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TREURE SUC DE LES ENGRUNES 
En els darrers temps, i davant la necessitat de trobar sortides econòmiques (mercat) a un 

sector de noves empreses catalanes i a d 'altres de reconversió obligatòria, entra amb força un 
concepte que sembla donar una «alterna tiva» d 'inversió. 

Això succeeix en un moment en què es fa patent/a impossibilitat de poder equiparar la pro
ducció en high-tech d'una gran implantació entre una empresa catalana i una altra de qualse
vol dels països més industrialitzats. 

Citant/es paraules de Josep A mat, prof essor de teoria de computadors de la Facultat d 'In
formàtica (UPC): «L' actua l és un mo ment pro pici per a la creació , amb pocs recursos i una 
gran dosi d'imaginació, de peti tes empreses amb gra n valo r a fegit que satisfacin requeriments 
tecnològics molt específics que no poden ser satisfets pels productes es tandarit zats que fabri 
quen les grans empreses» . 

Les xifres ens demostren que, al ritme de creixement actual, les inversions que es puguin f er 
en un país de mida mitjana com els Països Catalans mai no podran arribar a comparar-se 
amb les que es fan en els grans països productors i comercialitzadors d 'alta tecnologia. Per 
exemple, podem considerar que, pel que fa a la despesa total en R + D en o/o respecte del PIB 
que permet ajudar a conèixer la situació del nostre país pel que fa a la ciència i a la tècnica, 
aquest o/o ens· situa entre els darrers països de l'OCDE. Si als Estats Units es disposa d 'un 
2 '73 o/o, d 'un 2 '20 a la Gran Bretanya o d'un I '2007o a Itàlia, a Catalunya representa tan sols el 
0'38%. Cal dir, doncs, que ni augmentant aquest índex es podria competir en aquest terreny . 
A més a més, pel temps que trigaríem a aconseguir aquests índexs, aquells països ja serien 
més distants. A Catalunya també caldria afegir i tenir en compte la depredació econòmica 
que pateix per part de l 'Estat espanyol on, de 2. 028 milers de milions de pessetes abonades a 
l'estat en concepte d'impostos durant l'any 1985, sols se'n retornen un total de 1.016 milers 
de milions. 

Sembla coherent, doncs, la solució d 'aprofitar els « fora ts» que deixen les grans potències 
industrials. Això genera una creació de petites empreses molt especialitzades que permeten 
una sortida professional al nombre cada vegada més alt d 'enginyers qualificats. 

Aparentment, la conseqüència és bona: empreses petites molt racionalitzades, gran valor 
afegit, desenvolupament d'alt nivell .. E_ns hauríem de qüestionar, però, si aquesta·«sorticla» 
no fa més persistent/a dependència tecnològica i industrial de les potències econòmiques i no 
genera, a la llarga (o potser no tan a la llarga), nous mecanismes de consolidació de les grans 
produccions monopolitzades en poques mans, mentre les engrunes, mai tan rendibles, són 
«cedides amablement» als països en vies de ... desenvolupament? QUADERNS TÈCNICS 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

Nadal Batlle (Rector Universitat de Mallorca); Gabriel 
Ferraté (Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep 
M. Bricall (Rector Universitat de Barcelona); Ramon La
piedra (Rector Universitat de València); Ramon Pascual 
(Rector Universitat Autònoma); Joan Becat (Geògraf i pro
fessor a la Universitat de Perpinyà); Antoni M. Badia•(Lin
güista); Jaume Herranz (Membre del Departament de se
nyals i comunicacions de la UPC); Sebastià Serrano (Se
miòleg); Miquel de Moragas (Comunicòleg); Josep A. Cas
co (Gerent del Consorci d'Informació i Documentació de. 
Catalunya); Lluís Basài'lez (Director de l'Institut 
Cibernètic); Joaquim Ferrer . (Conseller de Cultura); San
tiago Pey (Dissenyotlnr industrial); Josep Puig (Doctor En
ginyer Industrial); Miquel Barceló Director de 1'/nstitu( Ca-

talà de Tecnologia); Teresa Cabré (Directora del TERM
CA T); Alfons Moreno (Cap del Servei de desenvolupament 
empresarial i tecnològic); Jaume Vilalta (Cap del Servei de 
Promoció de la Premsa); Francesc J. Deó (Tècnic elèctric); 
Lluís Marquet (Enginyer Industrial); Lluís Cisneros (Engi
nyer Industrial); Jaume Martí (Enginyer Industrial), Jaume 
Olivé (Enginyer Industrial); Rafael Castellanos (Enginyer 
Industrial); Raül Garcia-Duran (Economista); Xavier Gar
cia (Periodista cientljic); Leandre Terol (Periodista a 
Catalunya Ràdio); Montserrat Minobis (Perio_dista a Ràdio 
4); Josep Català (Periodista a l'Avui); Luís-Angel Fernàn
dez (Periodista a El Periódico); Xavier Duran (Periodista 
científic); José-Julian Morente (Periodista a La 
Vanguardia); Martí Olivella (Membre del Centre d'Estudis 
Joan Bardina). 
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OPTOACOBLADOR 
MÉS Rt\PID 

Agències .- L:empresa Sie
mens ha presentat un optoacobla
dor de fins a 1 Mbit/ s deu vega
des més ràpid que els acobladors 
transistoritzats convencionals. El 
GN 135/ 136 -nom de l'optoaco
blador- té una capacitat d'aco
blament de 0'5 pF. El component 
transmet amb un ample de banda 
de 2 MHz. 

El fotorreceptor del costat se
cundari consta d'un díode i d'un 
transistor separats. Gràcies a 
aquesta divisió a la part del díode 
sensible a la llum, sols li cal una 
descàrrega que correspon al valor 
de la tensió del senyal. En els 
acobladors convencionals la velo
citat de treball és més lenta. O 

TV EN PANTALLA 
ELECTROLUMINISCENT 

Agències.- L 'empresa finlan
desa Lohja Corporation ha estat 
la primera en presentar imatges 
de televisió monocromàtiques en 
pantalles planes electroluminis
cents. Les imatges que es presen
ten en aquestes pantalles són gro
guenques sobre fons fosc . Aquest 
sistema es basa en una pel·lícula 
prima de capes atòmiques epita
xials. 

El gruix de la pantalla és de 21 
mm ., inCÍoent-hi els circuits de 
control. Té una diagonal de 7" i 
fa 9'7 x 12'2 centímetres . Hi ha 
investigadors de l'empresa que ja 
estudien la reali tzació d ' imatges 
de televisió en color amb el ma
teix sistema . O 
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PLA D' INFORMACIÓ AGROMETEREOLÒGICA 

Lleida/Segrià .- El Departament d 'Agricultura, Ramaderia i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya ha establert a Lleida un ser
vei d 'informació agrometeorològica. Arn~ aquest servei es vol 
afavorir l'ordenació de la producció agrícola catalana. 

La recollida, el tractament i la difusió de totes les dades obtin
gudes de Ja xarxa d 'estacions agrometeorològiques de Catalunya 
servirà per realitzar una caracterització agroclimàtica per comar
ques. D 'aquesta manera es facilitarà notablement la correcta or
denació dels conreus que depèn també dels factors i dels recursos 
disponibles. 

Fins ara l'accés a la xarxa d 'estacions meteorològiques era 
difícil ja que aquestes pertanyen a diferents entitats i org~nis
mes. Amb.el nou Pla Agrometeorològic els agricultors accedlfan 
més fàcilment -de forma ràpida i econòmica- a tot el conjunt 
de dades. La producció i la gestió milloraran. 

El Pla es completarà amb el projecte Agrotex-Catalunya . Es 
prestaran serveis sobre dades climàtiques, estad ístiq~~s , me~e
orològiques, previsió de plagues i previsió de gelades 1 mcend1?. 
El sistema d ' informació pot ser ampliat a altres aspectes agra 
noms - preus i mercat , collites , etc-_, a través d'un sistema inte
ractiu de pantalla i impressora. O 

CONVERTIDORS CC/ CC 

Agències.- Tres nous models de convertidors CC/ CC han 
aparegut al mercat. Són els convertidors CC/ CC sèrie B de Se
miconductors Circuits Ioc, els lbek-ICR i els 12Q15.050 de Ca
lex Manufacturing Co. 

Els convertidors de la sèrie B tenen potències de 15, 24 i 25 W. 
Entrades compreses entre 9 i 36 Vcc i sortides entre 5 i 12 Vcc. 
Estan protegits contra curts circuits continus i contra sobreten
sions. Tenen «Rearrancada» automàtica. 

Els convertidors Ibek-ICR tenen potències nominals de 5 o 
6 W. Les tensions d'entrada són de 5, 12, 15, 24, 28 i 48 Vcc i les 
de sortida de 5, 12 i 15 Vcc. Estan dissenyats en caixa metàl·lica 
compacta autorefrigerant. També disposen de protecció contra 
curtscircuits. 

Els convertidors 12Ql 5.050 treballen amb una entrada de 12 
Vcc i dues sortides de 15 Vcc. Disposen d'aïllament en les sec
cions de doble sortida i estan encapsula ts amb apantallament per 
interferències de radiofreqüència. O 

TURBINA ELÈCTRICA 

Agències.- Una companyia britànica ha desenvolupat una 
turbina de vent que junt amb un grup de bateries subministra 
energia elèctrica constant per a sistemes de telecomunicacions, 
estacions de guardacostes, centres de navegació , granges, i habi
tatges. 

La turbina, anomenada Furlmatic 1800, subministra fins a 
450 VA de CA. El principal avantatge d'aquesta unitat és la seva 
commutació electrònica que fa possible que comenci la càrrega 
de bateries a velocitats de vent tan baixes com les 5 milles/h. 

En cas que la velocitat del vent sigui superior a 25 milles/h , el 
timó de cua plegable actua automàticament, i d'aquesta manera 
protegeix les aspes de la turbina, el generador i l'estructura de 
suport. 

Un altre avantatge és que l 'energia és generada a 70-100 V. 
aquesta tensió, major que en altres equips, redueix les pèrdues 
de transmissió entre el generador i el grup de bateries i contri
bueix a produir un rendiment més gran. O 

PARC EÒLIC A ALBACETE 

- Albacete/ Espanya.- L'empresa catalana Ecotècnia S. 
Coop. (en col·laboració amb Hidroelèctrica Espanyola (HE), 
l ' Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i la 
Conselleria d' Indústria de la Junta de Comunitats han instal ·lat 
un parc eòlic a la Manxa. 

El parc eòlic d'Ontalfia està situat a la Serra d 'Enmedio, pe
dania de Pozocañada, a Albacete, molt a prop de la llacuna 
d 'Ontalfia. Ocupa una superfície d'I hectàrea. ' 

E l parc està format per 10 aerogeneradors Ecotècnia 12/30 (de 
tres pales i 14 metres d 'alçada). Funcionen en paral ·lel i utilitzen 
l 'energia del vent per produir l'electricitat que després és aboca
da a Ja xarxa· d'H E. La potència total instal·lada és de 300 Kw 
(30 Kw cada aerogenerador) i s'espera una producció conjunta 
de 750.000 KWh/ any . 

Els aerogeneradors disposen d'un sistema de control indivi
dual programat per al funcionament automàtic que inclou les 
arrancades i les parades. El personal tècnic especialitzat no resul
ta, per tant, necessari. Els aerogeneradors compten també amb 
dispositius de seguretat que garanteixen I 'aturada total en cas 
d'anormalitats . Aquests dispositius comprenen un fre de disc 
d 'emergència acoblat a I 'eix de la turbina i frens aerodinàmics 
d'accionament centrífug situats als extrems de les pales . 

Ecotècnica SCCL compta, a més, amb un equi p informatic 
d'adquisició de dades . D'aquesta manera s 'obtindran les dades 
reals del funcionament dels aerogeneradors , es podran avaluar 
els rendiments i les prestacions del conjunt del parc i també co
nèixer detalladament el potencial eòlic del lloc. O 

MONITOR DE COLOR 

Agències.- El nou monitor de 
color Taxan Multi Visión 770 de 
14 polzades és totalment compa
tible amb PS/2 i Mac-Il . Té una 
capacitat d'escombrat múltiple 
que proporciona la compatibilitat 
amb una àmplia varietat de hard
ware i software. 

