar com a segments 
sobre el gràfic plenari de la xarxa viària i com a àrees 
sobre les illes d'edificis. Estava basat en la filosofia 
del DIME (Dual independent map encoding) de l'ofi
cina dels Censos dels Estats Units, amb asignació de 
la informació a les coordenades dels nusos -interac
cions de l'esquema viari- i del centroide d'illa d 'e
dificis. Fins a tal punt es tractava d'una innovació en 
aquells temps -1973- que el seu desenvolupament 
coincidí al mateix temps a l'Estat francés, Canadà i 
Japó. L'escassetat de recursos era tal que a Catalu
nya no existien digitalitzadors de coordenades i s'ha
via de traslladar a la seu de l' Instituto Geogrófico y 
Catastral de Madrid per fixar els valors de les coorde
nades. 

No obstant això, la innovació més espectacular 
del Consorci -encara que no la més important- en 
la dècada dels setanta fou la teledetecció . El Consor
ci va participar, a través de l'Institut o Geogrófico y 
Catastral en el conveni amb la NASA sobre l'anàlisi 
de les fotografies en fals color sobre 1 'Estat, dins del 
programa d'estudi dels recursos terrestres del satèHit 
«ERTS». La primera fotografia de Catalunya des de 
satèHit amb càmera d'infrarojos fou publicada pel 
consorci a La Vanguàrdia, posteriorment cedida a 
l'Enciclopèdia Catalana. 

Seguiren, a continuació, les operacions de telede
tecció sobre diferents zones de Catalunya des d'avions 
dotats de càmeres combinades d'infrarojos, radar i 
tèrmiques. Particularment es dedicava a l'estudi de 
les grans masses arbòries que permetien el cens de les 
diferents espècies de pins, alzines, etc. dels nostres 
boscos. Però també s'obtingueren fotografies sobre 
les costes marítimes i algunes zones urbanes. A títol 
d'anècdota puc recordar l'admiració que despertaren 
les fotografies sobre l'aeroport del Prat en les quals 
podien apreciar-se les ombres tèrmiques que havien 
deixat sobre les pistes els avions que ja havien partit 
després de romandre unes hores sota el sol. Igualment 
cridava l'atenció el diferent color de les aigües de 
l'Ebre dins del mar pel fet de tenir una temperatura 
diferent. 

En l'actualitat i sobretot per a les joves genera
cions, no ha de representar cap tipus de sorpresa la 
utilització d'aquestes tècniques, amplament esteses 
avui en dia. El que és destacable és que això es rea
litzés en els anys setanta per una institució catalana 
amb molt escassos recursos financers. 

En informatització documental, el ClOC ha tingut 
un paper important, fins i tot molt abans de disposar 
d'ordinador propi, tant en els aspectes relacionats 
amb les tècniques de producció de bases de dades 
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documentales encarades a la seva interrogació públi
ca en línia (introduint el software SPLEEN i, després, 
el BASIS), com en els relacionats amb les tècniques 
d'accés en línia a bases de dades internacionals per 
terminal remot, havent estat la primera institució 
(amb l'INTA) a estar connectada amb les bases de 
l'ESA (European Space Agency). En ambdues temà
tiques (juntament amb el conjunt de tècniques moder
nes de la documentació científica), el ClOC ha exer
cit des de la seva fundació una gran tasca d'irradia
ció i de formació. 

Des de 1973 i durant molts anys, el Consorci ha 
estat l'únic centre que ha disposat de connexions di
rectes amb el Servei de Recuperació d'Informació de 
l'Agència Especial Europea (IRS ESA). El servei s'o
brí al públic amb deu bases de dades, que darrera
ment arri ven quasi al miler. Des de 1980 el Consorci 
ha seguit la política d'impulsar la creació de centres 
autònoms a la Universitat, empreses i Administració 
Pública, per a la qual cosa ha organitzat nombrosos 
cursos de formació i assessorament. 

Bé, aquesta és una rapidíssima visió d'algunes ac
tivitats del Consorci que responen al títol de l'article. 
He pretès apuntar només aquells aspectes en els quals 
el Consorci fou protagonista únic o molt important 
però, potser, la meva ignorància horitzontal sobre 
altres institucions hagi deixat involutàriament en l'o
blit altres institucions tant o més punteres que el 
Consorci. M'excuso per això, però penso que el títol 
de l'article continua essent vàlid. No cito l'extensíssi
ma documentació que hi ha en el Consorci sobre els 
temes esmentats i que ofereixo a aquells que estan 
interessats en una visió històrica sobre ells. 

En l'actualitat, el Consorci disposa de bases de 
dades própies, tals com ESPAN i BEM, ha col-labo
rat de manera molt important en la base de dades 
OL YMPIA, presentada per a la candidatura de Bar
celona en el Comitè Olímpic Internacional i en altres 
deu bases de dades més. És també molt important 
ressenyar un potent sistema de codificació automàti
ca que permet tractar amb èxit entre el 97,4 per cent 
i el 99,9 per cent de les variants alfabètiques dels 
arxius estadístics, alguns tan extensos com el Cens de 
Població. No obstant això, moltes de les innovacions 
tecnològiques que s'iniciaren han continuat fora d'a
questa institució per haver-se reestructurat les activi
tats en una direcció més acotada. O 

JOSÉ A. CASCO ROBLEDO 
Gerent del Consorci d'lnformaci6 i Documentaci6 

de Catalunya. 

EL LECTOR PROPOSA ... 

EL LECTOR DISPOSA 

ELS NOSTRES RECEPTORS 

Paradoxalment no es posa massa gran atenció a la sensibilitat 
d'un receptor com s'hauria de pensar. En la majoria dels casos 

es fa l'apreciació de sensibilitat mes tard, quan la funció del 
receptor sembla pobra i els valors modestos. 

Normalment la sensibilitat és indicada en p. V amb 
10 dB, S + NIN. Traduït voldria dir més o menys: 

El valor p. V indica quanta tensió d'entrada és ne
cessaria per separar un soroll de 10 dB (decibel): S + 
N I N, significa la relació del senyal (S) més soroll (N) 
amb el soroll. Amb aquesta separació de soroll la 
paraula ja és comprensible. Com sigui que aquest 
valor depèn de l'amplada de banda en AM i també 
del grau de modulació, en la majoria de vegades 
s'indiquen diversos valors per a diferentes modalitats 
de servei. 

En la recepció de Morse, entre altres coses, és la 
sensibilitat summament elevada deguda a la seva pe
tita amplada de banda; baixa una mica en la recepció 
del SSB, i s'empitjora altra vegada en AM. 

«En la recepció d'ona curta 
és suficient una sensibilitat 
de 0,5 11V amb JO dB S + 

NIN.» 

En la recepció d'ona curta de les comunicacions 
de radioamateurs, és suficient una sensibilitat de 0,5 
p.V amb 10 dB S + N I N en la modalitat de SSB, 
amb una amplada de banda de prop de 2,5 KHz, per 
poder satisfer a la pràctic~ totes les exigències de 
servei. 

Si es desitja practicar la recepció de radioamateurs 
en bandes altes, el primer que s'ha de tenir en comp
te és, una alta sensibilitat. Aquí el soroll provinent 
d'altres fonts de procedència és menys apreciable, de 
tal manera que l'alta sensibilitat es pot veritablement 
aprofitar. En bandes baixes hi ha importants interfe
rències: de sorolls atmosfèrics, sorolls galàctics i tèc
nics que estan pel damunt de la sensibilitat que asso
leixen quasi tots els receptors, amb la qual no es pot 
aprofitar gens. 

Així, doncs l'alta sensibilitat abans era el que pri
mer es desitjava quan hi havia encara forts sorolls de 
vàlvules o de transistors de pas d'entrada, i les ban
des no estaven sobrecarregades com ara. Després que 
es va aconseguir una alta sensibilitat, tècnicament no 
presentava cap problema, i, al mateix temps, es va 
augmentar la capacitat de potència de les estacions; 
cada dia més se situen altres valors en primer terme. 

LLUÍS-RENÉ LORAN-EA3YY 
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LA INTERFÍCIE RS-232-C (II) 

En aquesta segona part de l'article sobre l'RS-232, ens 
endinsarem en l'aspecte tècnic de la interfície des d'un punt de 

vista general i al mateix temps concretant per al cas dels 
ordinadors Commodore 

Les últimes generacions d'ordinadors mcorporen 
d'alguna manera el hardware necessari per dur a ter
me la comunicació amb altres perifèrics o ordinadors 
mitjançant una interfície elèctrica RS-232-C. El 
VIC-20 i el Commodore 64 necessiten un cartutx d'in
terfície, el VIC 1011A, que es connecta en el porta 
d'usuari de qualsevol d'ells. 

L'RS-232-C del commodore 64 i del VIC-20 és en 
el format estàndard d'aquesta interfície, però els ni
vells no són els adequats de l'RS-232. 

La interfície VIC-1011A s'encarrega de fer aques
ta adaptació. Per als que pugui interessar, el preu 
d'aquesta interfície és d'unes 5.000 ptes. 

Normalment en tots els ordinadors, l'accés i la 
programació de la interfície RS-232-C es pot fer a 
partir de qualsevol llenguatge d'alt nivell (BASIC, 
Pascal. .. ) o mitjançant subrutines en llenguatge mà
quina (en el KERNAL en el cas dels CBM (Commo
dore per abreujar). 

El software per fer anar la interfície des del BA
SIC utilitza les següents instruccions: 

OPEN 

CLOS E 
CMD 

Per obrir el fitxer amb un nom concret, 
que després serà el que s'enviarà a través 
de l'RS-232-C. 
Per tancar el fitxer abans obert. 
Per especificar, quan obrim un fitxer, o el 
volem enviar: cap a pantalla, disc, impres-
sora, per l'RS-232, etc ... 

IN PUT# , GET# , PRINT # Aquestes tres instruc
cions, funcionen com les seves semblants 
(INPUT, GET, PRINT variable), però 
amb la diferència que aquestes envien o 
recuperen (en el cas del PRINT #) el con
tingut del string al fitxer obert anterior
ment. 

ST Això és una variable reservada utilitzada 
en alguns ordinadors com a status, o sigui 
una determinada variable o tenim d'una 
forma codificada la manera en què està 
treballant l'ordinador: velocitat, bits de 
stop, etc ... , per si en un moment donat 
necessitem saber com estem treballant. 

Les instruccions INPUT # i GET # prenen les da
des des del buffer receptor i PRINT # i CMD coHo
quen les dades en el buffer emisor. 

Ql'/46 

OBERTURA D'UN CANAL RS-232-C 

No es pot obrir més d'un canal d'aquest tipus a la 
vegada. Una segona instrucció OPEN provoca el rea
justament dels punters del buffer. Tots els caràcters 
de qualssevol dels dos buffers es perdrien. 

Es pot coHocar normalment un nombre determi
nat de caràcters en el camp del nom del fitxer. En el 
cas dels CBM, aquesta llargada és de 4 caràcters, i els 
dos primers són caràcters de control i de comanda
ment. I els altres dos solen ser reservats per a altres 
aplicacions. 

La velocitat de transmissió, paritat, i altres opcions 
es poden seleccionar utilitzant aquesta característica. 
Si és utilitzat un caràcter de control iHegal o que no 
està definit, el sistema envia les dades a una velocitat 
menor de 50 baudis. 