El seu funcionament «Over
scan» permet d'utilitzar diferents 
plaques i software i d'ajustar 
automàticament el monitor sense 
que calguin retocs tècnics. O 

CONVERTIDOR 
PER A GRÀFICS DE VÍDEO 

Agències.- El model Plessey 
MV 95408 és un convertidor Dl A 
per a gràfics de vídeo amb circuit 
CMOS. També pot ser usat en 
sistemes generals entre O i 70 °C. 

La seva freqüència és de 50 
MHz, amb un temps d 'establi
ment màxim de 20 ns a mes/ 
menys 0,5 LSB. Incorpora una 
font de tensió i un amplificador 
de referència i així s'assegura un 
mínim de components externs 
sense dificultar la posició en càp
sules de plàstic OIL de 20 potetes . 

Presenta un registre d'entrada i 
un control de vídeo molt ade
quats per a sis temes gràfics, enca
ra que es poden desactivar els 
controls i els pedestals de sortida 
associats per a aplicacions con
vencionals. O 
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EL LÀSER 
CONTRA EL CÀNCER 

Essex (Gran Bretanya).- Un 
equip d'investigadors de la Uni
versitat d'Essex espera obteÓir, 
en un període de dos anys, un mè
tode per al tractament i l'erradi
cació de càncers difícils mitjan
çant el làser. 

El principal avantatge d'aquest 
sistema làser és evitar el trauma 
que suposa la cirurgia major. El 
mètode consisteix a enviar, a tra
vés d'una fibra òptica introduïda 
al tumor, un feix de raigs. El ca
lor que produeix, més de 40°C, 
destrueix les cèl·lules cancerí
genes malignes. 'El possible dany 
físic amb aquesta tècnica resulta 
mínim comparat amb la cirurgia 
habitual. O 

ALTERNATIVA VERDA 
DENUNCIA I ACUSA 

El Sr . Víctor Pérez Pita va dic
tar el passat 24-7-87, en ple Any 
Europeu del Medi Ambient, una 
Resolució en la qual autoritza 
l'augment de les emissions de so2 
procedents de la C.T. de Cercs, 
Alt Berguedà, des de 9.000mg/ m3 
(lími t màxim autoritzat pel 
Decret 833/ 1975 de 6 de febrer) 
fins a 12.500 mg/ m3. 

El govern espanyol no en té 
prou a negar-se a formar part del 
Club del 3007o, constituït per 
aquells països que tenen com a 
objectiu, reduir les emissions de 
so2 en un 30% abans de l'any 
1992, sinó que en ple Any Euro
peu del Medi Ambient autoritza 
un augment del 38'88% de les 
emissions de S02 de la C.T. de 
Cercs. O 
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XARXA DE CENTRES DE TRANSFERÈNCIA 
DE TECNOLOGIA 

Agències.- El Centre d ' Informació i Desenvolupament 
Empresarials (ClOEM) ha impulsat la creació d'una xarxa de 
centres de transferència de tecnologia a les universitats catala
nes . D'aquesta manera s'intenta integrar la investigació universi
tà ria a les necessitats empresarials de Catalunya. 

Els objectius fonamentals d'aquests centres són: promoure la 
realització de projectes de recerca i desenvolupament on col·la
borin les empreses i les universitats; donar a conèixer el potenci~l 

tecnològic de la Universitat, recollir les necessitats de tecnologia 
de les empreses i facilitar-ne la incorporació als programes de re~ 
cerca dels departaments universitaris, oferir assessorament 1 
finançament i canalitzar ofertes i demandes de tecnologia. 

Tota I 'oferta tecnològica serà possible gràcies a una base de 
dades que disposarà de tota la informació sobre programes tec
nològics de recerca ja experimentats; equips, personal, líni~s. f~
tures d'investigació, etc. A més, hi haurà un contacte penod1c 
amb les empreses. Això farà possible que aquestes empreses co
neguin els projectes i participin en la definició de les futures 
línies d ' investigació. O 

EFECTES ESPECIALS CASOLANS 

Agències.- Gràcies al Showmaster Creator és possible realit
zar efectes especials en els enregistraments d'àudio o de vídeo. I 
tot d'una manera senzilla i fàcil, però a l'alçada dels·profes
sionals. 

El Showmaster Creator és un generador d'efectes especials 
computeritzat. La seva memòria s'allotja en un microprocessa
dor de control Z80. Ofereix un total de 60 tipus de cortinetes, en 
transicions brusques o lentes segons es desitgi. I, sobretot, la 
possibilitat de crear efectes de vídeo incorporant-hi l'àudio. O 

SAGA, UN GRAN SUBMARÍ 

Agències.- El SAGA, submarí d'assistència de grans profun
ditats, és el submarí civil més gran construït fins ara. Està desti
nat a treballar a les pedreres submarines de gran profunditat. El 
submergible, en fase d'experimentació, podrà acompanyar els 
submarinistes fins a 450 metres de profunditat durant una set
mana. Això serà possible gràcies al seu habitacle mòbil hiperbà
ric, una peça on la pressió serà idèntica a la de les profunditats: 
45 atmòsferes. 

Calen sis homes per maniobrar el SAGA, de 30 metres de llar
gada. El submergible podrà transportar fins a sis submarinistes a 
les pedreres d'alta mar, a més de 100 km de la costa. 

SAGA entrarà en funcionament el 1988 i potser més ·endavant 
serà dotat de propulsió nuclear. Aquesta característica tindrà 
com a avantatge les immersions més llargues per a missions de 
prospecció sota el gel. El SAGA ha estat construït a l'Estat fran
~- o 

Agències.- El consorci europeu format· per les companyies 
Logica, Fuba, TIT Intermetall, Salora-Luxor, Philips i Th~~
son ha acabat el disseny d'un sistema paneuropeu de televiSIÓ 
per satèl-lit anomenat Euro-MAC. EI sistema pre~é?, de resoldre 
el problema de les variants de la norma de televisiO MAC que 
amenaçaven l'èxit de les transmissions via satèl-lit. 

Els aspectes més destacats del nou sistema són el lliurament 
ràpid de missatges als receptors de televisió i la transmissió mul
tilingüe d'alta qualitat que permet la selecció de l'idioma. S'han 
tingut en compte aspectes futurs com les pantalles de gran for
mat i les televisions d 'alta definició. 

El nou sistema serà comercialitzat per les companyies del con
sorci però podran participar tots els fabricants que hi estiguin in
teressats. L'objectiu de la creació del sistem<l: Euro-MAC és for
mar un sistema europeu unificat de transmissió . D'aquesta ma
nera els consumidors sols hauran de comprar un receptor i un 
sistema d'accés per poder veure el programa de televisió per sa
tèl ·lit que hagin escollit. D'altra banda els proveïdors de progra
mes compartiran el cost de desenvolupar un únio sistema que do
ni accés a tots els seus programes. O 

DENSITRON-4 
TRACTAMENT D' IMATGES 

República Democràtica Ale
manya.- Científics de l' Acadè
mia de les Ciències de l'Alemanya 
Democràtica , de l'empresa My
tron Heiligenstadt i de I 'Institut 
Central de Recerques sobre isò
tops i raigs de Leipzig han prepa
rat un nou sistema de tractament 
d'imatges , el Densitron-4. Aquest 
nou sistema fa visible a l'ull humà 
allò que li resulta invisible. El sis
tema ha estat concebut per satis
fer les necessitats de la recerca 
biològica i bio-tecnològica. 

La peça clau del Densitron-4 és 
un ordinador personal fabricat a 
la fàbrica de buròtica de Süm
merda. En I' ordinador es memo
ritzen les vistes preses per una cà
mera que pot fotografiar prepa
racions a trayés d'un microscopi. 
L'ordinador analitza i descom
pon la imatge en punts de 54 to
nalitats diferents de gris. O 

SISTEMA OPERATIU 
PER A PS/2 

Madrid (Espanya).- L'empre
sa Asicom, SA ha presentat el 
SCO Xenix System V per als mo
dels 50 i 60 de la sèrie PS/2 
d'IBM. 

Aquest sistema operatiu es ca
racteritza perquè està optimitzat 
per un veritable bus de 32 bits, 
perquè té 4 gigabyts de memòria 
direccionable, perquè gestiona la 
memòria virtual, perquè emula el 
coprocessador 80387 per a càlculs 
ràpids en coma flotant i per una 
ocupació reduïda de memòria 
principal d' 1 megabyte. O 
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IMATGES 
EN TR·ES DIMENSIONS 

Agències.- L'empresa Toshi
ba Corporation ha creat la prime
ra càmera-enregistradora (carn
corder) de vídeo que enregistra 
imatges en tres dimensions a tot 
color. Les imatges poden repro
duir-se en equips de vídeo VHS i 
en monitors d'escombrat de pan
talla a una velocitat dues vegades 
més ràpida que la normal. 

Per poder veure les imatges tri
dimensionals són necessàries unes 
ulleres especials LCD. D'altra 
banda, per reproduir els enre
gistraments en un equip de vídeo 
normal cal un adaptador també 
especial. 

L'equip, que ben aviat es posa
rà a la venda, tindrà aplicacions 
industrials i també domèsti
ques. O 

ROBOT MINER 

Douai (Estat francès) .- A 
l'Escola de Mines de Douai, a 
l'Estat francès, s'ha dissenyat un 
robot que es desplaça com un 
cuc. El Cedrom-3, que així s'ano
mena el robot, utilitza unes 
cèl·lules motrius de volum va
riable, semblants als anells dels 
cucs, per bellugar-se. 

Avança a una velocitat de més 
d'un metre per minut en conduc
tes d'uns 100 a 600 milímetres de 
diàmetre. Pot moure's en sentit 
horitzontal i vertical, prendre 
corbes de 90° i, fins i tot , 
arrossegar-se per superfícies que 
no són sòlides, com la sorra, la 
neu, etc. Una mena de cordó um
bilical alimenta el robot d'aire 
comprimit i electricitat de baixa 
tensió. 

Els qui l'han dissenyat assegu
ren que el robot pot usar una cà
mera, un instrument de mesura i 
qualsevol tipus d'eina. Les aplica
cions que s' han previst per al 
Cedrom-3 són la inspecció de 
conduccions i cisternes, el despla
çament per terrenys lliscosos, tre
balls submarins, etc. O 
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NOVA ANTENA GIRATÒRIA 

Agències.- L'empresa Rohde & Schwarz ha presentat l'antena 
HF log-periòdica giratòria AK-451. Aquest nou model ha estat 
desenvolupat a partir d'altres antenes amb un recorregut de fre
qüència de 5 a 300 MHz. La millora més important de l'antena és 
la reducció a la meitat del seu radi de gir de la seva processadora, 
l'AK-751. La potència transmissora idònia és fins a 1 Kw. 

L' AK-451 ha estat construïda per utilitzar-la en xarxes de 
ràdio-ambaixada i ràdio-monitors d'alta sensibilitat. En la seva 
construèció s'han tingut en compte les condicions meteorològi
ques extremes, sobr.etot el vent fort i els corrents d'aire turbu
lent. 

L'antena s'ha dotat d'una gran varietat d'accessoris. Aquesta 
característica li dóna una aplicació universal. L'equip estàndard 
conté un pal de 15 metres i l'antena giratoria RD008 amb nansa 
~- o 

NOVES SÈRIES DE PANTALLES ACÚSTIQUES 

Agències.- La companyia ACUTRES, SA ha incorporat a la 
seva gamma de pantalles acústiques VIETA dues nóves línies de 
productes: les sèries DELTA i PRESTI GE. 

La sèrie DELTA cobreix el sector ocupat fins ara per la línia 
PR. La nova sèrie ha estat dissenyada mitjançant les més moder
nes tècniques digitals de mesura. Aquesta característica ha per
mès d'abastar una qualitat que supera la línia anterior. Les no
ves pantalles de la sèrie DELTA obtenen el màxim rendiment so
nor de qualsevol equip, sobretot del disc compacte. Aquest apa
rell exigeix una millor qualitat. 

La sèrie PRESTIGE està formada per models concebuts per a 
consumidors més exigents. Aquesta sèrie compta amb detalls 
com ara els cablejats interns Van Den Hui, Pues-Sport, bornes 
de connexió xapats en or i la possibilitat de bicablejat i biampli
ficació. 

Dins de la sèrie PRESTIGE s'ha presentat la pantalla L'OR
FEO. Aquesta és una pantalla de dues vies i tres altaveus en re
cinte bass-rejlex. L'altaveu d'aguts és un model de cúpula he
mi sfèrica de tela impregnada, la bobina mòbil de la qual està 
banyada en ferrofluïd que incrementa la potència i disminueix la 
distorsió. Els dos altaveus mig/greus disposen d 'un potent mo
tor i una bobina mòbil en la qual el fil enrotllat als costats del su
port admet l'aplicació de potències molt elevades . O 

LÀSER NACIONAL 

Agències.- CRILASER, SA, empresa fundada a Barcelona 
l'any 1984, pionera en la recerca, desenvolupament i fabricació 
de làsers de C02, ha presentat recentment el primer sistema de 
tall, perforació, marcat o gravat i tractament superficial de ma
terials no metàl·lics, dissenyat i construït totalment amb tecnolo
gia nacional. 

L'àrea de treball del sistema és de 1.000 x 1.000 mm, però pot 
presentar-se amb diferents carreres fins a 2.000ç2.000 mm sense 
cap problema de precisió en l'aprofitament dels límits dels mate
rials mecanitzats. El gruix màxim dels materials, cartró, paper, 
tèxtils, cuiros, pells, fustes i derivats, plàstics, suro, etc., és de 1 O 
mm. La velocitat màxima de treball és de 15.000 mm/ minut. 

La font del làser és del tipus C02 amb una longitud d'ona de 
10,5 micres i estructures de mode TEMoo. La potència màxima de 
sortida és de 125 W i el rang de potència garantida de 10 a 100 W. 

Un dels avantatges del sistema A-100 S.lO.lO és la gran versa
tilitat que permet de fer en el mateix programa operacions de 
tall, perforació, marcat o gravat de la peça sense haver de can
viar cap element ni utillatge. O 

MÉS FEIXOS A TRAVÉS D'UNA FIBRA 

Japó. - Els investigadors dels laboratoris d'investigació en 
optoelectrònica de la NEC Corporations, a Kawasaki, han de
mostrat que un centenar de feixos de làser poden ser transmesos 
a través d'una única fibra òptica, sense problemes gràcies a la 
nova tècnica de les microones. Avui és possible d'arribar a tra
metre tres o quatre feixos, modulats digitalment, a través d'una 
fibra, però és més usual trametre'n un. 

El nou mètode està basat en la multiplexió de freqüències divi
dides per arribar a establir canals separats amb diferents porta
dores de freqüència. Gràcies a les tècniques de recepció heterodi
na òptica és possible sintonitzar els canals que es desitgin. Els ca
nals poden ser un únic canal de TV d'Alta Definició o canals di
gitals multiplexats com els dels actuals sistemes de fibres òpti
ques. 

Els múltiples canals usats en el nou mètode disposen d'una se
paració de 15. GHz. Amb aquest sistema és possiblé disposar de 
fi ns a 140 canals en una única fibra òptica . La tècnica podrà ser 
aplicada als commutadors òptics per substituir-ne els elèctrics. 
Els investigadors de la NEC han arribat a realitzar transmissions 
a 300 kms. amb una freqüència de 34 Mbits/ s. I sense repetí
don. O 

CONVERTIDOR TEXT / VEU 

Agències .- L'Smart Speaker 
és un convertidor de text en veu 
que es pot connectar a qualsevol 
ordinador dotat de via de comu
nicació en sèrie o paral·lela. Tre
balla amb tots els softwares i en
via missatges en codi ASCII a una 
impressora. No li cal cap via 
d'entrada/sortida addicional per
què pot compartir el port d'una 
impressora gràcies a un commu
tador que du incorporat. 

El sistema converteix els textos 
ASCII en veu mitjançant un alta
veu especial. Lletreja els números 
i el text que estan separats per 
períodes o espais. Pot funcionar 
amb amplificadors externs, mag
netoscopis, magnetòfons o siste
mes de resposta electrònica. O 

EQUIPS DE RECEPCIÓ 
DETVSAT 

Agències.- L'empresa Giró 
TV ha presentat al mercat els 
equips italians Fracarro Radioin
dustrie per a la recepció de fins a 
60 canals de TV via satèl·lit tant 
en receptors individuals, amb co
mandament a distància, com per 
a instal·lacions col-lectives. 

Els equips disposen d'un inno
vador sistema que permet la sorti
da per canals adjacents. Estan 
previstos per a futures 
ampliacions com la recepció de 
televisió privada, les retransmis
sions des del satèl·lit Astra i qual
sevol altra combinació. O 
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• L'empresa dels Estats Units South Western Bell ha posat a la venda 
un telèfon que pot ser activat mitjançant ordres verbals. L'aparell 
disposa d 'un circuit integrat que reconeix 36 paraules diferents. El te
lèfon , que identifica qualsevol veu encara que estigui refredada, s'ac
tiva prement un botó situat a l'auricular. Les ordres verbals es donen 
a través del micròfon normal de l'aparell . O 

• 

• 

• La TIU3000 és un inter face de xarxa de ràdio a telèfon que augmenta 
l'eficàcia i l'ús dels sistemes de ràdiocomunicacions mòbils. Aquest 
inter face , elaborat per la British Telecom, permet la interconnexió 
automàtica entre serveis mòbils de ràdio i telèfons i un controlador 
remot per accés i monotorització. O 

• La casa 3M ha presentat un disquet flexible de 3,5 polsades i 2 Mby
tes que es caracteritza perquè pot duplicar la capacitat d'emmagatza
ment d'altres disquets del mateix format i de doble cara. O 

La Universitat de Barcelona ha presentat un catàleg de la seva oferta 
d'equips d'investigació. La recerca universitària està a l'abast de les 
empreses a través de disquets que contenen informació sobre la feina 
realitzada al centre. O 

El National Semiconductor LH4002 és un amplificador separador de 
vídeo que pot excitar càrregues de 50 i 70 ohms a freqüències supe
riors a 200 MHz. És compatible amb l'estàndard LH0002 i es presen
ta en càpsules de plàstic DIP de 10 potetes. O 

• 

• 

Els principals fabricants europeus d'impressores han canviat el mèto-
de tradicional de mesurar el rendiment de les impressores matricials, 
el CPS, caràcters per segon, per una nova unitat , la PPH, pàgines 
~~- o 

Panasonic ha construït el televisor més gran de tots els que s'han 
construït fins ara. La diagonal de la pantalla fa 107,5 cms (43"). El 
nou televisor, model TH-43KID té un preu força elevat: 1.700.000 
ptes. Del nou model sols s'han construït vuitanta unitats.O 

r---------------------------------J 'llllillli!BI!IIifflj 

• El Centre Divulgador de la Informàtica ha realitzat un seminari in-
tern destinat al personal tècnic del centre. El seminari ha servit per 
elaborar noves formes d 'assessorament i orientació als empresaris en 
funció de les noves tendències de la informàtica que han estat previs
tes per als propers anys. O 
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LA RASD, 
UN NOU RADIOPAÍS? 

Arseli Etxeguren, EA2JG, és un vell amic basc dels saharians. 
L'any 1973 va anar-hi, com molts altres, a fer la mili, aleshores ja 
era un radioaficionat, però mai no el, van autoritzar a operar-hi 
per «raons de seguretat». S'hagué de conformar a treballar els 27 
amb un walkie i a fer DX (inclòs el DX-TV). Membre del Lynx DX 
Group des de 1979, se li acut de demanar a l'ARRL que reconegui 
la RASD com a radiopaís, així que sense pensar-s 'hi dos cops.pla
neja una expedició a la RASD. Hi arriba el passat mes d'octubre 
amb el seu compatriota Agustín EA2AN C i l'expert finlandès en 
radioexpedicions Martti OH2BH després d'una sèrie d'entre
bancs . 

L' última activitat de radioaficionat feta des del 
Sahara Occidental la va fer Fernando Fern:índez 
EA8AK durant l'última setmana de gener de 1976. 
Gairebé ja no hi havia espanyols . Els marroquins ja 
havien ocupat AI-A'yun i l'estació EA8CR/ 9 emetia 
des de Ràdio Sàhara, l'emissora espanyola que sortia 
en OM. En tres dies va fer més de 3.000 comunicats: 
tothom tenia pressa per connectar amb un país a punt 
de desaparèixer . 

Ara fa dos anys que vaig començar a fer gestions 
amb persones properes al FPolisario i amb radioafi
cionats. Els uns, com és molt normal amb gent que 
desconeix el món de la radioafició, de moment no van 
interessar-s' hi ; els altres, em van dir que era una boge
ria . Fa un any, vaig poder contactar personalment 
amb Joan M. Bandrés, que tot seguit ens va posar en 
contacte amb el govern saharià, i a partir d'aquí tot va 
ser molt fàcil. Amb motiu de l'agermanament entre 
Vitòria-Gasteiz i la ciutat sahariana de la Güera, vaig 
poder-me entrevistar amb Hash Ahmed , del Ministeri 
de Relacions Exteriors de la RASD, que es va interes
sar molt pel nostre projecte. Poc temps després, el go
vern de la RASD es va posar en contacte amb no
saltres unes quantes vegades per enllestir els detalls . 
Finalment , vam rebre l'autorització oficial, i tan sols 
vam ocupar-nos de la part tècnica i econòmica. Els 
ajuntaments d'Aiiala i Llòdio (Àrava) i la diputació 
fo ral alavesa, a més de diverses aportacions particu
lars, ens donaren un suport econòm\c. En aquest sen
tit, vull esmentar l'ajut de José Antonio Ib:íñez de 
Garayo EA 2AJH pel seu suport económic, sense el 
qua/ l'expedició no hauria estat possible. 

«Les primeres hores van ser 
d'una emotivitat intensa.>> 

Pel que fa als equips, he d'esmentar el suport de les 
cases Arbeko, SA de Bilbao, i DSE, SA de Barc':lona, 
els distribuïdors i els importadors de Kenwood . 
D'aquesta manera vam poder aconseguir dos equips 
TS-440, un TS-430, amb tots els accessoris, un 
acoblador AT -230, un lineal TL-922, una antena di
reccional de 3 elements Hy-Gain, una de vertical 19 
AVT, W3 DZZ, fils llargs, un generador de 4 kWm, 
etc. 

Ar~cli 1·.1:~-~~ur~n manipulan t l"c!>lal'ÏIÍ dc co rnunicaciun, 
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LA RASD, UN NOU RADIOPAIS? 

IMPOSTORS ALEMANYS 

A mitjans de juliol ja teníem bitllets per a l vo l 
Madrid-Alger, i tot a punt per a l QSY a S0. Truco 
l'ambaixada de la RASD a Alger, i ens comuni quen 
q ue la nostra visita queda ajornada per un petit 
problema burocràtic. El mateix dia EA9IE em diu que 
Baldur, DJ6Sl , afirma que està a punt de sortir des de 
la RASD. JA l BK també ho confirma a Martti 
.0H2BH. EA9IE per la seva banda connecta amb el 
DX News Seet , i efectivmaent , Baldur ha enviat una 
informació on confirma la seva «expedició», amb els 
indicatius S0DX i S0CW, però Baldur no ha enviat 
encara noves des d 'Alger. La veritat és que la colla de 
Baldur a Alger va ser detinguda per la gendarmeria al
geriana tan aviat com va arribar, perquè ignorava que 
no es poden importar equips a Algèria sense permís, i 
com que l'ambaixada de la RASD no en sabia res ... 
Havien enredat els delegats de la RASD a Bonn amb 
la nostra documentació, i ara sort en van tenir que la 
delegació de la RASD a Algèria els va donar un cop de 
mà per sortir-se'n. Clar que de personatges com Bai
dur Drobnika, tot es pot esperar, fins i tot jugar-se la 
vida gratuïtament, com va passar a les illes Spratly , 
on dos companys seus van morir estúpidament per la 
seva imprudència . 

u~ tn~~ mrmlnr~ dr l"r'\pcdició a~~btci:.rn a una rr, ta ' a ha
r iana 

Tot plegat , a part del dany moral que situacions 
com les que va crear Baldur provoquen en el món de 
la radioafició, ens va fer passar un mes d 'agost an
goixant: trucades, gestions, etc. Després de donar 
molt la llauna a Rash Ahmet, que sempre ens ha do
nat suport , el 12 d 'octubre m 'avisen que ja està tot a 
punt. El dijous 15 arribem a Madrid i ens trobem un 
gran nombre de dexistes de Madrid i a Hash Ahmed, 
que va estar amb nosaltres fins la matinada. 