SINTAXI EN BASIC 

Normalment la sintaxi utilitzada a l'hora d'obrir 
un canal RS-232-C és la següent: 

OPEN lfn,2,sa, 
-registre dè comandament-
-registre de control-

logic filename - !fn-
És el número de fitxer lògic, que pot ser qualsevol 

número entre 1 i 255. Si és utilitzat un número supe
rior a 128 s'alimentarà una línea després de cada 
retorn del carro. 

secondary adress -sa-
Ens especifica l'adreça secundària, que en el cas 

dels CBM és recomanable que sigui sempre zero . 

REGISTRE DE CONTROL 

És un caràcter d'un sol byte que conté la informa
ció de la velocitat de transmissió/ recepció, longitud 
de paraula i nombre de bits de stop. En la figura 1 
s'especifica aquesta disposició: 

LA INTERFÍCIE RS-232-C (II) 

rb-it-s -de-,-.t-op _ ___,~~ 5 rl~LIJ:~2=1~~1 ~~o~o~o lo ¡ Jo;.ve~,.!o~;~:~~.;t~(baudis 
O 1 ~11 d~ ;top o o o 1 50 b.;udis 
1 2 b1

1
< d• si"2_ no s ·utilitza O O 1 O 7'5 

00 I I 110 
o 1 00 135.5 
O I O I 150 
o 1 1 o 30C J longitud d~ la parau la 

de dades ~+.'t~;;;::----; 

o 1 I I 600 
o o e bits t::r.T:-t:-t-7:=-----; 
o 1 ., blts 
1 O S o··: 
1 1 5bt~ 

1 o 
1 o 
I O 
I O 
1 I 
I 1 
I I 
1 1 

00 1: 00 
O I 1801) 

I O 2400 
1 I 3600 
00 4800 
o 1 720(, 

1 o 3600 
I I 19200 

t'ig. 1: Estructura del Registre de control (CBM) 

REGISTRE DE COMANDAMENT 

És un caràcter d'un sol byte que defineix altres 
paràmetres del terminal com són: opcions de paritat, 
ha/fl fu/1 duplex, mode de handshake, etc ... , com ens 
ensenya a la figura: 

Q1Ql!J panl•t wr.p• r 
re(;~ctóitransmtssió .._.__.__no utililzad~s 

'----OUPLEX 

O io\1 dut•~X 
1 ha lf dup l~x 

Fig. 2. Estructura de registre de comandament (CBM) 

En un programa BASIC l'obertura d'un canal 
RS-232-C s'ha de fer abans de definir qualsevol va
riable o taula, ja que, automàticament, en obrir un 
canal RS-232-C es porta a terme un CLR. També 
s'ha de tenir en compte que són necessaris 512 bytes 
lliures com a mínim abans de l'obertura d'un d'a
quests canals. 

Perquè quedi clar el concepte de REGISTRE DE 
CONTROL i REGISTRE DE COMANDAMENT 
posarem un exemple. Suposem que desitgem progra
mar la interfície amb 7 bits de longitud de paraula, 1 
bit de stop, 300 bauds de velocitat de recepció/ trans
missió, paritat imparella recepció/ transmissió, full 
duplex i 3 línies de comunicació. 

El valor del registre de control és 00100110 i el seu 
valor decimal és 38. 

Bit número 7 6 5 4 3 2 1 O 
1 bit stop .. ....... O 
7 bits dades . . . . . . O 1 
no s'utilitza ..... . o 
300 bauds ....... . o 1 1 o 

El valor binari del registre de control és 00100000 
i el seu valor decimal és 32. 

Bit número 
paritat imparella R/ T 
full duplex ............ . 
no s'utilitza ........... . 
3 línies .......... . .. .... . 

76543210 
o o 1 

o 
000 

o 
Per tant, utilitzant la sintaxi en BASIC, hauríem 

de posar: 
OPEN 2,2,0,CHR$(38) + CHR$(32) 

RECEPCIÓ DE DADES DES D'UN CANAL 
RS-232-C 
En la recepció de dades d'un canal RS-232-C, el buf
fer, en el cas dels CBM, pot emmagatzemar fins a 
255 caràcters abans d'omplir-se per complert. En el 
cas que s'intenti emmagatzemar més caràcters dels 
indicats es produeix un OVERFLOW que s'indica en 
el bit corresponent de la paraula d'estat. 
Si es produeix un desbordament de la capacitat del 
buffer, tots els caràcters rebuts des que el buffer 
estava complet es perdran. 
Si es desitja rebre dades des d'un perifèric RS-232-C 
de gran velocitat s'haurà d'utilitzar un programa en 
codi màquina, ja que el BASIC és massa lent i pro
bablement es perdrien caràcters. 

SINTAXI EN BASIC 

La sintaxi recomanada és: 
GET !fn, -VARIABLE DE CADENA-. 
Si la paraula és menor de 8 bits, tots els bits no 

utilitzats contindran el valor zero. 
Si un GET no troba dades en el buffer retorna la 

cadena buida. 
Si s'utilitza INPUT, el sistema espera fins que 

troba una cadena no buida seguida d'un retorn de 
carro. Per això si els senyals CLEAR TO SEND o 
DAT A SET READY desapareixen durant l'execució 
del programa s'interromp. Per això no es recomana 
utilitzar 1' INPUT. 

En el pròxim número acabarem d'explicar el fun
cionament del canal RS-232-C, i alhora començarem 
a explicar el funcionament del connector utilitzat i la 
funció de cada un dels seus terminals. O 

ELOI RAMON I GARCIA 
Tècnic en infC?rmàtica 
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' INSTITUT DE CIBERNETICA: 
' FABRICA D'ENGINYS 

L'Institut de Cibernètica va néixer l'any 1975 com a fruit d'un 
conveni signat entre el Consell Superior d'Investigacions 

Científiques (CSIC) i la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). Per tant, és un centre mixt que depèn d'ambdues 

institucions. 

L'objectiu de l'Institut de Cibernètica és la recerca· 
bàsica i aplicada en els àmbits de l'automatització i 
el control de processos, la inteHigència artificial i la 
robòtica, i la bioenginyeria; en tots aquests camps, el 
Centre manté coHaboracions amb diversos organis
mes públics i privats, espanyols i estrangers. L'inte
rès que l'Institut de Cibernètica pot tenir per al món 
de l'empresa inclou una àmplia gamma de possibili
tats. Dins les seves línies de recerca, que comentem 
seguidament, aquest centre pot oferir serveis que van 
des d'estudis relacionats amb les seves àrees de treball 
fins a la realització de prototipus industrials. De fet, 
la gran majoria dels desenvolupaments de l'Institut 
són treballs fets en coHaboració amb l'exterior. 

ESTRUCTURA 

Divisions de recerca 

L'Institut de Cibernètica està organizat en tres di
visions de recerca: control de processos, InteHigència 
artificial i Robotica i Bioengiyeria. Cadascuna d'a
questes divisions utilitza un conjunt coherent de co
neixements i tècniques, i compta amb un equip d'in
vestigadors encarregats del seu desenvolupament. 

En aquest context, els programes de recerca es 
realitzen com una tasca de cooperació entre les dife
rents divisions, ja que les investigacions acustumen a 
requerir l'esforç coordinat de diverses divisions. Això 
permet una gran flexibilitat d'adaptació permanent a 
les necessitats pròpies de la recerca. 

Les tres divisions esmentades traballen en àmbits 
diferents però amb una metodologia de recerca simi
lar. 

Control de processos 

Aquesta divisió cobreix els aspectes relacionats 
amb el comandament i la regulació de processos, i 
també l'aplicació de tècniques modernes de control a 
la resolució de problemes industrials mitjançant 
equips o computadors. 
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El camp d'estudi d'aquesta divisió comprèn, per 
tant, la identificació, modelització, simulació, i opti
mització de processos. en aquest context, es treballa 
en la realizació d'estudis i de prototipus industrials 
amb la finalitat de control o l'automatització del pro
cés. Per exemple, en el cas d'una recerca destinada al 
control automatitzat de la temperatura d'un forn in
dustrial, la present divisió estudiaria com funciona el 
sistema forn i què cal fer per regular-ne la tempera
tura de forma adient. Aquest estudi es portaria a la 
pràctica desenvolupant els prototips industrials que 
garanteixin el mesurament de la variable temperatura 
i el seu control, mitjançant un controlador inteHigent. 

InteHigència artificial i Robòtica 

Aquesta divisió treballa en l'àmbit dels diferents 
elements i sistemes que permeten tant la captació 
d'informació com l'actuació del robot. Això inclou 
el control dels manipuladors i les tècniques d 'intel·li-· 
gència aritificial associades a l'esmentat control. 

Com a línies concretes de recerca, podem esmen
tar les que fan referència a la percepció visual i tàctil, 
al braç del robot i als programes intel·ligents que el 
fan funcionar. Per tant, l'objectiu final és la recerca 
i el desenvolupament del robot com a sistema que 
integra els esmentats elements. 

INSTITUT DE CIBERNÈTICA: FÀBRICA 
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Un exemple de recerca aplicada duta a terme en 
aquest àmbit és la utilització d'un robot pe·r recollir 
tubs de televisió a la sortida d'un forn del procés de 
fabricació i coHocar-los sobre un teleflex. 

Bioenginyeria 

La divisió de bioenginyeria té un objectiu doble. 
Per una banda, l'estudi de l'home com a sistema on 
s'integren diferents funcions i elements, amb el desen
volupament de tècniques que permetin observar l'or
ganisme i intervenir-hi, i per l'altra banda, el disseny 
d'instrumentació i de sistemes automàtics basats en 
principis similars als sistemes dels éssers vius. 

Donada l'aplicabilitat immediata d'aquest tipus 
d'estudis, la divisió de Bioenginyeria acostuma a rea
litzar els prototips (pensats per a la seva aplicació a 
hospitals) i efectuar-ne la posada a punt. És el cas, 
per exemple, d'un sistema de control de la despesa 
energètica a les unitats de vigilancia intensiva. 

Interrelació entre les diferents divisioDs 

Pot semblar que les tres divisons citades tinguin 
poc a veure entre elles, atesa la seva diferent temàti
ca. Fins a cert punt això és cert, però cal tenir molt 
en compte que encara que cada divisió estudia pro
blemes diferents, la metodologia de la recerca és la 
mateixa. Un sistema de distribució d'aigua, un robot 
o el cos humà poden ser considerats com a sistemes 
on diferents elements interaccionen entre sí i, per 
tant, poden ser estudiades de forma similar. La ma
teixa metodologia pot aplicar-se a l'estudi dels efec
tes de la introducció d'insulina en el cos humà o a 
l'estudi del comportament d'una xarxa elèctrica da
vant una pertorbació determinada, per posar dos 
exemples que han estat motiu de recerca en el Centre. 
L'aplicació d'una mateixa eina d'estudi a problemes 
diferents, i amb la intervenció de grups de recerca 
relacionats però diferenciats, permet un enfocament 
obert i molt operatiu dels problemes a investigar. 

Per exemple, dins l'àmbit de la simulació per com
putador, l'Institut de Cibernètica està desenvolupant 
un nou projecte de coHaboració amb l'Agència Eu
ropea de l'Espai (ESA) per estudiar les característi
ques desitjables dels futurs simuladors de satèHits de 
l'ESA. Aquest projecte és un exemple del gran ven
tall de possibilitats de les tècniques de simulació. 

Serveis 

A part de les divisions esmentades, l' Institut de 
Cibernètica compta amb diversos serveis que bàsica
ment ofereixen suport a les recerques que l'Institut 
duu a terme. 

Aquests serveis tècnics són el Centre de Càlcul, 
que subministra el suport de càlcul necessari per dur 
a terme els projectes d'investigació, i el Servei d'Elec
trònica, que engloba els aspectes de disseny de circuits 
elèctrics i programes de microcomputadors necessaris 
en la construcció i posada a punt d'equips per a 
projectes de recerca. 

PROGRAMES DE RECERCA 

L'activitat investigadora de l'Institut està centrada 
fonamentalment en tres grans àrees: d'una banda, la 
modelització, simulació i control de xarxes i sistemes 
de distribució, centrat bàsicament en els camps de 
l'energia elèctrica i l'aigua potable. Per altra part, hi 
ha el camp de la Intel·ligència artificial i la Robòtica 
i, finalment, una tercera línia dedicada a la Bioengi
nyeria del sistema cardiopulmonar. 

Generalment, en aquests programes solen interve
nir membres de diferents equips de recerca, encara 
que les línies d'activitat estan centrades en alguna 
divisió d'investigació concreta. 

Aquests programes es troben en diferents fases de 
desenvolupament, cadascun d'ells conté diversos pro
jectes específics i diversos treballs ja finalitzats, tal i 
com detallem a continuació. 
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Modelització, simulació i control de xarxes de distri
bució d'energia elèctrica i d'aigua potable 

Els objectius d'aquest programa de recerca són 
I' estudi del comportament dinàmic dels sistemes de 
generació i transport d'energia elèctrica i dels de dis
tribució d'aigua, amb el fi d'optimitzar l'explotació, 
millorar la qualitat del servei i aconseguir un millor 
aprofitament energètic. També el desenvolupament 
de tècniques de modelització, simulació i optimitza
ció, i el disseny d'equips específics per telecomanda
ment i control automàtic dels elements del sistema. 

Els projectes inclosos dins aquest programa són la 
identificació i automatització de centrals de generació 
d'energia elèctrica; la modelització i simulació de les 
xarxes de transport; la regulació de la freqüència-po
tència de sistemes interconnectats; la implantació de 
sistemes experts en subestacions; l'anàlisí i la simula
ció de xarxes de distribució d'aigua; la previsió de la 
demanda d'aigua; l'explotació i el sistema centralit
zat de control. 

Les esmentades línies de recerca són dutes a terme 
en coHaboració amb l'Empresa Nacional Hidroelèc
trica Ribagorzana, S.A. (ENHER), i amb la Societat 
General d'Aigües de Barcelona (SGAB). 

Planificació i Percepció en Robòtica 

Els objectius d'aquest programa de recerca consis
teixen en el desenvolupament de sistemes de planifi
cació-percepció-control per a robots industrials que 
permetin la realització de funcions definides per ob
jectius i no programades de forma detallada mit-
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jançant l'ús de sensors i de sistemes de percepció 
artificial que donin al robot capacitat de comunica
ció amb l'exterior. 

Els projectes inclosos dins aquest programa són: 
planificador d'estratègies i de tasques, supervisor 
d'execució, llenguatges de comandament i descripció, 
i sistemes de percepció visual i tactil. Per exemple, hi 
ha un projecte en curs sobre els sistemes robotitzats 
per a tasques d'encaix basats en sensors i amb ins
trucció visual. 

Els projectes citats es duen a terme en coHabora
ció amb el Robotics and Automation Laboratory 
Rensselaer Polytechnic Institute de Troy (Nova York, 
Estats Units) i amb diverses empreses del sector. 

Bioenginyeria del sistema cardiopulmonar 

Els objectius d'aquest programa de recerca són 
l'anàlisi, modelatge i simulació dels sistemes cardio
vascular i pulmonar, amb la finalitat de caracteritzar 
els estats patològics i estudiar la seva incidència en 
altres funcions del sistema. A més, el disseny i la 
construcció d'equips específics per a l'experimentació 
clínica i la diagnosi. 

Els projectes inclosos dins aquest programa fan 
referenda a l'estimació paramètrica de l'infart de 
miocardi i l'electrocardiografia d'alta resolució. Un 
dels projectes en curs de realització tracta sobre els 
aspectes basics de la trombosi, l'arterioesclerosi i la 
hipertensió, i les possibles aplicacions terapèutiques. 
Aquests treballs, i d'altres ja finalitzats, es duen a 
terme en coHaboració amb l'Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, el Laboratori de Se
nyals i Sistemes de la Universistat de Niça i el Depar
tament de Bioenginyeria de la John Hopkins Univer
sity (USA). 

CoHaboració amb la indústria 

Paral·lelament als plans de recerca comentats, es
tan en marxa i es preveuen en el futur diversos tre
balls en coHaboració amb la indústria. 

Per exemple, dins l'àmbit de la robòtica, es fan 
estudis i projectes d'implantació de robots i ceHules 
robotitzades i en el disseny i realització d'equips es
pecífics per al control de qualitat mitjançant visió per 
computador. O 

LLUÍS BASÀÑEZ i VILLALUENGA 
Director de l'Institut de Cibernètica 

NOVETATS EDITORIALS 

ESPAIS DE COMUNICACIÓ: 
EXPERIÈNCIES I PERSPEC.TIVES A 
CATALUNYA 
Autor : Miquel de M oragas i Spa 
Edita: Edicions 62 

L'autor analitza els diotrsos nivells tU comunicació, 
tUs tUls mitjans d 'abast local i la televisió catalana, 
fins als satèllits, considerant la uva incidbzcia en la 
construcció tU l'espai nacional tU comunicació a Ca
talunya. 
Aquest Uibre és un testimoni de la importàn
cia de l'experiència de comunicació al nostre 
país, per mitj à del qual s'interpreta l'actual 
transfonnació del sistema comunicatiu, les es
tratègies per a la construcció d 'un espai de 
comunicació europeu i la problemàtica del nou 
ordre internacional de la infonnació. O 

. 
Iq u sSpà 

ESPAIS ~ 
DE COMUNICACIO: 

EXPERIENCIES 
I PERSPECTIVES 

A CATALUNYA 

DX MAGAZINE 
Edita: World Witk DX Club 

El World Wide DX Club és un club dexista 
alemany membre del European DX Council que 
edita aquesta publicació amb periodicitat men
sual, escrit majoritàriament en anglès i en me
nor grau en alemany. 
Inclou novetats al voltant de les emissores de 
radiodifusió, relacions de QSL i d'estacions 
radiofòniques i també articles d'interès per al 
dexista. O 

(®WORLD WIDE DXCLUB®j 
LA TV LOCAL DE SERVEI PÚBLIC 
Edita: Diputa&ió tU Barcelona 

Aquest Uibre consta d'una part on es fa una 
reflexió general sobre la televisió local per part 
de responsables de diversos d'aquests mitjans 
de diferents països d'Europa. També es fa 
esment de diverses experiències d'aquest tipus 
a Catalunya i s'inclou una àmplia bibliogra
fia sobre el tema. 
Aquesta obra reflecteix les ponències realitza
des durant el Seminari Obert sobre Televisions 
Locals fet l'any 1987. O 

MANUAL AUMA 198à 
Edita: Ausste/lungs-und Messt-Ausschuss dtr Dews
chen Wirtschaft e. V. 

Aquest manual pretén servir d'infonnador per 
a les persones interessades a assitir o partici
par en qualsevol de la gran quantitat de fires 
especialitzades que es porten a tenne a la Re
pública Federal Alemanya, entre les quals es 
troben fires d'electrònica, comunicacions i in
formàtica de gran prestigi mundial. 
A més a més d'aportar un interessant calen
dari de tot l'any i per a totes les poblacions 
alemanyes s'inclouen conseUs pràctics per a la 
participació en aquestes fires i exposicions. 

Manual 
AUMA 
1988 

Conse¡os ~ra la 
parllapación en Fenas 
y Ex¡x>Sic1ones alemanas 

GUIA DE LA BIOTECNOLOGIA A 
CATALUNYA 1988 
Autor: Agbzcia tU Biotecnologia tU CaJalunya. 
Edita: CIRIT 

Aquesta obra, escrita en tres idiomes, català, 
francès i anglès, inclou un fndex de recerca i 
empreses relacionades amb la biotecnologia 
amb completes fitxes tècniques i Uistes d 'inves
tigadors d'arreu del pafs i depenents dels di
versos organismes d'ensenyament a Catalun-
ya. O 
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BITS A LES ONES 

L 'extensió de la informàtica i I 'augment de I 'ús dels ordinadors 
personals és un fet ben comú, que ja no sorprèn a ningú. La 

ràdio, tal com explica aquest article, no pot restar-ne al marge. 

La ràdio no sols pot contribuir a divulgar els te
mes relacionats amb la informàtica, sinó que també 
pot actuar com a mitjà per enviar informació digital 
als ordinadors. 

Passats deu anys d'emissions digitals via ràdio es 
poden establir, a mode d'orientació, els següents per
centatges de recepció correcta, en funció de Ja banda 
de radiodifusió emprada: 40 per cent en ona curta, 
60 per cent en ona mitjana i ona llarga, i 99 per cent 
en freqüència modulada. 

RÀDIO NEDERLAND 

L'any 1978 el programa Hobbyscoop, de la Cor
poració Radiodifusora Holandesa (NOS) va co
mençar a emetre programes per a ordinadors Apple, 
Exidy Sorcerer, PET /CEM i Tandy TRS-80. Inicial
ment, el temps d 'emissió de certs programes per a 
alguns d'aquests ordinadors arribava als 8 minuts, 
una durada excessiva. A més del problema del temps 
d'emissió, cada model d'ordinador requeria un soft
ware particular. Per corregir aquests entrebancs Klaas 
Robers -un prestigiós radioaficionat holandès-, 
junt a un grup d'aficionats a la informàtica, van 
crear el NOS-BASICODE: un software estàndard 
compatible en uns 40 models d'ordinadors -Apple, 
Spectrum, MSX, Commodore 64, etc. 

El NOS-BASICODE es va començar a emetre, per 
ona mitjana i freqüència modulada, amb uns ex
cel·lents resultats. El programa Media Network -del 
departament anglès de Radio Nederland-, a princi
pis dels 80 va realitzar una sèrie d'emissions experi
mentals per ona curta, fent servir una versió lenta del 
NOS-BASICODE -amb una velocitat de 300 bau
dis-; aquestes emissions tingueren controls positius 
des d'indrets situats a 2.000 km. de l'emissora. Ac
tualment, per l'ona curta, ja no es realitzen aquestes 
emissions. 

BBC 

A prin<:ipis dels 80 Ja BBC van començar a realit
zar proves d'emissió de software, mitjançant les ones 
radioelèctriques, dins de la seva Open University. El 
software que s'emitia servia de suport a les classes 
radiofòniques i als apunts escrits que tenia l'alumne. 
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RÀDIO DINAMARCA 

Ràdio Dinamarca, des de principis dels 80, també 
experimenta amb l'emissió digital per ràdio, concre
tament per les bandes de freqüència modulada i ona 
llarga. 