DIRECCIÓ RASD 

L'endemà sortim de Madrid cap a Alger. A l'aero
port, com que la nostra destinació és la RASD, ens re-
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cull Naama , de l'ambaixada sahariana (Naama és en
cara un radioaficionat en projecte). La protecció 
diplomàtica sahariana evita obrir les maletes a la 
duana. Ens estem dos dies a Alger esperant el vol a 
Tinduf. El diumenge dia 18 a les 4 de la matinada un 
cotxe oficial de l 'ambaixada de la RASD a Alger, amb 
matrícula sahariana ens porta a l'aeroport. A les 6 del 
matí pugem a l'avió i dues hores i mitja més tard a rri
bem a la ciutat algeriana de Tinduf. Funcionaris de la 
RASD ens esperen a l'aeroport i en un Land-Rover 
ens adrecem cap a la frontera sahariana , on arribem 
cap al migdia. 

«El nostre objectiu és 
arribar als 10.000 QSO. >> 

DES DE LA RASD COMENCEM A EMETRE 

Un cop superats els tràmits fronterers , ens adonem 
que ja hi som. Estem entre nerviosos i contents . Alí 
ens dóna la benvinguda i ens o fereix el tradicional te. 
Mentrestant Naama que ens ha acompanyat des de la 
nostra arribada a Alger prepara el nostre viatge cap a 
la wilaya de Dajla. 

La impaciència és molt gran . Ja som a la RASD, te
nim els equips , les antenes i 220 volts. Martti em de
mana que pregunti si podem començar a emetre . Na
turalment, la resposta és afirmativa. Tothom es posa 
a treballar en el muntatge. Alí i jo pugem al terrat de 
l'edifici i instal·lem la 18 ATV Hy-Gain sota el 
control de Martti. Ara tot està a punt. Connectem. 
Primer, comencem a escoltar les bandes; to thom de
mana si algú ja ha escoltat S0RASD. Així que no els 
fem esperar més. Llancem el primer CQ als 14.195 
Khz. Són les 14 h. 46' . El TS-430 comença a tremolar. 

Hcprudurrio d ' una (}!'! I. feta amh motiu lk k~ r mi,,itllh lli' 
la S~RASD. 

LA RASD, UN NOU RADIOPAÍS? 
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,·,t:u ma l 'i't pel' notable' qur ha\ ien acotl\cgu ll c;·Hrcc' lk 
¡· \dmin i qra~.·i ~·~ col\lllia l. i' «allfrlrletemunacirl» a l ' c-,pan~o

l;t ( « \ ctlrd l rip:trtit » ) prc..: ipita lc-, .:o'..:': gair..:h<: tol\ l'i' no
table' IIÏ tl\ i ltll L'i' «flrocurarlon•\ <'11 Cort<'''' p..:r la «fiFo
\ïli<'IU» dl'i S;'d ~;ua) e'> P<l'-'l'll ;li I l'O l l'i \ R IO. lamhl· t'i' 

Ens hem quedat esmaperduts . Durant uns min uts no 
sabem què dir davan t l'allau d ' indicatius que crida
ven. Les primeres hores van ser d'una emotivitat in
tensa . Estàvem fent història. Història de la radioa fi
ció , història d' un país jove, història de les telecomuni
cacions saharianes . Estàvem ajudant a engegar la ra
dioafició sahariana , una cosa que ens havia costat 
tant de tira r endavant. 

El diumenge 18 va ser tot un èxit, i els nostres amics 
de la RASD no sabien com agrair-nos les mostres dc 
simpatia de tothom. Els radioaficionats EA eren els 
més emocionats en sentiria S0RASD, perquè portem 
a dins un sentiment col· lectiu de culpabilitat i d'i mpo
tència. Vull recordar un moment especial. Davant 
d'aql!ests fets, decidim ordenar el tràfic EA per 
districtes . Al final s 'arriba a EA8, els veïns de Canà
ries , amb qui els saharians havien tingut tantes rela
cions. EA8BEE entra i Naama li diu que endavant. 
Juan comença a parlar en hassania i veig Naama ner
viós. Juan li pregunta si havia treballat a Al-A'yun a 

\tlldal\ 'aha t iath d..: l ' I \Crc it r'pan~o l , ·apkgm·n amb a r-
1111.''> i \t:hick' a l I l'O l l'i \RIO. que a\ ui i nt o.:~ ra tot;t la 
poblaciu al' ran tpa tnctll\ . 

f:'c·o i/OIIIiu: I e' gt a n' 1 iquc'l'' do: la R :\~D . ci han~.· tk pc'
ca i k\ m illL'\ dl' flhf<tl\ \llll c lli Ci ri l\11 1\ tlCUpal\. \1' t'<llllpa 
meni\ 'l' 'uh 'i'lcl\ en gtan part gtúctr' a la carit.ll intctna
..:ional. Pt'l la qua l co'a no hi ha 111\lllcd;t i I'J· qat 'Ïla tk fo.:t 
cúrtl'C di t l'CI:Hnrnt dl· k' llú'l'\\11;11' m~.·, ha,tqur' dr la 
pohlaciú (úllll pet C\cmpk. l' ,u , mat d\Hl10q ic tl la ü'kht.t
ciú dc k' k'tr' l:und tar,) . l'crtl . ,,¡1 a dir. qUl' , · h,t pthat en 
nwr\a una pet ita mdu,tn;t ll'\111. una .tgricultura lllll<.kllla 1 

alg.u1h .. ' ' t!ran~c'. 
I :IIWII.I'CIIII<'IIf: I ' obliga l¡l¡ ¡ fi n' ;¡I, I (l an~ ' · l .c, C'l.'llk' 

,(In mi\t c, . \ lai gt a t k' g ran' dl'ficil'llcic' dc caire pcdag11-
gic . a ~.·au\a tk la \ IIUa.:to mi litar . 'Ïia a.:o th CI.!ui t tl 'c,cola
rit;;u ltlt a la pllhlació in lantil. li ,i,tcm:t c'..:o la t l''> 
-,cmblan t a ¡ ·c,pan~\l l. I I .i ardi d ïnl a ncia i el' p1 in1c r' ut r
' ll' tk pri múria 'lllll' ll ha";tn ia . però l"c,pan~o l , Ï tll l'llduci\ 
a partir de .\r .. q uan a~.·ahl·n l a pri m;ir ia l' ' hi linguc . 'o hi ha 
L'll'>t'll~amrn t llll i\ l' t ' it at i, i pe t tant . el' c\l utl i-, , uprrior ' ~.·a l 

fcr -l tl' a l'e,trangct . graci ~.·, a k' beque~ dl'i' !·,tat' t c.:rp
tor' . Ca dr-,taç;u qul' L'll l'i lllllmcnt dc rctitar-'r ci' .:'pa
nyol-, no aniha\l' ll a 5 ~.·1, gt.tdual\ un i\l't,itari' ,ahariath i 
l 'anallahct i,mt• era gai rcb0 total. 

Sumtut: (ir:icir' a la \tllid:u i tat tlliL'IIlal·illllal . la R ·\ <.;I) ha 
pog ut tnuntar una \at \a 'anllari.t pe t a la plli:>lacio rdu
giada, molt ba,t.:a prn1 'li iÏ~ïcnt pet atend re la main11a dc 
lc' necr"ita t' <.k l.t pobi,ll'l\1. l'er a ca'o' mc' compi~'\lh . e~ , 
malalt' 11 krit' \\lli t ra,IJad:u' a l'c, t rangcr. 

MAKI Í (;A IH lA-IUPOI.I . i Dl RA\ 
EA3--477-A DXB 

Radio Sahara i efectivament va resultar que els dos 
havien estat amics íntims i companys de treball. Al 
cap d 'onze anys es tornaven a retrobar. 

Durant la ni t del diumenge i la matinada del dilluns 
la S0RASD ,.a operar . A rni !!clia la clc~mu nt~.·m. U nes 
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LA RASD, UN NOU RADIOPAÍS? 

hores més tard un Land Rover conduït per Nafa ens 
endinsa cap al sud. Viatja r pel desert és tota una expe
riència. Unes hores més tard arribem als campaments. 
Milers de tendes perfectament arrenglerades, netes i 
amb bon aspecte ocupen centenars d'Ha en aquell pa
ratge inòspit. El sol es pon i la gent està ocupada a mb 
les activitats quotidianes . El responsable ens o fereix el 
te, mentre que Naama fa gestions per instal·lar la 
S,0'RASD en un taller tèxtil. A nosaltres ens allo tgen 
en una tenda. La senyora Sario i dues dones saha-
rianes es tornen el servei de cuina. Però aviat veurem 
que les dones de la RASD fan més feines que les do-
mèstiques, les tendes estan construïdes per dones. 
Malgrat la pobresa no hi falten els detalls que denoten 
el bon gust , com són les catifes fetes de lla nes, els 
coixins entapissats, etc. Després de sopar, fem una 
llarga sobretaula . 

«Els radioaficionats EA 
eren els més emocionats 
en sentir la SRJRASD .. >> 

RADIOAFICIONATS MARROQUINS 
<<ATAQUEN» 

L'endemà després d'esmorzar muntem l'estació. La 
vertical 18 A TV HI GAIN queda instaHada i comen
cem a emetrè . De seguida, com el diumenge , es forma 
un «pi/e-up» (embús). Rebem el màxim d'intensitat i 
també som rebuts a Smeter i això sols amb la vertical i 
100 w. del TS-430! La propagació és totalment dife
rent a la de la Península. Les bandes de 10 i 15 estan 
act ives fin s ben entrada la matinada, i fi ns i tot més 
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lnslai·Jació de l'antena 

tard si vénen d ' Amèrica. Als 20 estem QRV les 24 ho
res del dia amb qualsevol lloc del món . I , evident
ment, no hi ha QRM (soroll) . E ls dos primers dies 
fèiem servir la bateria del L and R over, reduint la po
tència a 20 w . 

Quan parlem a mb el Japó , on tenim l'amic Kan 
JAlBK, un incident: d iversos «co¡.¡egues» ma rro
quins comencen a insultar-nos . No els fem cas. I con
tinuem parlant amb el Japó. La llista amb JA ha aca 
bat , i a les nou del matí ens tra~lladem als 14.200, on 
comença un alt re p i/e-up, com cada dia. En arribar 
aquí, i malgrat els avantatges de la banda de 20m., jo 
crec que per a futures operacions d'aquesta mena és 
millor treballar la banda de 1 O. En primer lloc perquè 
el mateix continent es troba en skip a mb el veí, i si un 
crida per on tothom escolta no passa res , i després és 
la banda més ampla , i això permet que hi hagi una bo
na llibertat de moviment. Mentre jo treballo aquell 
embús, el meu paisà EA2ANC, Agustín, juntament 
a mb el gr?.n expedicionari finla ndès Martti OHSBH 
-que amb la RASD ja ha visitat 114 radiopaïsos- i 
Nafa, el nostre xofer, munten en el pa ti la direccional 
de 3 elements. Un cop llesta, deixo la ràdio , i entre 
tots hissem el màstil amb la direccional coronada per 
la bandera de la RASD. Fantàstic! Només falta mun
ta r la W3DZZ i el fil lla rg per als 160, on teníem un 
compromís amb Catalunya. 

LA RASD, UN NOU RADIOPAÍS? 

A la tarda del20 comencem a operar els 14195 amb 
la direccional, i naturalment trobem una gran millora 
a l'hora d'operar. Però el vent ens belluga l'antena, i 
al final la deixem en qualsevol di recció . De tota mane
ra, a la nit hem de plegar per problemes elèctrics amb 
la xarxa. L'endemà tornem a usar la bateria del Land 
Rover, però al cap d'un dia disposem d'un generador. 

La llista de /ogs s'omple. El nostre objectiu és arri
bar a ls 10.000 QSO . I, és clar, a més de la ràdio hem 
de descansar, menjar, assessorar els futurs operadors, 
i , cosa molt important, atendre les invitacions. He de 
dir que mai no havia vist una persona amb tantes ga
nes d'aprendre ràdio com Naama Zeine-Edine, fins i 
tot diré que tan aviat nosaltres vam marxar de la 
RASD , va començar a operar sol. 

LUYANDOtALAVA 

- TW0 WA Y CW.SSB·FM 

3 ' PSE .QSL·TNX 

Reproducció de la QS L del L YI'"' X U X G ROUP del tjual l·n 
formen part els membres bascos de l'expedició al Sàhara 

Dijous 22 a la nit anem a una festa. L'organitza la 
wilaya en honor d ' uns metges alemanys que cada any 
vénen a ajudar. Dues gra ns tendes bellament guarni
des a mb tapissos en són l'escenari. Nosaltres som al 
mig, amb les autoritats i els metges . A fora estava ple 
de públic . Dins, l'olor de l'encens, la música i el te. 
Va m presenciar un variat programa de música saha
riana . Al final , el governador de la wilaya va fer un 
petit discurs adreçat a nosaltres, agraint-nos l'estada. 

«La vertical19 ATV HI 
GAIN queda instal·lada 
i comencen a emetre.>> 

Després de la fes ta tornem a l'emissora. Bé, Naama 
i Martti operen , mentre Agustín i jo ens dediquem a 
contemplar els estels . 

MEMÒRIES n·u~ J)EXIST A 

L'any 1975 era habitual queC'> practiqué\ el D:X polít ic en 
dcterminah ccrdc\. Ho fè iem amb «lllusiqueros». Escollar 
Francc- lntcr o eh programes dc «}Orl!.e Marín» a la BBC. 
era una manera dc -,abcr què paS>a\a a casa nmtra. Dc pas
'>ada, posats a fer. mirà, cm dc <.clllir què deia La Pirenaica. 
la degana dc)('~ dandc\lines espanyoles, e111remig dc les ha
bituals imcrfcrèncics . que 101 just comença' en tan bon punt 
setiem els indicatius habituals: «Hahla Radio E!>pa1ia !lule
pendiente, Estación Pirenaica. emitiendo en los campos de 
onda de 25, JO y 32 metro.s». i que no para, en fins a tancar 
l'emissora dc mat inada amb l' Himne dc Ricgo, el de la Re
pública. Com que era un porta\cu del PCE, posa'a èmfasi 
C'>pccial en lc'> lluites obreres. tot i que a partir de 1974, amb 
la Revol.ució port ugucsa d'abril i la wnst itució dc la J u ma 
Demoaàtica espanyola. \a ampliar la se'a program;:u.:ió a 
tots els aspec tes <<uni ta ris». 

Però l'octubre dc 1975 amb la f\larxa Verda del f\larroc, 
van aparèixer ducs noves emi<,s ions «clandestines»: La Vot 
del Sahara Libre -porta\'cu del FPO LISARIO- i la Vo; 
de Canarias Librc - del MPAIAC, que nomès ,.a durar uns 
mesos-. Les ducs emissions eren uns programes dc Ràdio 
Alger i s'emetien tant en Of\1 com en OC. La sintonia dc la 
VSL consi'>tia en un muntatge musical que L'Ombina\a tam
tams amb ràfeguc\ dc metralladora. memrc que la VCL ho 
feia amb una cançó popular canaria i seguia un himne mili
tar re,olucionari i Ics «clàssiques» tertúlies dc Cubillo. 
acompanyades dc l'autoculle a la personalitat o l'e\lr<n a
gància grotesca. 

L 'anv 1986 el WRTVHandbooJ.. encara consigna'a l'esta
ció poli,ària (a l'apartat del f\larroc!). Pohcr hi haurà qui 
no li agradi, però cal dir que. a\\li la ràdio polisària continua 
funcionant amb eb indicatius dc Radio Nacional dc la 
RASD. Es pot escoltar dc \espres al \'Oltant dc b 22 o 23 
UTC als 1355 Kh;, en e~ panyol o francès . Eh in formes dc 
recepció caltramctrc'ls al BP JO. Alger, Algèria, i acostuma 
a contestar amb QSL-carta. A la ;ona que està ~ot a l'o~.:upa
ció marroquina dc la RASD hi ha lc\ estacions d'AI-A ' ~un 

al\ 657 Kh; (amb una programació en espanyol a partir dc 
Ics 23 UTC) i dc Dakhla (l'antiga Villa Cisncros) als 99l) 
I..: hz. 

MARTÍ GARCIA-RIPOLL i llURA'\; 
EAJ-477-AJ)XR 

El divendres 23 d'octubre, els pi/e-up continuen 
com el primer dia. Sembla com si tothom encara hagi 
de parlar amb la RASD. Tenim gairebé els 10.000 QS, 
i això tan sols amb el petit TS-430. La Kenwood pot 
estar-ne o rgullosa. Encara tenim cites als 80 i 160m. 
Als 3600 ens esperen els col ·legues de la Península. 
Anem a la cita, i deixem les bandes baixes . Per cert, 
fixeu-vos l'antena: dues canyes de bambú, amb un to
tal de 8 m ., i d'allà hi penjaven 30 metres de direcció 
W ., i per l'altra banda un acoblador de fils llargs . 
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:.. 

/ 
/ 

Amb aquesta antena vam fer QSO en 160m. deu dels 
quals amb estacions de la costa E. dels Estats Units . 

1 a ra només ens quedava fer els I O m. Dissabte 24 
una forta tempesta de sorra amenaça de trencar el 
màstil. Reforcem els vents, sense tenir-les totes , però 
Naama diu que aguantarà, i així va ser. Els 10.000 
QSO han estat superats, solament ens queda un dia 
d'estada a la RASD. 

LLAGOSTES «RADTOAFICIONADES» 

L'endemà, diumenge, el dia és núvol. Els nostre 
amics canaris que tant segueixen les activitats de la 
S0RASD, ens informen que fa mal temps a les illes , i 
sembla que s'acosta el mal temps (o el bon temps, per 
als saharians). Una plaga de llagostes envaeix el cam
pament. N'hi ha a milers. És un espectacle inèdit. Els 
nens s'ho passen la mar de bé empaitant-les . Una fins 
i tot vol operar, i dóna un esglai a Martti. 

A núgdia em passo als 28, amb pi/e-up, però més 
tranquil. Fem uns 10 QSO per minut , la qual cosa fa
cilita la feina de molts col·legues que ja tenen enllesti
des les 5 o 6 bandes amb la S.0RASD. El primer 
d'acabar és Txema EA2AA. 

t 

\lar11 1. 1\· 'lll"thnon:lrl holandt·,. lt·nl t"llll" llllh 
vehicle usual al ~ahara. 
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1-.b llll" lll hrc~ dc l"l"\pnlil'iu junl ;nnh .\aama'"ZcirH"-hldinc, 
del Ministeri dc Comunicacions dc la RASO 

«4, 3, 2, 1 ... Aquí SR}RASD, saludem a tothom des 
de la República Àrab Sahariana Democràtica, al N. O. 
d'Àfrica. Gràcies per haver-nos treballat. Fins aviat, 
amics. POWER OFF». Fem una excursioneta per les 
rodalies a un oasis, ens fem els retrats típics amb els 
camells, i ens preparem per tornar . 

A la una de la nit ens posem en camí cap a Tinduf. 
Una gran tempesta elèctrica ens despista i ens obliga a 
anar amb cura, perquè estem a prop dels murs . A les 7 
del matí arribem a la frontera. Els nostres companys 
saharians s'acomiaden després d'haver-nos regalat 
uns quants souvenirs. Estem molt emocionats i pro
metem tornar-hi. No sabem quan, però segur que tor
nem. No sabem si a Bir-Lahlú o a AI-A'yun. La 
nostra nússió ha acabat. 

Un Boeing 737 ens porta a Alger on ens recull un 
diplomàtic de la RASD que ens porta a l'ambaixada 
sahariana, i després a I 'hotel. El dimarts 27, amb un 
vol molt dolent, a causa d'una gran tempesta, que va 
generar escenes de pànic i vòmüs, arribem a Madrid. 
Mai no m'ho havia passat tan malament. Els col·le
gues ràpidament ens informen que la S.0RASD està 
en actiu operada per Naama. 

La radioafició és un fet en un altre país, i esperem 
que aquest nou vincle d'unió amb els altres pobles del 
món, ofereixi al poble del Sàhara Occidental la possi
bilitat de fer amics arreu i els obri les portes dels Oïga
nismes internacionals afins a la nostra activitat. Un 
camí de PAU a través de les ones. La nostra missió no 
ha acabat, nosaltres continuarem donant-vos suport 
perquè la vostra radioafició es desenrotlli. Hem enge
gat una nova comunicació que hem de mantenir fins 
que vosaltres, amics saharians, vulgueu. Fins a 
sempreQRV. O 

ARSELI ETXEG UREN , EA2JG 
Cap de l'expedició a la RA SD 

I UN PIONER EN 
UN NOU PAÍS 

A continuació reproduïm un article de valoració de Naama 
Zeine-Eddine, que és un alt càrrec del Ministeri d'Informació de la 
RASD, arran del que ha representat per al seu país la instal·lació 
d'aquesta estació de comunicacions. 

Tot va començar un dia d'hivern de l'any 1987 
quan vaig rebre un quadern de catàlegs tramesos per 
un compatriota i amic meu que vivia a l'Estat espa
nyol. Els acompanyava una sol·licitud subscrita per 
un grup de radioaficionats bascos i un de finès que vo
lien visitar el nostre país. I dic que tot va començar 
així perquè aquell era el moment en què, per a mi, 
s'iniciava l'entrada a un univers que sempre havia es
tat la meva gran passió, fins llavors inabastable; l'uni
vers dels amics de les ones hertzianes. 

Naama i un altre membre de la RASO j un t amb els que han 
fet possible la instal ·lació de comunicacions 

Va ser tan fort el magnetisme que varen exercir 
sobre meu les explicacions d'aquells catàlegs que vaig 
suspendre un treball important a l'estranger i em vaig 
adreçar al nostre Ministeri d'Informació, de qui vaig 
aconseguir l'autorització de la visita del grup als terri 
toris alliberats de la República Àrab Sahariana De
mocràtica. Durant set dies vaig aprendre i vaig con
viure amb els qui van ser des d'aquell moment íntims 
anúcs, . Arseli Etxeguren (EA2JG), Martti Laine 
(OH2BH) i Agustín López (EA2ANC). Junts vam re
córrer molts quilòmetres de regions desèrtiques i zo
nes de combat i vam con:mnicar amb més d' 11.000 es
tacions de radioaficionats de més de 100 països . 

Solament amb aquesta curta experiència, ja em vaig 
sentir cmp un radioaficionat veterà; operava correcta
ment, t ransmetia per arreu i enllaçava coneixements 
amb centenars de col-legues de diferents països, 
idiomes i cultures. 

Però, aquesta aportació no va ser l' única d'EA2JG, 
OH2BH i EA2ANC, en la introducció de la radioafi
ció a la RASD. També ens van obsequir amb un mo
dem, complet i excel-lent equip TS 430 S de Ken
wood. Què més es podia demanar? D'ençà d'alesho
res, el que m'havia de plantejar era el fet de poder sa
tisfer el meu interès per romandre hores i hores i fins i 
tot dies sencers , davant del meravellós enginy que si
tua el radioaficionat en el centre del món. I és a ells a 
qui vull fer arribar el més sincer reconeixmement i 
gratitud i sóc del parer que la història del nostre 
hobby sabrà copsar la importància d'aquesta tasca. 

LES RAONS DE LA MEVA ADHESIÓ 

Hi ha moltes raons de caire personal que expliquen 
el meu interès cap a la radioafició, però, fonamental
ment, n'hi ha quatre que voldria ressaltar: 

-La meva vocació innata per l'electrònica i la in
formàtica. 

-La meva condició de ciutadà d'un país en una si
tuació de guerra on la comunicació amb l'exterior és 
essencial per poder assistir en un moment donat a 
molts milers de persones desplaçade;·· per la invasió 
marroquina a un desert en condicions molt difícils 
(tempestes de sorra, pluges torrencials, bombardeig 
de l'aviació enemiga, etc.). 

- El meu desig de fer amistats i poder intercanviar 
idees com amb més gent del món millor. 