RADIOCADENA ESPANYOLA 

L'estiu de l'any 1983 Radiocadena Espanyola mit
jançant els seus centres emissors de Barcelona, La 
Corunya, Bilbao, Madrid, Sevilla, València i Saragos
sa, va emetre software per als ordinadors Sinclair 
ZX81, Vic 20 i Atari 400/800. L'emissió digital du
rava, aproximadament, uns cinc minuts. 

L'espai era realitzat pel següent equip: Femando 
Campos Navas, director tècnic, Jesús A. García Pé
rez, assessor tècnic, i Juan Miguel Flores Blanco, 
presentador. 

RÀDIO VALLADOLID 

A l'hivern de 1985, començaren les emissions del 
Radiotexto-SER de Ràdio Valladolid. 

El Radiotexto, segons els seus creadors, fou con
cebut com un servei de diari electrònic a domicili, 
amb informació d'interès general. Aquest diari elec
trònic, de vint planes, per als ordinadors Spectrum, 
va ser creat pels programadors informàtics Pablo José 
Benítez i Pedro Jose Carvalbo, sota la direcció del 
periodista Tomas de la Cal. 

RÀDIO 4 

La primavera de 1986 Ràdio 4, dins del programa 
L 'A ltra Ràdio, inicià les emissions del «digitext». El 
«digitext» fou la primera revista digital, en llengua 
catalana, de la. radiodifusió. 

Les primeres edicions del digitext de L'altra Rà
dio, per a ordinadors Spectrum, foren realitzades per 
Joan Farré. Passat mig any, s'iniciaren les emissions 
digitals per als ordinadors Commodore, Amstrad i 
MSX -realitzades per Joan-Josep Rego, Àlex Onci
na, Josep Restoy, Jordi Oliveras i Albert Martí. 

BITS A LES ONES 

A banda del digitext, L'Altra Ràdio ha realitzat 
més .emissions digitals com, per exemple: l'arxiu de 
les emissores d'ona curta que emeten en català i es
panyol; la llista de les principals emissores horàries 
del món; l'arxiu d'adreces de les radiodifusores inter
nacionals més importants; la programació digitalitza
da de l'emissora; etc. 

RÀDIO RUBÍ 

Ràdio Rubí Ona Vallès, des de la tardor de 1986, 
s'afegí al grup d'emissores que envien informació 
digital per als ordinadors domèstics. Un equip d'a
lumnes del Centre Calassanç de Formació Professio
nal, encapçalats per Joan Gispert i Xavier Masias, 
foren els creadors d'aquesta revista digital del progra
ma Antena DX. Les emissions es realitzaven per als 
ordinadors Spectrum i MSX. 

RAI 

El Centre de Recerca de la Radiotelevisió Italiana, 
el coHaboració amb Olivetti, creà el Radio-software. 
Les primeres proves es van realitzar, a principis de 
1987, dins del programa de la RAI-3 Un Certo Discor
so. 

El Radio-Software permet transmetre, mitjançant 
un canal radiofònic, programes informàtics per a or
dinadors PC, que facin servir el sistema operatiu MS
DOS. 

A grans trets, el Radio-Software consiteix en el 
següent: 

En l'emissora el software a transmetre es divideix 
en paquets informàtics, darrere de cada paquet s'afe
geix un codi de seguretat, després el software passa 
per una interfície que modula el senyal. La velocitat 
d'emissió és de 4.800 bauds. L'ample de banda del 
canal d'emissió ha de ser de 10 kHz. · 

L'usuari de PC ha d'enregistrar l'emissió digital 
en una cassette. De la cassette, a través d'una inter
fície desmoduladora, el senyal digital entra al PC. El 
dispositiu de recepció recupera, gràcies a un software 
especial, el programa informàtic emès i detecta si hi 
ha hagut algun error en el procés de transmissió. Si 
aquest fos el cas, i un mateix programa s'ha emès 
diverses vegades consecutives, el dispositiu receptor 

· refarà la informació inicial, substituint els blocs erro
nis pels correctes. Resta ben clar que la recepció del 
Radio-Software no és de lliure accés, l'usuari ha de 
tenir la interfície i el software adient. 

El cost, aproximat, de la placa que actua com a 
interfície per a l'usuari és de 5.000 o 6.000 pessetes. 

El mes de juny d'enguany el programa L 'Altra 
Ràdio, de Ràdio 4, va poder experimentar amb aquest 

nou sistema de transmissió d'informació digital per a 
PC. 

DEXISTES I ORDINADORS 

Els radioescoltes i radioaficionats ja han començat 
a experimentar amb els seus ordinadors. A Catalunya 
-segons els resultats d'una enquesta feta recent
ment- els models d'ordinadors més emprats pels 
radioescoltes i els radioaficionats són: l'Spectrum + 
(48K), 19,6 per cent; el Commodore 64, 11,7 per 
cent· i l'Amstrad CPC-464, 9,8 per cent. Dins dels 
ordi~adors personals els dos models més emprats són: 
l'Olivetti PC M-24, 3,9 per cent, i el PC Amstrad 
1640 DD, 2,9 per cent. A grans trets, el 79,4 per cent 
dels enquestats fan servir un ordinador del tipus 
Home Computer i el 20,6 per cent disposen d'un 
ordinador PC. Dins de cada grup els percentatges 
d'usuaris d'ordinadors PC i d'ordinadors home com
puter són: 

Radioaficionats 
Cebeistes 
Radioescoltes 

Home Computer PC's 

94 o/o 
71% 
65% 

6% 
29 % 
35% 

Taula 1. Percentatges comparatius en l'ús d'ordinador 

Totes aquestes experiències, ben segur, són l'inici 
d'una nova etapa de la radiodifusió, els limites de la 
qual ens són encara completament desconeguts. 

Adjuntem les adreces de les emissores i programes 
esmentats per facilitar el seu contacte a qui estigui 
interessat: 

NOS, «Hobbyscoop», P . O. Box 1200, 1200 JB 
Hilversum, Holanda. 

BBC Radio 3, «Open University», London W1A 
1AA, Anglaterra. 

Danmarks Radio, «Databixen», Rosenorns Allé 
22, 1999 Frederiksberg C., Dinamarca. 

Radio Valladolid, «Radiotexto», Montero Calvo 
7, 47001 Valladolid. 

Ràdio 4, «L'Altra Ràdio», Passeig de Gràcia 1, 
08007 Barcelona. 

Ràdio Rubí, «Antena DX», Complex Cultural 
l'Escandinavol, 08191 Rubí. 

«Centro Ricerche RAI», Sr. Alberto Morelo, 
Giambole 68, Torí, Itàlia. 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Membre de /'ADXB, director de «Món DX» i 
conductor de l'espai radiofònic «L'Altra Ràdio». 
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ANTENA GIJON 2B PER A 
.. ' 

DECAMETRIQUES 

Tots sabem molt bé que les antenes requereixen un espai físic 
per ser instaf.lades correctament. Desgraciadament no totes les 

antenes poden ser muntades allà on hom vol ja que depenem de 
terrats o terrenys limitats per fer-ho. I això quan es vol treballar 

en decamètriques encara es complica més. 

L'antena que us volem presentar a continuació no 
és res de l'altre món però permet treballar les bandes 
de 40 i 80 metres tot tenint en compte l'espai que 
necessiten les antenes per a aquestes freqüències a 
causa de la seva longitud d'ona. 

Aquesta antena no és més que una modificació de 
la mateixa versió apareguda en el volum 3 de la se
lecció temàtica d'articles publicats per l'URE. Aquest 
volum és dedicat a dipols per a HF. 

L'antena en si no és més que un dipol mitja ona 
per a les bandes de 40 i 80 metres que porta dues 
trampes molt fàcils de fabricar. L'antena original 
que surt a la publicació de l'URE és pensada per 
funcionar com a dipol horitzontal. En el nostre cas 
no podíem permetre'ns el luxe d'instaHar-la d'aques
ta manera ja que no disposàvem d'espai i ancoratges 
adeqüats. És per aquesta raó que vam haver de fer 
les modificacions pertinents perquè quedés una ante
na per a les freqüències de 7 i 3,5 MHz però en 
forma de V invertida. 

L'antena es basa en un dipol per a la banda de 40 
m que porta una bobina de càrrega a cada costat i, a 
continuació de cadascuna de les bobines, unes cues 
de fil d'1,5 m. Com que és un dipol per a 40 m, s'ha 
de dir que ressona també als 15 m, ja que n'és el 

. tercer harmònic (3X7 MHz = 21 MHz). 
La diferència d'aquesta antena modificada amb 

l'original rau únicament i exclussivament en el fet 
que la mida que s'apunta per al dipol original no és 
correcta en el muntatge en V invertida. Cada braç de 
la part corresponent a la freqüència de 7 MHz s'ha 
d'allargar una mica i ha de tenir les mides mostrades 
a la figura 1. 

Com podeu observar és una antena ben simple. 
Ens podem preguntar, doncs, quins atractius té. De 
fet és una antena que rendeix força donat el fet que 
és curta. Tambè té la possibilitat de treballar en 15 m 
bastan~ bé. En 10 o 20 m s'hi pot treballar si es 
disposa d'un senzill acoblador d'antena; però que 
quedi ben clar que no és una antena per a DX, ja que 
així perd molt de rendiment. 

Certament es pot pensar en què passa amb la ban-
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FREQÜÈNCIA 
KHz 

140m.¡ 
7.000 
7.050 
7.100 
7.200 
7.300 

Its m.¡ 
21.000 
21.100 
21.200 
21.300 
21.400 
21.500 

¡som.¡ 
3.500 
3.600 
3.650 
3.700 

Ito m.¡ 
28.000 
28.500 
29.000 

120m.¡ 
14.000 
14.100 
14.200 
14.300 
14.400 

RELACIÓ 
D'ESTACIONÀRIES 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1.4 
1/1.8 

1/1.8 
1/1.8 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 

00 

1/1 
1/2 
00 

1/1.8 
1/2.5 
1/3 

00 

00 

00 

00 

00 

Taula 1. Mesures d'ones estacionàries a cada banda per a la Gijon 
28. 

ANTENA GIJON 2B PER A DECAMÈTRIQUES 

da de 80 m. Amb una antena tan curta la banda de 
80 m ens queda pobra ja que podrem treballar només 
un marge de 75 KHz en total sense problemes greus 
d'estacionàries. Aleshores aquí sí que és important 
l'ús d'acoblador si volem sortir a tota la banda. Na
turalment això restarà eficàcia a l'antena ja que 
aquesta és una de les seves limitacions. Per tant, 
haurem d'ajustar la part que ens interessi treballar a 
través de les cues que hi ha al final de les bobines . 
Aquestes cues són preparades per treballar el co
mençament de la banda. Si es vol treballar a una 
freqüència més alta haurem d'anar retallant mides 
iguals de les cues i anar buscant la ressonància allà 
on ens interessi. 