- El meu afany per consolidar la radioafició a l 

Equips modern~ a lï111~1Jital dc la RASO. Una mostra dc la 
solidaritat internacional de l'ONU 
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UN PIONER EN 
, 

UN NOU PAlS 

Les condicions de vida al Sàhara són realment dures 

PER QUÈ TAN TARD? 

Molts es demanaran per què els saharians estan tan 
endarrerits en la rafioafició. És una bona pregunta i 
demana una bona resposta. Miraré de respondre-la, 
però abans cal dir que, malauradament, el Sàhara Oc
cidental (actual República Àrab Sahariana Democrà
tica) va ser l'úlÚma colònia europea a l'Àfrica ja que 
Espanya, com a potència colonitzadora es va retirar 
del nostre país a principis de 1976. Aquest fet tampoc 
no va suposar la llibertat del meu país - la indepen
dència del qual va ser proclamada pel· nostre poble el 
27 de febrer de 1976 amb el seu nom actual- sinó que 
va ser objecte d'una invasió militar marroquina que 
avui perdura a la seva part costanera. Això suposa 
una dura guerra entre tots dos ·països. En aquesta si
tuació no podem trobar molt de marge per al desenvo
lupament de les nostres inclinacions individuals sinó 
que la nostra tasca diària va lligada directament a la 
problemàtic.a general de la situació nacional. 

Per altra banda, Espanya, en els quasi 100 ariys de 
presència al nostre territori, no va potenciar aquesta 
afició perquè no li interessava que ningú fes contactes 
-encara que fossin d'aquesta mena- amb l'exterior, 
ni tan sols hi havia un ambient favorable per a la pro
moció de dedicacions semblants sinó que, simplement 
es desconeixien. Únicament alguns militars espanyols 
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i, excepcionalment, algun radioaficionat influent es
panyol (EA9EJ, EA8CR/ EA9, etc.) han practicat la 
radioafició al Sàhara Occidental, notícia que he sabut 
ara fa alguns mesos pér un article escrit pel meu amic 
Arseli Etxeguren en una revista del sector. 

LA COMUNICACIÓ HUMANA I L'AMISTAT 

Malgrat totes aquestes advers~ts, m'he proposat 
de cobrir el buit inadmissible que té la radioafició al 
meu país. A més, amb aixó vull completar la presèn
cia dels radioaficionats en aquest controvert it planeta 
on sols la comunicació humana pot garantir la nostra 
supervivència en front de les amenaces de la guerra. 

Per tot això, vull començar a popularitzar l'afició 
entre el meu poble, entre altres molts saharians apa"
sionats per enllaçar amistats i ampliar. I 'àrea geogràfi
ca de la comprensió i l'intercanvi d'idees i inquietuds 
arreu ·del món. 

La base moral existeix, els equips vindran, sens 
dubte, la fórmula és a les nostres mans, es diu S0 in
dicatiu de la RASD. O 

NAAMA ZEINE-EDDINE (S.91A) 
Director del Departament Tècnic del 
Ministeri d'Informació de la RASD 

ROBÒTICA (I) 

Podem fer una breu introducció a la Robòtica explicant el con
cepte, l 'estructura del sistema i els algoritmes de çontrol emprats 
en la seva construcció. En un altre article, donarem una introduc
ció al control dels actuadors amb tots els tipus que es fan servir 
avui dia. 

El concepte de robot, s'oposa essencialment al de 
màquina especialitzada, amb unes característiques de
terminades en termes d'operacions específiques a fer, 
en relació a la feina per a la qual han estat dissenya
des. El disseny i la construcció d'un robot s'especifica 
en base als seus moviments possibles i no en relació a 
les operacions que ha de fer, és a dir, en termes de 
graus de llibertat, precisió de la posició, marges de 
maniobra, esforç, via, etc. · 

La polivalència del robot per adaptar-se a funcions 
molt diferents, la seva capacitat de readaptar-se o de 
reconfigurar-se en funció dels processos de producció 
d'ura empresa, la seva característica d'equip estàn
dard li dóna un camp d'aplicacions més gran que les 
màquines automàtiques clàssiques. La introducció de 
la robòtica a les fàbriques és un element clau dins els 
sistemes de «fabricació flexible». 
Fig. I 

fAC 

«El disseny i la construcció 
d'un robot s'especifica 

en base als seus moviments 
possibles i no en relació 

a les operacions 
que ha de fer . .>> 

Actualment, podem definir la robòtica com el con
junt de disciplines teòriques o pràctiques que perme
ten cóncebrr, realitzar i automatitzar estructures me
càniques poliarticulades destinades a la producció in
dustrial. Quan considerem el robot com a sistema, te
nim: 

- El propi robot: L'estructura mecànica i els ac
tuadors, els sistemes de control, els sensors i els trac
tadors d'informació, els elements terminals i auxi
liars. 
-Perifèrics : Màquines, eines i especials, manuten

ció i transport, utillatge i dispositius especials , ordina
dors. 

- Interfícies i informació. 
Normalment, el control d'aquests autòmates es fa 

amb la filosofia de la realimentació, es podên distingir 
dos grans grups: 

Actuadors 

Mitjà 

Sensors 

- Realimentació de paràmetres propis. És la que 
més es fa servir avui dia. L'ús de la informació sola
meni procedeix dels sensors d'estat interns, que 
permet el control de cada element d'enllaç, és a dir, 
de cada articulació. Com a referència s'agafa el 
moviment de l'element terminal, cosa· que es pot 
fer: 

- Punt a punt: Si el control és lineal, la trajectò
ria és una línia recta, això implica el control instan
tani de les sucessives posicions i, per tant, la sincro
nització entre els diferents eixos i el càlcul de les ve
locitats. Si no és lineal, es fa funcionar els ac
tnadors a règim nominal desconnectant-los quan es 
·compleixen les consignes desitjades. 
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ROBÒTICA (I) 

JIIP DIA 

IntensitaT 

Posició VelociTaT 

Comprador Codificador TacòmeTre Motor Càrrega 

1-'ig. 2 

- Continu. Necessita la coordinació de tots els 
eixos per poder obtenir un traçat adequat de la trajec
tòria. 

-Realimentació de paràmetres de l'entorn. Tenen 
qualque tipus de percepció de l'entorn, ja sigui acús
tic, visual, tàctil, etc., cosa que permet un cert grau 
d'adaptabilitat. 

La majoria dels equips de control per a robots in
dustrials es basen en un micro o minicomputador, te
nint un esquema general: 

Tot això permès pel baix preu que avui tenen els 
microprocessadors integrats i els seus circuits asso
ciats. 

Avui dia, els robots amb braços poliarticulats tenen 
un gran problema, que sens dubte, és la coordinació 
entre els diversos eixos de moviment d'aquests braços. 
Per exemple, les cadenes de muntatge de cotxes en les 
quals a l'hora d'aplicar la soldadura, cal tenir-la, com 
més temps millor , en funcionament per obtenir un òp
tim rendiment. És obvi que en aquest cas, el braç ha 

de seguir exactament la zona on hi ha d'haver la sol
dadura i tots els seus canvis de direcció Ua siguin gra,. 
duals o bruscs) han d'estar perfectament determinats 
a fi de no inutilitzar la peça que s'està construint'en 
aquell moment. 

Quan abordem l'estudi i control dels moviments 
d'una estructura mecànica articulada com són els ro
bots manipuladors, ens trobem que les equacions que 
regeixen el comportament del sistema són altament no 
lineals i amb acoblaments- molt forts entre les va
riables. Inicialment, 1 'única manera que hi havia 
d'abordar )'estudi i el control dels moviments, era 
considerar de forma independent el moviment da
munt cada eix d'un cos respecte a un altre on s'hi tro
ba afegit per .l'esmentat eix. El control dels movi
ments queda descomposat en un primer nivell amb el 
servocontrol de posició de cada articulació indepen
dent respecte a la resta i a un segon nivell amb la coor
dinació del moviment, normalment a realitzar de for
ma simultània, del conjunt de tots els eixos. 

fr!P Servo t-___;:M Regulador r---~ 

)'fP 
Mesrre 

)AP Servo t--~ R egulador r-----:111 

1-'ig. 3 
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ROBÒTICA (I) 

En els sistemes actuals, l'~structura de control de 
posició d'un eix aïllat, pot representar-se com: 

Quan tenim un parell de motors (braç amb colze o 
canyell, per exemple), el moment d'inèrcia vist per ells 
és distinH dependent de la configuració. A més, el fet 
que un cos es mogui respecte a un altre fa aparèix,er 
damunt els motors forces o parells perturbadors del 
tipus reacció, centrífuga, gravitacionals, fregaments, 
coriolis, etc., amb un efecte que és precís de compen
sar per aconseguir un control correcte de moviments. 

Arquitectures amb diversos motors poden res
pondre a un esquema bàsic: 

I 
}AP , )'fP 

Mestre Control~ 

1-ïg. 4 

Resumint: l'estudi del control d'un robot industrial 
es divideix en: 

- l'obtenció de models -dinàmics adequats del 
braç, que permetin dissenyar el controlador. 

- L'especificació de les lleis de control i de les 
estratègies per aconseguir la resposta i el comporta
ment desitjats. 

La dinàmica de comportament d'un manipulador 
amb n graus de llibertat és no lineal i es pot descriure 

«La dinàmica 
de comportament d'un 

manipulador amb n graus 
de llibertat és no lineal. .>> 

Regulador I ...::. O:J 
~ 

Regulador 

mitjançant n equacions diferencials dê segon ordre no 
lineals. La falta de linealitat, es deu a les càrregues 
inercials, les gravitacionals i I 'acoblament entre arti
culacions. 

De tot això pot deduir-se la complexitat tant a la 
modelització com a l'anàlisi i la solució de les estratè
gies de control per aquests autòmates . D 

JAUME VICÉNS i BARCELÓ 
Enginyer Superior de Telecomunicacions 



DELS FOTOEMISSORS 
ALS CCDs (i III) 

Aquest és l'últim article sobre captadors d'imatge per a carneres 
de vídeo. Hem parlat dels primers tubs captadors de qualitat, com 
ara l'Orticó d'imatge del tipus fotemissor. Després vàrem passar 
als fotoconductius com són el Vidicó~ Plumbicó, Saticó, Ledicó, 
Chalnicó, etc. En aquesta última part parlarem del Trinicó i de les 
cèl·lules CCD. 

ELTRINICÓ 

El tub trinicó és un tub que pot donar color per ell 
mateix i que ho desenvolupat la firma Sony. Els com
ponents del color de la llum estan separats per un 
filtre òptic situat a la placa del davant, en el tub; són 
els filtres dels colors fonamentals RGB, col·locats en 
forma de franges verticals, molt estretes. 

En l'exploració d 'una línia hi ha 100 grups de fran
ges de filtres on cada conjunt RGB té un negre que, 
quan passa el feix explorador, no emet cap senyal i 
així es fa servir com a referència per generar els 
senyals que ens serviran per extreure la informació 
RGB. 

Fig. 1 

Petites lents qoe 
corresponen a la de 

fïltres de color franja de color. 

Negre G 8 R Negre G 

... 

El tub trinicó ha evolucionat q1olt, ja que al princi
pi, la cara fotoconductora era la del vidicó i les fran
ges eren massa gruixudes, cosa que donava una quali
tat molt pobra. Després es va canviar lacapa fotocon
ductora i es va posar la del saticó , que com recordareu 
és de seleni-telur-arsènic. També se li van reduir les 
franges de color a 9 m, treient-ne la negra. Aquest 
fet contribuí a la millora dels tints orgànics respon
sables del tot del color final, i s'aconseguí uns resul
tats molt bons, una bona relació senyal/soroll, un 
bon balanç de color i una bona sensibilitat. 

Qf/24 

En ia part frontal, a part dels filtres, tenim dos 
electrodes transparents anomenats electrodes de refe
rènoia electrònica, situats entre la capa fotoconducto
ra i el filtre. Tant el filtre COJ;n els electrodes cobreixen 
tota la par.t iHurninada del tub. 

Durant l'exploració de línia s'aplica una petita ten
sió contínua entre els dos electrodes. Suposant que el 
de la part de baix és el positiu, el corrent fotoconduc
tiu s'incrementa lleugerament durant l'exploració del 
blau i la primera meitat del vermell, i aleshores es re
dueix durant el que queda de vermell i el verd. 