Un altre atractiu d'aquesta antena és que ens la 
podem endur allà on vulguem ja que és lleugera i 
fàcil de transportar si es plega bé. Alhora és fàcil de 
construir i molt barata. Si es fa una construcció una 
mica polida pot durar molt temps. Això sí, les bobi
nes s'han de fer ben fetes, amb paciència. 

S'han de tenir presents, però, diverses qüestions. 
En primer lloc, que com més gruiXut sigui el cable 

que utilitzem, lógicament, més Wats aguantarà el 
muntatge (això sense necessitat de passar-se). L'ante-

Feta amb fil d'1,5 mm 
i folrat de plàstic no rígid. 

Fig. 1. Antena Gijon 28 per a 40 i 80 m en V invertida. 

na aguanta, amb un cable d'uns 2 mm potències de 
l'ordre de 150 a 200 watts sense cap problema. 

En segon lloc cal realitzar un envernissat exaustiu 
del bobinat de fil esmalta~ a les bobines de càrrega. 
Val a dir que amb un parell o tres de capes de vernís 
incolor el muntatge aguanta bé les inclemències at
mosfèriques. Alhora s'han de mantenir els punts de 
soldadura que hi pugui haver de la manera més sóli
da possible de cara a prevenir la solidesa mecànica de 
la construcció. 

En tercer lloc, cal vigilar que no hi hagi estenedors 
metàHics tocant les cues de l'antena (que poden que
dar penjant sense cap problema) ja que el fil d'ante
na es pot escalfar mentre operem i pot passar que els 

Foto 1. Vista general de l'antena Gijon 28 un cop instaNada. 

«L'antena es basa en un 
dipol per a la banda de 40 m 

que porta una bobina de 
càrrega a cada costat.» 

ftlferros dels estenedors es posin en contacte amb el 
plàstic del fll d'antena, que es pot arribar a fondre. 
En tal cas estaríeu operant amb el fil d'antena més el 
de l'estenedor. Total, hi hauria una nova antena per 
a vés a saber quina banda. 

Altres aspectes a tenir en compte són l'amplada de 
banda i l'alçada de l'antena. L'amplada de banda, la 
podeu observar a la Taula 1 on es pot veure un 
exemple del nivell d'estacionàries. Com es pot veure, 
la millor banda és la de 40 metres ja que no presenta 
cap problema. 

Pel que fa a alçada, es pot dir que funciona ):>é a 
vuit metres d'alçada i que les bobines de càrrega 
poden quedar a 1,5 o 2 metres sobre el terra de la 
superficie on treballem. Això afectarà una mica al 
rendiment de l'antena però no és un factor molt crí
tic en aquestes bandes de 40 i 80 m. No obstant això, 
l'altura sempre és important, però en aquest cas se 
suposa que el condicionant principal és l'espai i la 
senzillesa de muntatge. 

73 i salutacions. 

MIQUEL LLOMPART i MALLORQUES 
EA3FPR 

Radioaficionat i professor d'EGB 
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RTTY PER A BANDA 
CIUTADANA 

Els temps canvien i la BC (Banda Ciutadana) no és aliena a 
aquests canvis. Els cebeistes d'avui en dia ja no ens conformem 
a fer nous previs, experimentar amb antenes «meravelloses» i a 

fer DX més o menys curioses. 

La informàtica fa la seva aparició en moltes "sa
les de ràdio" i ja no és estrany veure al voltant de 
l'emissora de BC, un microordinador. No només en 
bandes d'EA i EB s'utilitzen els ordinadors per a la 
radiocomunicació. A la BC amb ordinadors menys 
sofisticats i en bandes tan saturades com la nostra, 
també es poden fer aquests contactes. 

A la figu ra 1 us incloem l'esquema de connexió 
entre un Spectrum (no importa el model, només ha 
de tenir 48K de RAM) i una Stalker Super Star per 
poder practicar RTTY amb altres estacions o per 
descodificar RTTY. Les connexions del micro de l'e
missora, són realitzades amb el connector vist de 
front. Entre les connexions EAR i EAR es pot con
nectar un altaveu de 8 ohms. 

Un dels programes mes vàlids i bons de RTTY per 
al Spectrum és el G 1 FrU. Les seves instruccions d'ús 
són bastant senzilles: 

Carregueu el programa de forma normal amb 
LOAD " ". Una vegada carregat el programa apa
reix el MENÚ, amb les tecles f ( situeu el cursor a 
l'opció escollida i pitgeu ENTER. 

Les funcions del menú són: 
- TRANSMISSIÓ: 

Es transmet el texte que s'hagi escrit en el mode 
ENTRADA DE TEXT i a continuació el que es 
vagi escrivint al teclat. L'indicatiu de trucada s'a
consegueix polsant EDIT, o CAPS SHIFT : 1. 
També es poden transmetre les memòries de la 1 
a la 9, si prèviament s'han editat, polsant CAPS 
SHIFf i el número de la memòria. 
Per esborrar la part superior de la pantallà, cal 
polsar CAPS SHIFT i X i per a la part inferior, 
CAPS SHIFf i V. Polsant SIMBOL SHIFf i 
SP ACE s'interromp la transmissió, llavors apareix 
a la part superior de la plantalla el signe "?", al 
qual es pot respondre amb "M" = MENÚ, "R" 
= RECEPCIÓ, "T" = TRANSMISSIÓ. 

-RECEPCIÓ: 
Ajusteu el sintonitzador de l'emissora o receptor 
de forma que els indicadors situats a la part baixa 
de la pantalla quedin centrats. A la part superior 
s'anirà veient el text a mesura que es va revent. 
La part inferior està disponible per anar teclejant 
la possible resposta. 
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- NOMÉS RECEPCIÓ: 
És el mateix que Ja recepció, només que en un 
principi es disposa de tota la pantalla per veure el 
text a rebre. 

- ENTRADA DE TEXT: 
Prepara el text que s'emetrà quan es passi al mode 
transmissió. 

- EDITAR MEMÒRIES 
Aquest apartat s'utilitza per guardar textos que se 
solen utilitzar normalment com el nom, indicatiu, 
entrades i sortides, etc. Es poden editar de la 2 a 
la 9, ja que la 1 és fixa i correspon a l'indicatiu 
de trucada. 

I -

~ -- 1 4 ...... ---J..i.,__ __ __, 
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MIC . 

.1 
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CONNECTOR 
t.«CRO 

EAR 

STALKER 

Fig. 1. - Esquema de connexió entre un Spectrum i una Stalker 
Super Star. 
- GRA VAR MEMÒRIES: 

Grava a cinta cassette les memòries per a la seva 
posterior utilització. 

- CARREGAR MEMÒRIES: 
Recupera de la cinta cassette les memòries edita
des anteriorment. 

RTTY PER A BANDA CIUTADANA 

- REGULAR TO: 
Al marge dret apareix " ALT" (To alt), amb les 
tecles f i ¡, ó 6 i 7 s'apuja o abaixa el to alt. 
Polsant "SP ACE", apareix " BAJO" (to baix); 
es regula d'igual forma. Polsant "SP ACE", apa
reix "OK"?, es po.t respondre amb "S" o "EN
TER" per finalitzar o amb "N" o "R" per tor
nar a regular. 

-REGULAR BAUD/S: 
Regula la velocitat de transmissió i recepció, des 
de 45 fins 110 baudis. En el marge dret apareix el 
valor emmarcat amb les tecles f i ¡ o 6 i 7 es 
modifica. Polsant "ENTER" finalitza la regula
ció. 

Foto I. - InstaHació de BC per a RTIY. 

"ANT/ESPAI": 
Commutador MARCA-ESPAI, es canvia polsant 
" ENTER" . 

- INDICADOR DE SINTONIA: 
AnuHla l'indicador de sintonia en recepció, es 
canvia amb " ENTER". 

- EFECTES DE BORDER: 
AnuHa les franges que apareixen al costat de la 
pantalla quan s'està en mode transmissió. Per 
anuHar polseu " ENTER". 

- EFECTES DE SO: 
AnuHa el so en mode transmissió. Es canvia amb 
"ENTER". 

- DESMODULADOR: 
Selecciona un dels tres desmoduladors: 1 = 425,2 
= 600; 3 = 850. Apareix el número emmarcat al 
marge dret i es modifica amb les tecles ó 6 i 7; per 
finalitzar la selecció es polsa "ENTER". 

- ENTRADA INVERSA: 
Quan indica "Sl" inverteix els senyals d'entrada. 
Per canviar cal posar "ENTER" 

- SORTIDA DEL PROGRAMA: 
Apareix emmarcat en el marge dret " S?", si es 
polsa " S" , fa un NEW i s'esborra tot el progra
ma; polsant "ENTER" s'anuHa aquesta opció. 

JOSEP ANTICH i GRÀCIA 
Membre de la Junta Directiva de la Federació 

Catalana de BC. 
JORDI SÀNCHEZ 

Secretari del Ràdio Club RO. 

Importats per 

e A.R. E·B9 er ooae 

SOL·LICITEU-HO AL VOSTRE ESTABLIMENT HABITUAL I 
iiGAUDIU DE LA LLICÈNCIA C.B., JA!! CI. Elipse, 32 Tel. 334 88 00 L'Hospitalet LI. 
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HISTÒRIA DE LA BANDA CIUTADANA (I) 
No ens hem d'amagar de res quan diem que la Banda Ciutadana ha sigut sempre molt problemàtica. La 

manera més senzilla i entenedora d'explicar aquesta problemàtica (sobretot de tipus administratiu). És expli
cant els orígens i l' evolució de la BC. Així, a més, donaran una visió històrica dels 27 MHz, visió que pocs 
usuaris coneixen bé. 

Però abans d'entrar ·dins el tema en qüestió, ens dedicarem a fer una mena de cronologia dels fets més 
importants i positius dins el camp de les comunicacions en general. No oblidem que la BC és un dels molts 
mitjans de comunicació i, abans que es va donar a conèixer, van succeir fets molt importants que, si no 
s' haguessin produït, la BC no hauria sorgit. Després d'això i en diversos articles donarem a conèixer el seu 
desenvolupament primer al seu país d'origen: Estats Units, i després a Europa, fent comparació i veient els 
principals punts de discòrdia; després tractarem del fet beceístic amb una visió profunda del desenvolupament 
dels 27 MHz a Catalunya fent un retrat de l'actualitat de l'espai beceístic. 

Començarem, doncs, fent una petita cronologia dels fets que van originar les comunicacions per r~dio. 
• 1753. L'escocès Marsbal suggereix un sistema de línies conductores acabades en boles metàHiques, cadas

cuna de les quals treia un paperet marcat amb una lletra, que tenia davant, quan s'hi aplicava la màquina 
elèctrica per transmetre la lletra desitjada. La idea no es va portar a terme. 

• 1760. El suís Lesage, construeix un telègraf de concepció semblant a l'anterior amb 24 filferros conductors, 
cadascun dels quals tenia al seu extrem "receptor" una boieta de moll de saüc marcada amb una lletra que 
osciHaba quan el conductor corresponent a la lletra transmesa rebia l'electricitat d'una barra de .lacre 
refregada. Aquest sistema es provà sense que li donèssin més importància. 

• 1795. L'inventor del primer telegraf elèctric instaHat i precursor de les telecomunicacions modernes va ser 
el metge i físic català Francesc Salvà Campillo 

• 1800. La revolució arriba de mans de Volta amb l'invent de la pila. 
• 1809. Invenció del Telègraf electroquímic per Samuel Tbomas von Soemerring. 
• Pas final cap a la telegrafia: descobriment i coneixement de l'electromagnetisme pel danès Oersted i el 

francès Ampère a11820 i establiment de la seva llei fonamental per l'anglès Faraday al1831. 
• 1832. Construcció del primer Telègraf electromagnètic pels alemanys Gauss i Weber. 
• 1837. Es fan les primeres proves de reproducció de sons per mitjà de l'electricitat a càrrec de l'americà 

Cbarles Grafton Page. 
• 1838. Samuel Morse inventa el Telègraf gràfic i l'alfabet, estableix així les bases del que seria la telegrafia 

moderna. 
• 1844. Es munta la primera línea de telègraf entre Washington i Baltimore. 
• 1865. S'instaHa el cable submarí que comunica Europa amb Amèrica gràcies al transantlàntic anglès "Greal 

Eastern". A partir d'aquí es fan els primers camins i treballs per fer arribar les comunicacions a tot el món. 
• 1867. L'alumne de Faraday, l'escocès Maxwell, sintetitza les seves idees i fa la seva teoria sobre les ones 

electromagnètiques, segons la qual aquestes es propaguen a l'espai. 
• 1875. Alexander Grabam Bell inventa el telèfon. 
• 1887. Heinricb Hertz confirma amb els seus experiments la Teoria de Maxwell, per la qual cosa les ones 

electromagnètiques passen a anomenar-se "hertzianes" . 
• El rus Papov inventa l'antena i el.24 de març de 1896 realitza la primera comunicació de senyals sense fils. 
• 1896. Marconi fa la primera comunicació de telegrafia sense fils, utilitzant un emissor d'espurnes de Hertz 

i un cohesor de Branly, connectats a una antena de fil metàHic, cosa que li valdrà el qüalificatiu d'inventor 
de la ràdio. 

• 1897. L'anglès O.J. Lodge inventa el sistema de sintonia, que permet utilitzar un mateix receptor per rebre 
diferents emissions. 

• 1900. Es comencen a utilitzar els detectors de vidre de galena en substitució del cohesor de Branly. 
• 1904. S'inventa el díode, primer tipus de vàlvula de buit o lampada, que substitueix el detector de galena, 

que encara es va utilitzar en petits receptors fins els anys 50. 
• 1906. L'americà Lee De Forest inventa la làmpada tríode amb la qual es pot amplificar els senyals elèctrics 

utilitzats en ràdio i generar ones que no fossin espurnes. A més permetia "modular" per primera vegada 
aquestes ones en forma de veu. Aixi, doncs, la radiotelegrafia donava lloc a la radiotelefonia. 

• Finalment a11914 Percy Maxim funda l'American Radio Relay League (ARRL}, en la qualles comunica
cions per ràdio son ja un fet. 
A partir d'aquí es va anant experimentant mica en mica fins a arribar a l'actual concepció de les radiocomu
nicacions. O 

J.A. 
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DEMANA I OFEREIX 

ÀUDIO 

e COMPRO AMPLIFICA
DOR Marshall o Fender i pedals 
d'efectes. Tel. (93) 301 32 83 
e VENC BAFLES Sony model 
55 E 400 de 80 W. cadascun. 
Tel. (93) 203 12 61 
e VENC MESCLADOR Hi-Fi, 
R-25 per 30.000 ptes. Tel. (93) 
203 12 61 
e VENC PLETINA Cesva, un 
equalitzador Cesva i una altra 
pletina Unitra. Pletina dobly 
amb metall, tres motors, equalit
zador 10 vies per canal. Tot 
65 .000 ptes. Tel. (93) 300 80 80 
e COMPRO TOCADISCOS 
en bon estat. No més de 2.500 
ptes. Tel. (93) 431 52 86 

INFORMÀTICA 

e VENC PROGRAMES 
d'MSX. Jordi Tel. (93) 333 62 99 
e VENC CURS DE BASIC en 
cinta de vídeo Beta i manual ex
plicatiu per 3.000 ptes. David. 
Tel. (93) 219 27 32 
e VENC ORDINADOR Ams
trad CP C 464, monitor en color 
i diversos jocs. Nits Tel. (93) 338 
66 88 
e COMPRO Llapis òptic 6128. 
Pere. Tel. (93) 256 32 84 
e COMPRO PC compatible 
per 50.000 ptes. Rafel. Te1f. (93) 
658 63 07 

e PC COMP ATffiLE Interes
sat a intercanviar programes No
més en català. Eduard. Tel. (977) 
83 09 77 

ELECTRÒNICA 

e PER A TALLER d' electròni
ca o laboratori particular es ven: 
-Mira de TV PM 5508 PAL 
COLO UR TV PA TTERN GE
NERA TOR PHILIPS 
-Transformador toroïdal c/ a 
de 0/260 v. 
-Ondàmetre dinàmic IME 
OG-280. 
-Voltímetre electrònic IME 
OG-280. 
-FONT D'ALIMENTACIÓ 
ESTABILITZADA IME 
FE-40/2. 
-Generador de RF IME 
TN-70/ B. 
- Multi t es ter CENTRAL 
C-7202-EN. 
Tot en molt bon estat es ven per 
130.000 ptes. o s'intercanvia per 
ordinador PC amb unitat de dis
quets i impressora. _ Intressats 
truqueu al tel. 238 26 97, té con
testador . 

VÍDEO 

e VENC CÀMERA DE VÍ
DEO Sony 100 pro. Josep. Tel. 
(93) 674 48 29 

e VENC VÍDEO VHS Panaso
nic, preu a convenir. Tel. (93) 
431 52 73 
e VENC TV 20" sense estrenar 
ITT. Totes hores . Tel. (93) 427 
71 20 
e VENC TV color Philips 22" 
amb poc ús. Gran qualitat per 
45.0ÒO ptes. Tel. (93) 330 30 67 
e DESCODIFICADORS pel 
sistema estèreo/ dual de TV3 per 
5.500 ptes. tot l'equip complet. 
Màxima novetat. Tel. (93) 219 
43 49/237 50 69 
e COMPREM TV color i ví
deos en qualsevol estat. Passem 
a domicili. Tel. (93) 242 34 
04/241 68 04. 
e COMPRO VÍDEO U-MA
TIC de segona mà a baix preu. 
No importa que sigui antic. 
Ofertes a l'apartat 20049-28 080 
Madrid (Espanya). 

COMUNICACIONS 

e VENC EMISSORA FM 88. 
108 MHz 3-4 W. per a ràdio lliu
re. Dues entrades amb mesclador 
de so. Perfecte estat. Tel. (93) 
3516020 
e VENC EMISSORA Madison 
President amb equip complet. 
Ap. Correus 375 . 08190 de Sant 
Cugat del Vallès. 
e VENC EMISSORA mòbil de 
2 m. 144,00 a 148,175 Model 
Icom 240 amb scanner. Barata. 
Tel. (93) 352 44 06 

-a-=---- - --
DEMANA I OFEREIX 

A Ql' 
Nom 

Domicili -----------------

C. P ./Població 

Comarca ______ Telèfon 

• Escriviu a màquina o amb majúscules. 
• Retalleu o fotocopieu aquesta butlleta i envieu-la a : 

TEXT MÀXIM DE 120 CARÀCTERS 
Ap. Correus núm. 34.038/ 08080 BARCELONA 
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DIRECTORI D'ARTICLES PUBLICATS 

MONOGRÀFICS 

LA TECNOLOGIA ALTERNATIVA ALS MUNICIPIS 
IUGOSLA VIA: NACIONS I COMUNICACIONS 
LA RADIOASTRONOMIA: SEGONA FINESTRA OBERTA A 
L' ESPAI 
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 
TELETEL, VIEWDATA, VIDEOTEXT: 
LA COMUNICACIÓ DIGITAL 
L'ORDINADOR A L'ESCOLA 
SINCAT. EL SINTETITZADOR CATALÀ DE VEU 
TECNOLOGIA MILITAR: EL NEGOCI DE LA MORT 
PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
ESPAI: L'HORA D'EUROPA? 
ALTA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE LA 
MONEDA 
INTÈRPRET LOGO EN CATALÀ 
FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 
LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES 
CONSEQÜÈNCIES 
SORASD, COMUNICACIONS PER A UN NOU PAfS 
XARXA DE DIFUSIÓ DE TELEVISIÓ: TV3 
COMUNICACIONS PER FIBRES ÒPTIQUES 
SISTEMA DUAL EN LES XARXES DE TRANSMISSIÓ 

ELECTRÒNICA PRÀCTICA 

FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA 
ELS OSCII:.LADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (I) 
ELS OSCII:.LADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (i 11) 
FREQÜENCfMETRE ANALÒGIC 
DETECCIÓ DE SUBPORTADORES AMB UN 
PLL-NE-565 
MULTIPLEXOR ANALÒGIC PER A OSCII:.LOSCOPI 
ACOBLADOR D'ANTENES 
ENCESA ELECTRÒNICA PER A AUTOMÒBIL 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (I) 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (i 11) 

FONT D'ALIMENTACIÓ D'ALTA PRECISIÓ 
GENERADOR DE FUNCIONS PER A LABORA TORI 
MUNTATGE D'UN COMMUTADOR A DISTÀNCIA PER A 
TRES ANTENES 
MICRÒFON SENZILL AMB POLSADOR 
MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC 

ÀUDIO 

EL DISC COMPACTE 
HI-FI: BONS COMPONENTS, PERÒ ABANS QUE RES, BEN 
AVINGUTS 
ALTA FIDELITAT DIGITAL 
SO PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ-CREACIÓ
RECREACIÓ 
LA TAULA DE BARREJA: CENTRE NEURÀLGIC DE LA 
C REATIVITAT MUSICAL 
EL FILTRATGE ACTIU 
L 'EQUALITZADOR 
L'AMPLIFICACIÓ DE POTÈNCIA 
MICRÒFONS (I) 
MICRÒFONS (11) 
MICRÒFONS (i III) 
EL SISTEMA DE DISC COMPACTE 
ELS DECIBELS 
COM TRIAR EL VOSTRE AMPLIFICADOR 
CÀPSULES MAGNÈTIQUES I COMUNICACIONS 
LES C INTES DE CASSETTE 
MILLORANT LA DEFINICIÓ DE LA IMATGE 
ESTEREOFÒNICA 
LA DISTORSIÓ EN ELS AMPLIFICADORS D'ÀUDIO 

VÍDEO 

EL SISTEMA BETAMAC 
EL TUB TRINITRÓ 
EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRÒNICA 
TRANSMISSIÓ DEL SENY AL DE COLOR EN TV 
BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR 
TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENY AL DE 
TELEVISIÓ 
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QT- I 
QT- 2 

QT- 3 
QT- 4 

QT- 5 
QT- 6 
QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT-10 

QT-11 
QT-12 
QT-13 

QT-14 
QT-15 
QT-16 
QT-17 
QT-18 

QT- I 
QT- 2 
QT- 3 
QT- 4 

QT- 5 
QT- 9 
QT-12 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 
QT-16 

QT-17 
QT-17 
QT-18 

QT- I 

QT- 2 
QT- 3 

QT- 4 

QT- 5 
QT- 6 
QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT-10 
QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 
QT-16 