Si invertim el procés en la següent línia explorada, 
el corrent resultant serà com el que s'indica a la figura 
5; ja que els senyals quadrats procedents dels electro: 
des són cancel·lats. Per altra banda, restant, obtenim 
el senyal amb una .forma d'ona quadrada per treure 
els components RGB. 

I 300_j'• I 
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Senyal de sortida de/tub 

Impuls per extreure el vermell 

Impuls per extreure el verd 

Impuls per extreure el blau 

DELS FOTOEMISSORS 
ALS CCDs (i III) 

Torget Trinicó 

VT 

Fig.3 

Cal tenir en compte els avantatges d'una càmera 
constituïda per un. tub d'aquest tipus, com són: el poc 
consum ja que tenim una sola bobina d'enfoéament, 
la. deflexió és elyctrostàtica ~els régistres són perfectes 
(convergèi1cies). De tota manera, com a càmera pro
fessional no h~ tingut .gaire èxit, ja que per aconseguir 
una bona definició calià coHocar un altre tub per a la. 
luminància i aleshores ja sorgien els problemes amb 
les convergè~cies . Moltes càmeres domèstiques ja ho 
port~ven abans de l'aparició del dispositiu CCD. Les 
característiques principals d'una càmera d'aquest ti
pus, amb un tub de 2/ 3" són les següents (càmera 
Sony BVB 1110). 

ELCCD 

pes sense òptica 
consum 
resolució 
relaoió senyal/soroll 
sensibilitat 

2,7 kg 
9vats 

400 línies 
50dB 

2.000 lux F4 

En primer lloc caldrà explicar què signifiquen les 
sigles CCD. Provenen de l'anglès Charge-Coupled 
Device que significa dispositiu acoblat P.er càrrega. Ja 
fa uns quants ailys que aquests dispositius eco s'uti
litzen com a memòries analògiques i línies de retard. 

Però ja des deïa 10 anys es van començar a provar 
en sistemes fotosensors per aconseguir la captació 
d'imatges. El CCD és el primer component realment 
d'estat sòlid , captador d'imatges sense bobines d'en-

Línia.[hllk___ ---- JhO:h 
n 

~e+2 

_L8RGBRG x BRGBRG 
• I 1 I 
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· --·~ e -J-L 
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Electrode 

Filtre 

Electrode 

Fig.4 

focament ni deflexions. Realment és un xip; un xip 
que conté interiorment diverses parts. Depenef)t de la 
seva aplicació, generalment el podem dividir en· tres: 
el sistema captador d'imatge, el sistema d'emmagat
zematge, i el sistema de transferènci~, que acostuma a 
portar unes memòries EPROM per tal de compensar 
petits defectes de fabricació . 

SISTEMA CONVERSOR LLUM-CORRENT 

Al mercat hi podrem trobar dos sistemes de sensors 
de llum: per fotodíodes o per sensors MOS. Tots dos 
són molt semblants pel que fa a la seva sensibilitat, 
però el tipus MOS té unes pèrdues de potencial 
elèctric més petites, durant la tr¡msferència. 

En aquest cas parlarem del tipus MOS que és el més 
utilitzat. Es compon de tres capes, una de polisilici 
que és transparent, una altra de diòxid de silici, i la 
tercera· de silici canal P. 

Quan el llum arriba a la capa sensora es produeix 
una càrrega elèctrica proporcional a la llum incident. 

Uum 

0/(hld d~ .\ltlci 

.. ig. 6 
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DELS FOTOEMISSORS 
ALS CCDs (i III) 

Llum 

Capa de transmissió 

Silici ripus P 

Fig. 7 

EMMAGATZEMATGE DE CÀRREGUES 

Si ·apliquem una tensió positiva a l'electrode es ge
nerarà una zona de baixa energia sota la unió entre les 
capes de diòxid i de silici. D'aquesta forma ·aquest 
punt es converteix en un possible receptor d'energia i 
«xuclarà» tots els electrons procedents de la fotocon
versió de la capa del damunt. El potencial acumulat 
en aquest punt queda emmagatzemat fms que sigui 
transferit als registres de lectura. 

TRANSFERÈNCIA DE CÀRREGA 

Seguint l'explicació comprendrem que depenent del 
potencial aplicat a l'electrode, la zona de baixa ener
gia variarà també les seves característiques; així si si
tuem en la mateixa base de silici tipus P un· altre 
electrode junt al sensor, que serveixi per transferir la 
càrrega elèctrica, i li apliquem una tensió més gran, la 
zona de baixa energia serà més gran i «xuclarà» els 
electrons emmagatzemats en el condensador MOS del 
sensor. 

Fig. S 

lr. pas.- Se li dóna una tensió de S volts que ens permet 
emmagatzemar la càrrega procedent de la fotosensibilització 
2n. pas.- Mantenint la tensió de S volts al primer electrode 
apliquem 10 volts a l'electrode del costat. Com que la zona 
de baixa energia és més gran, absorbeix els electrons proce
dents de la primera càrrega. 
3r. pas.- Es deixen de subministrar els S volts al primer 
electrode i desapareix la sen zona de baixa energia, i tot se
guit es passa a aplicar aquests S volts al segon electrode per 
tal de mantenir la càrrega apagada. 
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Fig. 9 

La part de dalt del xip és la que recull la imatge. La part de 
baix és la-que ens fa la lectura i emmagatzematge del senyal, 
i no és sensible a la 11um. 

TRANSFERÈNCIA DE QUADRE 

Quan arriba el temps.d'esborrat vertical, les càrre
gues detectades en la part sensible a la llum, són des
plaçades ràpidament cap a la part inferior, d'aquesta 
manera, la part .sensible queda lliure per rebre infor
mació de nou. Un cop a la part inferior, i en el temps 
d'esborrat de línia,_ els registres passen la seva infor
mació al seu inferior, simultàniament, i durant el 
temps de linia el registre de sortida va lliurant de for
ma seqüenc~al i continuada tota la informació de 
vídeo que rep. 

Val a dir que hi ha altres formes d'explorar el CCD, 
però-hem triat aquesta perquè creiem que és més ente
nedora. Realment, en sistemes captadors d'imatge 
s'obre una nova època amb unes millores molt apre
ciables respecte als tubs convencionals, sempre fràgils 
i variables; ja podem trobar totes les càmeres domèsti
ques amb CCD i algunes de professionals. 

Les característiques més importants dels dispositius 
i les càmeres CCD són: 

- No hi ha errors geomètrics 
- No queda mai la imatge cremada 
- No cal fer correcció de deflexió 
- Tenen molt bona dinàmica i una alta sensibilitat. 
- No tenen microfonisme 
- El balanç de blancs és molt mé$ precís i ràpid 
- No calen filtres òptics per compertsar el balanç 

de blancs 
- Aconsegueixen un llarg temps de vida i la seva 

duresa mecànica és molt bona 
- Tenen poc consum energètic 
- Són més petits i tenen menys circuits associats 

o 
JOSEP CASANELLAS i CARBONELL 

Tècnic d'equips i sistemes de vídèo-transmissió 
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VI/Congrés 
Català de Lògica 

E ntreelsdies lS i 16d'abril 
es celebrarà a Barcelona, en el marc del 
Museu de la Ciència, el VII Congrés Català 
de Lògica, que organitzen conjuntament la 
Secció de Matemàtiques i Informàtica de 
l'ETS d'Arquitectura de Barcelona de la 
UPC, el Departament de Lògica, Història i 
Rlosofia de la Ciència de la Universitat de 
Barcelona, i el Grup de Recerca en lntel·fi· 
gència Artificial i Lògica del Centre d 'Estu· 
dis Avançats de Blanes (CSIC). 

En aquesta setena edició les conferèn· 
cies versaran sobre el tema La teoria de 
models i, entre d'altres personalitats, han 
acceptat la invitació J. Flum, del Mathema· 
tische Institut de Freiburg, que parlarà so· 
bre la teoria de models de les àlgebres de 
Boole; W Hodges, del Queen 's Mary Col· 
lege de Ja London University, que disertarà 
sobre estabilitat; i J. lhoda, de la Universi· 
tat de Berkeley, el qual parlarà sobre mesu
ra i categoria en teoria de conjunts. 

D'altra banda, cal assenyalar que els or· 
ganitzadors del Congrés han fixat el plaç 
per a l'entrega de comunicacions pel dia 
22 de març. Aquestes podran versar sobre 
qualsevol de les àrees de la lògica i la in· 
teJ.ligència artificial i, acompanyades d 'un 
resum, caldrà entregar-les al Dr. Llorenç 
Valverde, Secció de Matemàtiques i lnfor· 
màtica ETSAB, UPC. Diagonal 649, 
08028 Barcelona. (Tell: (93) 249 18 OS, 
ext. 242). 

El Congrés està patrocinat, entre altres, 
per la CIRIT, UB, UPC, Centre d'Estudis 
Avançats de Blanes i Fundació Caixa de 
Pensions. 

í -~~-To -----

Febrer 1988 

25 Fulls Informatius per a fer 
front al repte tecnològic 

E n el moment de 
confeccionar el número 25 del Full 
Informatiu de la Comissió 
lnterdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica, CIRIT, se'ns ha plantejat, tal 
vegada perquè és un número rodó, la 
possibilitat d'emprar-lo com a eina de 
balanç del que ja és una dilatada trajectòria 
editorial. 

En el moment d'iniciar aquesta 
publicació, i concretament a primera plana 
del número zero, feiem referència a la 
necessitat de crear Instruments per a fer 
front al repte tecnològic. Emperò, i seguint 
la lfnia que ens ha estat caracterfstica en el 
decurs d 'aquests quatre anys de vida, hem 
estat conscients de què aquestes pàgines no 
són altra cosa que una modesta eina 
posada al servei de la comunitat cientrfica 
del nostre pafs. Aleshores dèiem en el 
nostre editorial:( ... ) la nostra publicació no 
pot ni vol sortir a Ja JJum amb aires de 
grandesa, perquè en tot moment, vol èsser 
el reflex fidel del que és i de com viu a cada 
moment Ja nostra comunitat cientffica. 

Aquest plantejament d'objectius, 
segurament complert tan sols en part, 
continua éssent avui la raó fonamental de la 
nostra publicació. 

Les caracterfstiques de la informació 
continguda en aquestes planes ens ha 
menat a un tipus d'estructuració que pretén 
fer- les útils tant a l'investigador, que pot 
accedir a informació sobre els diferents 
estadis de desenvolupament de diverses 
recerques, com també pel llicenciat 
interessat en ampliar estudis o realitzar 
estades a centres de recerca, bé siguin 
nacionals o estrangers. Així mateix, hem 
bastit una eina que ha d'esdevenir útil en el 
camp de la transferència tecnològica. En 

e 
e 
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aquest sentit, cal assenyalar que la 
informació possibilita les empreses el poder 
accedir a projectes de recerca susceptibles 
d'ésser incorporats en els seus processos 
productius o poden resultar àdhuc d'utilitat 
per a la millora del producte final. 

L'assoliment d'aquests objectius, però, no 
pot ésser valorat si no és a partir de dades 
fiables. Aquestes ens demostren que ens 
trobem en el camf encertat. Aixf, cal dir que 
dels tres mil exemplars amb que vàrem 
néixer, hem passat actualment a una xifra 
de dotze mil, la qual cosa demostra que la 
demanda de la informació generada i 
reproduïda en aquest Full ha estat notable. 
D'altra banda, potser encara resulti de 
major interès contrastar la gran quantitat de 
sol·licituds d'informació que respecte els 
diferents continguts de la publicació hem 
anat rebent, el que ha permés establir un 
autèntic "feedback" entre els distints actors 
que concorren en el producte final. 

En aquest balanç no podiem deixar 
d'esmentar les seccions informatives del Full 
i que periòdicament han anat apareguen! en 
funció de l'espai disponible. Se'ns ha 
ocorregut, només per un cop, donar cabuda 
en aquest número extraordinari a totes les 
informacions generades des de la CIRIT. 
Creiem que l'exemple és prou significatiu, i 
més sl tenim en compte que hem deixat de 
banda un enorme volum de paper 
publicable. 