QT-17 
QT-18 

QT- I 
QT- 2 
QT- 3 
QT- 4 
QT- 5 

QT- 6 

COLORIMETRIA 
BANC DE PROVES: VÍDEO-S 
SATÈL·LTS DE TV: EMISSIÓ I RECEPCIÓ 
CORRECTORS DE CONTORNS 
L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (I) 
L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (i 11) 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (11) 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (i III) 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE TV (I) 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE TV (i 11) 
MONITORS D'IMATGE 

INFORMÀTICA 

QUÈ ÉS UN ALGORITME? 
REPETIR QUÈ? 
PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB 
DEFINICIONS D'USUARI 
MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES 
SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES 
PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? 
LES INTERFfCIES D'USUARI (I) 
LES INTERFfCIES D'USUARI (i 11) 
LLENGUATGE MÀQUINA? 
ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS 
PROBLEMA N° I: LA TERANYINA 
SOLUCIÓ PROBLEMA N° I 
PROBLEMA N• 2: PERSECUCIÓ INFORMÀTICA 
SOLUCIÓ PROBLEMA N° 2 
PROGRAMA DE CÀLCUL D'INTERESSOS 
ELS BBS 
L'RS-232 (I) 

CIBERNÈTICA APLICADA 

INTEL-LIGÈNCIA ARTIFICIAL? 
EL NAIXEMENT DE LA lA 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA «TORTUGA» (I) 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA «TORTUGA>> (11) 
CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA «TORTUGA>> (i III) 
LES MÀQUINES INTEL-LIGENTS 
LIMITACIONS DE LA MENT (I) 
LIMITACIONS DE LA MENT (i 11) 
HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (I) 
HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (i 11) 
LA lA, EL FUTUR PRÒXIM 
LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ 
SISTEMES EXPERTS EN lA 
ROBÒTICA (I) 
ROBÒTICA (i 11) 
lA: EL RECONEIXEMENT DE LA VEU 

LEXICOGRAFIA 

ELS DERIVATS EN -AT 
ELS <<NOUS TERMES>> 
FACTORS DELS CANVIS D'UNA LLENGUA 
EL LLENGUATGE TÈCNIC I CIENTfFIC AL 11 
CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLENGUA 
CATALANA 
MOTS DERIVATS D'AL TRES IDIOMES 
ALGUNS PROBLEMES DE LA TERMINOLOGIA 
INFORMÀTICA 
REFLEXIONS SOBRE EL DICCIONARI DE 
TECNOLOGIA 
ÚS DEL CATALÀ EN LA TÈCNICA 
PRONUNCIAR ADEQUADAMENT 
EL CATALÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA 
LA INTERFERÈNCIA LINGÜlSTICA 
EXCESSOS LINGÜÍSTICS 
NO HI HA SOLUCIÓ <<TÈCNICA>> 
SIGLES ARREU 
EL DISCURS TÈCNIC I PROFESSIONAL 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (I) 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (i 11) 
ELS TÈCNICS I LES LLETRES 

QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT-10 
QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 
QT-16 
QT-17 
QT-18 

QT- I 
QT- 2 

QT- 3 
QT- 4 
QT- 5 
QT- 7 
QT- 9 
QT-10 
QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 
QT-16 
QT-16 
QT-17 
QT-18 

QT- I 
QT- 2 
QT- 3 
QT- 4 
QT- 5 
QT- 6 
QT- 7 
QT- 8 
QT-10 
QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 
QT-16 
QT-18 

QT- I 
QT- 2 
QT- 3 

QT- 4 
QT- 5 

QT- 6 

QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT-10 
QT-1 1 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 

QT-16 

QT-17 
QT-18 

INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES COMUNICACIONS 

INSTITUT CATALÀ DE TECNOLOGIA. LA TECNOLOGIA AL 
RADIOTELETIP PER- A ORDINADOR (I) QT- I 
QUÈ ÉS EL DEXISME? QT- I 

SERVEI DE L'EMPRESA QT-14 RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (i 11) QT- 2 
TERMCAT, UN SERVEI DE TEMINOLOGIA, LES BANDES TROPICALS QT- 2 
PER A LA COL·LECTIVITAT CIENT!FICA I TÈCNICA CATA- LES COMUNICAC IONS VIA SATÈL-LIT QT- 3 
LANA QT-16 RÀDIO NEDERLAND. L'EMISSORA MÉS ESCOLTADA A CA-
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA QT-16 TALUNYA QT- 3 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA UPC QT-18 RECICLATGE PER A L'ANTENA Y AGUI CREUADA QT- 4 

ICI PARIS, RÀDIO FRANCE QT- 4 
EL LECTOR PROPOSA--- EL LECTOR DISPOSA EL DfODE, EL PETIT DE LA FAMILIA QT- 5 

JARDINERIA-28 
JO EN VULL SABER MÉS, DE DEXISME QT- 5 

QT-17 LONGITUD DE LA BAIXADA QT- 6 
TECLA MÀGICA <<SYNCH>> O RSI: TRES LLETRES PER PRESENTAR AL MÓN QUATRE 
SYNCRONOUS, QUÈ ÉS AIXÒ? QT-18 COMUNITATS QT- 6 

DETECTOR D'AM SfNCRON QT- 7 
EDITORIALS 55555, MILLOR IMPOSSIBLE QT- 7 

HISTÒRIA DE LA BANDA C IUTADANA QT- 7 
RECEPCIÓ DE TV3 ALS PAfS VALENCIÀ QT- I PRIMER CONTACTE AMB PACKET HF QT- 8 
QT, POSSIBLE EINA DE DEBAT QT- 2 ESPAI DEXISTES (I) QT- 8 
CATALONIA IS NOT PATAGONIA QT- 3 LA LLUITA LEGAL DE LA BANDA CIUTADANA QT- 8 
TELEVISIÓ PRIVADA: TVE-4, TVE-5 I TVE-6? QT- 4 ESCOLTA DE LES BANDES DE RADIOAFICIONAT QT- 9 
TXERNÒBIL O EL SUÏCIDI COL·LECTIU QT- 5 ESPAIS DEXISTES (i 11) QT- 9 
INVESTIGACIÓ MILITARITZADA QT- 6 EL LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ A LA BANDA CIUTA-
SONIMAG-86, A LA CORDA FLUIXA? QT- 7 DANA QT- 9 
PER FI L'EXCEPCIÓ/ PALOMARES, 1966-1986, EL PLUTONI UN NOU AVANÇ EN RADIOPAQUETS (I) QT-10 

QUE SURA QT- 8 EL DEXISME EN FM I TV (I) QT-10 
NUCLEARS: L'ABANDÓ URGENT QT- 9 EL CODI Q DELS BECEISTES QT-10 
PREMSA ELECTRÒNICA, EL FUTUR? QT-10 UN NOU AVANÇ EN RADIOPAQUETS (i 11) QT-11 
L'ORDINADOR ES LA SOLUCIÓ, D'ACORD, PERÒ QUINA EL DEXISME EN FM I TV (i 11) QT-11 

ERA LA PREGUNTA? MÉS LEGISLACIÓ QUE AFECTA LA BC QT-11 
CONTACTES INTERNACIONALS DE LA BC/ QT-11 L'ANIVERSARI DE LA GLG, LA VÀLVULA QUE HO VA 

V ANDELLÒS 11 I LA CARN DE CANÓ QT-12 REVOLUCIONAR TOT QT-12 

NEIX L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA TÈCNICA QT-17 EL DEXISME D'OM (I) QT-12 

NOUS AIRES PER ALS AFICIONATS A LES ONES? QT-14 I CONGRÉS EUROPEU DE BC QT-12 

TREURE SUC DE LES ENGRUNES QT-15 AMSTAR: L'ESTRELLA DE LA RADIOAFICIÓ QT-13 

ON VA LA ROBÒTICA? QT-16 EL DEXISME D'OM (11) QT-13 
INVESTIGEM, INVESTIGEM, PER A QUI? QT-17 QUÈ ES NECESSITA PER SER BECEISTA? QT-13 

PREMSA ESPECIALITZADA, PREMSA UTILITATS I ANÈCDOTES PER AL 

CONDEMNADA? QT-18 RADIOAFICIONAT QT-14 
EL DEXISME D'OM (i III) QT-14 

DIVULGACIÓ LA FM A CATALUNYA QT-14 
L'ANTENA A LA BANDA CIUTADANA QT-14 

EL FRAC.À_S ESCOLAR SOLUCIONAT AMB LA SISTEMA DE DIPOLS TRIBANDA APILATS QT-15 

INTEL-LIGENCIA ARTIFICIAL QT- 7 WRNO: LA PRIMERA EMISSORA PRIVADA 

LA TV A LA COSTA D'IVORI QT- 9 NORD-AMERICANA D'OC QT-15 

HI SOM A TOCAR QT- 9 LÍNIES DE TRANSMISSIÓ RADIOELÈCTRICA QT-15 

QUÈ ÉS LA MONÈTICA? QT-10 L'ÚS DEL CODI DEL RADIOAFICIONAT QT-16 

QUÈ ÉS EL BIOFEEDBACK? QT-11 JAUME BÀGUENA: UN BARCELONf A RÀDIO 

MONTREAUX: TELEVISIÓ PROFESSIONAL QT-12 NEDERLAND QT-16 

LES NOVES TECNOLOGIES I ELS SEUS IMPACTES QT-12 COMANDAMENTS I FUNCIONS D'UN EQUIP DE BC QT-16 

25 ANYS DE SONIMAG QT-13 EMISSIONS EN CATALÀ PER OC QT-17 

EL MEU AMIC JOAN I ELS SA TÈL-LITS QT-13 ESTACIONS I EQUIPS DE BASE EN BC QT-17 

CANAL-lO: UN EMBOLIC VIA SATÈL-LIT QT-15 LA FM A CATALUNYA: BALANÇOS DIVERGENTS QT-17 

EXPOTRÒNICA- INFORMAT- 88 QT-16 ESTACIONS I EQUIPS MÒBILS EN BC QT-18 

LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, ELEMENT CONCURS MUNDIAL DE PREFIXOS-88 QT-18 

ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRE- ONA LLARGA; LES GRANS ONES QT-18 

SA QT-16 COM II:S ELL 

EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 
TECNOLOGIES (I) QT-16 NARCÍS MONTURIOL QT- I 

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, UN PROJECTE QUE PA"U ABAD QT- 2 

PREN COS QT-17 FRANCESC PUJOLS QT- 3 

LES PANTALLES D'ORDINADOR A EXAMEN QT-17 JOAN ORÓ QT- 4 

LA RESURRECCIÓ DEL MOTOR STIRLING QT-17 JAUME RAMONET QT- S 

MITJANS LOCALS DE COMUNICACIÓ A LA 
MEDITERRÀNIA QT-17 ENTREVISTES 

IV JORNADES AFRICANES D' INFORMÀTICA QT-17 
EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES LORENZO VILCHES I EL BARCELONA CABLE QT- 7 

TECNOLOGIES (i 11) QT-17 VLADIMIR DE SEMIR I EL FESTIVAL DE CINEMA CIENT!-

INTRODUCCIÓ ALS PROTOCOLS DE FIC QT- 8 

COMUNICACIÓ QT-18 DR. SANT FELIU, INVESTIGADOR DE L'INSTITUT CIBER-

L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV QT-18 "!ÈTIC QT- 9 
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CONVOCATÒRIES 

ELEC-88 8 
Exposició internacional d'equi

pament electrònic. 

14-18 de novembre 

París 

Informació: 
Parc d 'Exposicions de París 
Nord 
Tel. 07/ 33/ 331 / 45 05 13 17 

PRONIG-88 

Sector dels professionals de la in
formàtica. 

14-18 de novembre 

Las Vegas 

Informació: 
Viajes Transit, S.A. 

Saló dels equipaments i produc- .__T_e_l_. ~(9_1..:....)_4_45_2_3_6_6 _____ __. 
tes per a l'electrònica. 

15-18 de novembre 

París 

Informació: 
Parc d'Exposicions de París 
Nord 
Tel. 07/ 33/ 331 / 45 05 13 17 

I DAT 
IDATE-88 

Les comunicacions en els anys 
90. 

16-18 de novembre 

Montpeller 

Informació: 
Bureaux du Poligone 
Tel. 07/ 33/ 67 65 48 48 

ROBÒTICA-METROMÀ TI
CA-88 

14-18 de novembre 

Saragossa 

Informació: 
Feria de Zaragoza 
Tel. (976) 35 81 50 

Qf/62 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A 
BADEN-WÜRTTEMBERG. 

Acte públic per donar a conèixer 
la recerca aplicada i els desenvolu
pal)1ents fets pels centres de recerca 
del land de Baden-Württemberg de 
la República Federal Alemanya. 

3 de novembre 

Barcelona 

Informació: 
CIRIT 
Tel. (93) 410 99 81 

ENERGIA I INFORMÀTICA-88 

14-16 de novembre 

Barcelona 

Informació: 
Keith Harper, S.A. 
Tel. (93) 410 58 71 

ACTIVITATS GRUP GESTORS 
ENERGÈTICS-88 

8 de novembre 

Manresa 

Informació: 
Direcció General d'Energia 
Tel. (93) 321 75 04 

37th WORLDF AIR FOR INVEN
TIONS «EUREKA» 

3-11 de desembre 

BruseHes 

Informació: 
International Brussels Trade Fair 
Tel. 07/ 33/ 02/478 61 61 

ELECTRÒNICA-88 

Fira d'electrònica, components i 
muntatges electrònics. 

8-12 de novembre 

Munic 

Informació: 
Messe München International 
Tel. 07/ 33/ 089/ 51070 

.-i!lllli. 
MESUCORA-88 

Mesura de magnituds elèctriques 
i electròniques, mesura de magni
tuds física-químiques, aparells de la
boratori, automatismes i informàti
ca industrial , mesura de magnituds 
mecàniques, dimensionals, control 
equipament de test i software asso
ciat. 

14-18 de novembre 

París 

Informació: 
Parc d'exposicions de París Nord 
Tel. 07/ 33/ 331 / 47 27 33 14 

FORENERGY -88 

7-10 de novembre 

Ginebra 

Informació: 
Forenergy-88 
Tel .- 07/ 33/ 022/32 76 58 

Lfi 

LA TEVA REVISTA 
TÈCNICA 

• • lDrnO H U l'W(J"C \I' \lh .. ll 
• , ,,ll ·l f(,f \(1\ 1'\Mlllltl \ 1 l i t t T\te fl~UI\1\1 
• nl\(óRt-'•FlKOPH IU fl"ll \tlll\11\\\ 

SUBSCRIU-T'HI p 

D 1.000 pts. 0 5.000 pts. 0 10.000 pts. 
BO D'AJUT: 60 ff 300 ff 600 ff. 

Vull subscriure'm a QUADERNS TÈCNICS per 6 
números (un any) a parti·r de l'edició 
núm .......... .. per un import de 2.500 pts./150 Ff. 
El pagament el faré de la forma següent: 

O Domiciliació Bancària 
O Xec bancari adjunt 
O Gir postal núm ........ 

(adjunto comprovant) 

NOM I COGNOMS:----- -----

. ADREÇA: ____________ _ 

C. POSTAL/POBLACIÓ: --'------ --

GOMARCA: ______________ _ 

TELÈFON: _____ _ DNI.: ____ _ 

DATA NAIXEMENT:--- ------

PROFESSIÓ: 

Senyors: 

Caixa/ Banc .. . ....... ....... .. .... .. .. Ag .. ..... .......... .. 
Adreça ..... .. .. . .. . . .......... . ..................... . .... .. .. ... . 
Població ....... . .. ........... . .. .. ....... .. .... ....... ..... . .. .. 

Els prego que siguin pagats amb càrrec a: 

O llibreta d'estalvis NÚM. I 
O cpte. corrent L. ______ _ 

els rebuts que presentarà PRODUCCIONS TÈCNI
QUES S.C.C.L., en concepte de subscripció a la re-
vista QUADERNS TÈCNICS. . 

TITULAR DEL COMPTE: 

NOM . ..... . ......... ............. .............. .. ... ...... ... .. . 

ADREÇA .... .. ..... .. ............... ....... . .......... ...... . . . 

DATA Firma, 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 
Apartat de Correus 34038 
08080 BARCELONA 
CIF F-58060674 



m w 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Mil·lenari del naixement 
polític de Catalunya. 

• • • •• • ' .• 

Quan el 988, Borrell II es nega a viatjar a Aquitània per retre fidelitat al rei franc 
que llavors dominava els comtats catalans, poc es pensava que aquell seria l'inici 
de la independència política de Catalunya. 

Però el cert és que, des d'aquell moment, els catalans hem conservat tothora 
la nostra identitat. 

Catalunya va crear el primer Parlament d'Europa ell283, precedent d'una inin-
terrompuda voluntat de llibertat i convivència democràtica. 

Catalunya ha construït al llarg dels segles la seva pròpia cultura, a la qual con
tinua fidel, i ha fet de l'esforç en el treball la clau del progré~ econòmic. 

Ara, ell988, Catalunya es disposa a emprendre nous camms cap al futur. Un 
futur que serà possible gràcies a tots nosaltres, homes i dones que vivim i treballem 

. a aquesta terra. 
Ara i d'aquí 1000 anys. 



* A UD/0: SUBJECTIVISM AND SCIENCE (I) 
First part of a series about subjectivism in audio. A look inside audio engineering 

and a comparison between scientific point of view and subjectivis/ theories. 

* CYBERNET/CS INSTITUTE: AN ENGINEERS FACTORY 
Cybernelics Insti/u/e was created in 1975 as an agreement between CSIC and the 

Politechnical University of Catalonia, in order to develope basica/ research aplied to 
A./., robotics and bio-engineering. 

* CIDC AS A TECHNOLOGIES INNOVA TOR 
The CIDC (lnformation and Documentation Partnership of Catalonia) is a singular 

type of society; /he only one of this type in the public administration. Jt has been very 
important for professionals and user of this service, the fasts twenty years. 

* BITES INTO THE WAVES 
Use of computers is going up every day and its application to radio services has to 

go uptoo, if we want to develope other possibilities. 

*SONIMAG 88: A GREAT EXHIBITION'S NEWNESS 
Here we show some of /he new products exhibited this year in SONIMAG 88 fair in 

Barcelona. This lime there were not many newness in this fair. 

*INVESTIGAT/ON AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY 
In this issue we offer a view about investigation and research in the different univer

sities along the Cataloniàn Countries. Different subjects and ways of work, are explai
ned a/so in the articles. 

* VIDEO PROJECTORS (I) 
This is /he first of some articles explaining about video projectors. This time are the 

tubes but next time we wi/1 talk about another kinds of video projectors. 

* GIJON 2B ANTENNA 
!f you want to insta/I an antenna you need a big place to do il. Sometimes the place 

needs to be bigger for specia/ types of antennas. 

* RS-232 (11) 
We see a technica/ aspect from a general point of view but we study specially 

Commodore computers to explain RS-232. 

* RTTY for CB 
Times are chanching and CB changes too. Nowadays we can work in CB with 

computers to take profit of interesting app/ications. 

* NEW COLLECTIVES IN TECHNICAL LANGUAGE 
In catalan language we have words to design a group of elements, as in other 

languages. They are collective nomes. 

AVANÇ 
DEL 

SUMARI 

20 

-EL LÀSER I LES 
SEVES APLICACIONS. 

L'HOLOGRAFIA. 
-PROJECTORS DE 

VÍDEO (i 11) 
-EMISSORES PIRATES 

EUROPEES D'ONA 
CURTA. 

- ÀUDIO: CIÈNCIA I · 
SUBJECTIVISME (10 

-LA INTERFÍCIE 
RS-232-C (III) 

-CONNECTORS 
COAXIALS. 

TENDÈNCIA A LA 
REDUCCIÓ DE 

FORMAT. 
-MÀXIMA 

SEGURETAT PER AL 
DINER ELECTRÒNIC. 

-BANC DE PROVES 
D'EQUIPS DE BANDA 

CIUTADANA. 
-MITJANS DE 

COMUNICACIÓ I 
DIVULGACIÓ 

TÈCNICO-CIENTÍFICA. 

. .. 1 MOLT MÉS 

EMPRESES I ENTITATS COL-LABORADORES 

CIRIT ..... . ... ........... ....... ... ........... Encartament GENERALITAT DE 
CS ffiÈRICA .......... . .. . .. . .. . .. .. ........... pàgina 2 
DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA ... . .. . ................. .......... pàgina 67 

CATALUNYA ..... ... . .......... .. . pagina 14, 64 i 65 
GRELCO ... .. . ... ....... .... ... .. ... ....... ...... pàgina 4 
PIHERNZ 

DISTRffiUCIONES 
ELECTRÒNlCAS, ·S.¡\. . .................... pàgina 68 

COMUNICACIONES ... .' ................. ... pàgina 57 
RADIO WATT .. ...... . .............. .. .... .... pàgina 40 
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És tota una realitat. I ens hem de 
felicitar perquè dia rera dia, pedra 
sobre pedra i unint esforços estem 
construint allò que hem somiat junts. 
A la Diputació, colze a colze amb 

l'Ajuntament de Barcelona i les altres 
institucions i entitats col ·laboradores, 
treballem amb entusiasme per al 
1992: construint el pavelló olímpic 
Sant Jordi i altres instal·lacions que 

••••••••••••• 

m 
Diputació de Barcelona 

Colze a colze amb els Ajuntaments 

acolliran competicions olímpiques, i 
planificant diverses obres 
d'infrastructura. 
Un cop més, col·laborant-hi, ho estem 
aconseguint. 



NOVETAT MUNDIAL 
GPE CONCORDE I GPE CORONADO 
Alt guany I potència. 
Nova bobina transparent 

recanvlable. 

IMPORTADOR i DISTRIBUIDOR EXCWSIU A TOT ~ESTAT 
DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A. 

Diputació, 249, 3.0, 2.8 

Ap. Correus 9379 
Tels. 218 60 57 - 302 64 66 
Fax 210 79 55 
08007 Barcelona 

EL MÉS GRAN I MÉS QUALIFICAT PROGRAMA D'ANTENES 
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