La conclusió a la que podem arribar, si 
més no, és que aquest Full ha servit com a 
instrument de diàleg entre diferents parts 
implicades en el que hem vingut a 
anomenar la transferència tecnològica i la 
innovació. Les raons fins ara exposades i els 
resultats obtinguts, malgrat calgui 
considerar-los modests, justifiquen aquesta 
publicació i n'avalen la seva continuïtat. • 
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L libres rebuts a la Secretaria de 
la CIRIT durant el mes de gener de 1988. 

• ANDERSON, Alan M. Science and Tech
nology In Japan. USA: Logman Group Li
mited. 1984. 421 p. (Logman guide to 
world science and technological n.0 4). 

• TEICH, Albert and PACE, Jill H. Science 
and Technology in the USA. USA: Log· 
man Group Limited, 1986. 408 p. (Logman 
guide to world science and technological n~ 
5). 

• Center for educational research and inno
vation (CEPI). Information Technologies 
and baslc learning: Reading, Writing, sci
ence and mathematics. Paris: OCDE, 
1987. 269 p. 

• The International who's who 1987-88. 
England: Europa Publication Ltd., 1987. 
1.653 p. 

• Departament Informació ONU. Guia de las 
Naciones Unidas. Barcelona: Magrana
Centre UNESCO de Catalunya, 1987.203 
p. 

• MARTINEZ, Caridad-La Farga, Francisco. 
Repertorio de Estudies franceses y pro
venzales en España. Barcelona: Ed PPU, 
1987. 200 p. 

• Grup Pedraforca. Xocs, llamps i guspires. 
Barcelona: Recó del Llibre de Text, 1987. 
65 p. (Saps per què?). 

• Guia de las salidas universitarias. Carre
ras, especialidades, becas y oposiciones. 
Estudies en el extranjero. Instituciones de 
estudies empresariales. Otros estudies. 
Madrid: Cfrculo Progreso Universitario, 
1987. 923 p. 

• PREVOSTI, Antoni. Genética Molecular. 
Barcelona: Pren sa Cientffica, 1987. 255 p. 
(Lib. lnv. y Ciencia). 

• übro de} año de las organizaciones inter
nacionales. 1986 (2 vol.). (Herder/ 30/ 10/ 
1987). 

• Unlversity Research on Ew:opean inte
gration 1982-1987. (Herder/30/ 10/87). 

• La fonnación en el sector textil y confec
ción en España. La situación de Catalun
ya y el Pafs Valenciana. (Herder/30/10/ 
87). 

• la investigación biomédica y farmacéuti
ca en España. (Herder: 3()/10/87). 

• 20 Informe General sobre la actividad de 
las Comunidades Europeas, 1986. 

• Departament d'Indústria i Energia. Apunts 
sobre l'estructura industrial de Catalu
nya. Barcelona: Departament d'Indústria i 
Energia, 1987. 49 p. 

• Beca s y ayudas a la ~nvestigación. Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, 1987. 
155 p. (Cuademos informatives) . 

• Grafimetrfa. lmêigenes por ordenador. 
Fundesco, 1987. (Col. Album 1). 

• BLUME, Stuart; BUNDER, Jaske; et alters. 
The social direction of the public 
sciences. Holland: D. Reidel Publishing 
Company, 1987. 359 p. (Sociology of the 
Sciences, vol Xl) (Leviatan). 

• New Technology and Human error. Chi
chester: John Wiley, 1987. XVI, 354 p. (Wi
ley Series in New Technologies and Work). 

• Numerical Methods in coupled systems. 
Chichester (etc.): John Wiley, 1984. XN, 
618 p. (Wiley Series in Numerical Methods 
in Engineering). 

• MALOSSE, H. Medidas de la Comunidad 
Europea en favor de las pequeñas y me
dianas empresas: Manual prActico. Edi
ción 1986. Luxemburg: Communautés Eu· 
ropéennes, 1987. 284 p. 

• LATOUR, Bruno. Science in action: How 
to follow scientists and engineers through 
society. Stony Stratford: Open University 
Press, 1987. Vlll, 274 p. 

• Technologies de l'information: aspects 
humains et sociaux. Bruxelles: Editions de 
I'Université de Bruxelles, 1986. 240 p. 

technologies 
· informalion 

aspects humains et sociaux 

• NEWTON-SMITH, W.H. La racionalidad 
de la ciencia. Barcelona: Paidos, 1987. 
309 p. (Paidos Studio/Basica, 40). 

• Center for Educational Research and lnno· 
vation (CERI) Multicultural educatiòn. 
Parfs: OECD, 1987. 349 p. 

• Development policies a nd the crisis o f the 
1980's. Parfs: OECD, 1987. 178 p. 

• Economic Research Centre. Research rele
vant to trends in transport over thè co
ming decade. Parfs: European Conference 
of Ministers of Transport, 1987. 57 p. 

• SAEZ, Femando. Computadores persona
les: hacia un mundo de mêiquinas infor
mêiticas. Madrid: Fundesco, 1987. 412 p. 
(Informes). 

• GRAHAM, I. B mantenimiento del orde
nador personal. Barcelona: Gustavo Gili, 
1986. 149 p . • 

• POURBAIX, M. Analyse des problémes 
posés par la corrosions Iocalisée: Etude 
de Ieur impact industrie! et propositions 
d'actions. Luxembourg: Communautés 
Européennes, 1986. V, 150 p. (Recherche 
Technique Acier). 

• WEBSTER, S.E.; AUSTEN, I.M. ; RUDD, 
W.J. Fatigue, corrosion fatigue and stress 
corroslon o f steels for offshore structures: 
properties and service perfomance. Lu
xembourg: Communautés Européennes, 
1985, XXX. 103 p. (Technical Steel Re
search). 

• H.B. HODSON. The International Foun
dation Directory. London: Europe Publi
cations Limitated. 1986. 434 p. 

Processat d'imatges de la dispersió de contaminants 

L a creixent sensibilització de la 
població respecte els temes relacionats amb la 
preservació del medi ambient, determina que 
cada vegada més els desenvolupaments de 
treballs de recerca siguin més complets i, alho
ra, acurats. En aquest àmbit, l'estudi dels epi· 
sodis de dispersió de contaminants pren un in· 
terès especial malgrat que, s'hagin produït 
pocs avenços en la mesura i en la caracteritza
ció de les fluctuacions de concentració per les 
dificultats experimentals existents en l'avalua
ció aquest paràmetre. 

Jaume Massons, becat per la CIRIT al La
boratoire de mecanique des Ruids et d'A cous· 
fique de l'Eco/e Central de Lyon, ha desenvo· 
lupa! un treball de recerca fonamentat en la si· 
mulació i l'anàlisi del procés difusiu d 'un 
contaminant tèrmic o en concentració, tant en 
medi mar( com atmosfèric, i hi ha introdult la 
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tècnica del processat d'imatges. L'objectiu 
principal ha estat poder oferir una alternativa 
als sistemes experimentals tradicionals, mitja
nçant l'ús de les visualitzacions i l'anàlisi digital 
dels diferents paràmetres. Amb això, hom faci
lita una aproximació força completa al feno
men, i, a l'ensems, permet efectuar una pros· 
pecció global del flux de l'emissió contami
nant. 

Les situacions experimentals estudiades si
mulen la difusió d'un contaminant injectat en 
el mar en forma de raig fluid axisimètric a tra
vés d'una canonada situada en el volum mar( o 
a nivell del seu fons. En ambdós casos. es dis· 
cuteix la importància de col-locar les corres· 
ponents reixes a la boca de sortida de la cano
nada per tal d'aconseguir una millor i més 
ràpida difusió del contaminant. S'analitza 
també la influència del nombre de Reynolds 
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Recerca en enonomia del canvi tecnològic 

L'anàlisi de les innovacions 
tecnològiques com a motors de l'activitat i del 
creixement econòmic, és avui, segons que re· 
coneixen els experts, un factor clau per arribar 
a determinar amb certa precisió els nivells de 
creixement de l'economia. Aixf mateix, sembla 
també prou reconegut que l'arribada de la crisi 
ha fet acrèixer notablement l'interès general 
pel tema. 

Tenint en compte. aquests paràmetres, 
Jaume Valls i Pasola ha realitzat un aprofondit 
estudi de recerca sobre la importància del can
vi tecnològic en div.ersos àmbits de l'economia 
actual, i incideix de manera especial en la po
tencial capacitat innovadora de les petites i 
mitjanes empreses. El treball, titulat Recerca 

en economia del canvi tecnològic, ha estat 
realitzat al BETA (Bureau d'Economie Théo· 
rique et Appliquée) de la Universitat Louis 
Pasteur d'Strasbourg, com a conseqüència 
d'una estada d'ampliació d'estudis becada per 
la CIRIT. 

La part central de l'estudi fa referència al te
ma de la innovació tecnològica en les petites i 
mitjanes empreses. Com a model de treball es · 
va prendre l'exemple de França i en particular, 
la regió fronterera del Bas-Rhin, lloc on hi ha 
una considerable concentració de petites i mit
janes empreses. 

Les conclusions del treball, recollides en 
part en un aiticle signat pel propi Jaume Valls 
a la revista TECNO 2000, fan referència als di· 

d'emissió sobre les característiques del raig 
fluid generat i la posterior difusió del contami
nant, atenent, per a cadascuna de les situa
cions simulades, l'anàlisi de les diferents zones 
pròpies del raig axisimètric (zona inicial visco· 
sa i zona difusiva ). 

Així mateix, s'han obtingut visualitzacions 
de l'emissió de contaminants des de xeme
nèies sota diferents condicions de velocitat de 
vent. En aquest estudi, però, no han estat 
considerats els efectes del gradient tèrmic at
mosfèric ni tampoc el component ascensional 
dels gasos de la fumera degut a les diferències 
de densitat i temperatura respecte l'aire que 
l'envolta. Per aquest motiu, l'estudi del flux 
s'ha realitzat considerant tres zones diferents a 
la fumera (zona inicial, etapa de transició o zo· 
na fluïda i zona de difusió). 

Els resultats del treball demostren una per· 
fecta adequació de les tècniques de processat 
digital d'imatges a l'anàlisi dels episodis 
d'emissió de contaminants, tant pel que fa a la 
determinació i caracterització de la distribució 
de concentració, com per a la localització i 
anàlisi geomètrica de les zones caracteristi· 
ques dels diferents fluxs. 

Les visualitzacions obtingudes han ajudat a 
demostrar, d'altra banda, les necessitats reals 
d'equips complementaris (reixes, etc.) en sis· 
temes d'ejecció o injecció de fluxs contami· 
nants, l'eficiència difusional en condicions 
concretes o la determinació de zones ade
quades d 'abocament de fluids. Els estudis han 
permés, tanmateix, millorar les condicions de 
disseny d'estructures destinades a treballs de 
recerca. • 

Esquema del canal de visualització 
emprat en aquest estudi 

versos nivells d'actuació de les PIME respecte 
el repte del canvi tecnològic. Així, es prenen en 
consideració aspectes tan variats com són el 
paper de les PIME en el context global de 
l'economia, els aspectes financers, la relació 
quantitativa i qualitativa respecte de les grans 
empreses, els nivells d'inversió, la definició 
d'una tipologia bàsica basada en els efectius 
de la pròpia empresa, l'actitud innovadora, 
etc. 

Finalment, fa referència al paper de les 
PIME especialitzades i destaca la importància 
d'estratègies d issenyades a nivell intemacio· 
nal com a factors de desenvolupament que, 
fins fa poc temps, es consideraven de domini 
absolut de les grans empreses o de grups amb 
nivells de capital certament importants. • 
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L'acció de fàrmacs antineoplàsics en cèl·lules tumorals i normals 

M olts dels fàrmacs pressump
tament efectius en tractaments oncològics va
rien, en determinades condicions, la seva ac
ció positiva i es reconverteixen en substàncies 
tòxiques en teixits normals. Aquest fet suposa, 
òbviament, una greu limitació quan convé 
aplicar fàrmacs anti neoplàsics a un malalt, si
tuació que encara es veu més agreujada si es té 
en compte que freqüentment les cèl-lules tu
morals presenten resistència a l'acció 
d 'aquests fàrmacs. Tot aquest cúmul d'esde
veniments pot determinar, per tant, que una 
quimioteràpia primitivament positiva provo
qui en l'hoste símptomes de toxicitat i que el 

tumor, contràriament al que hom havia pre
vist, no se'n vegi afectat. 

Els estudis fins ara realitzats en aquest camp 
apunten cap a la identificació de diferències 
funcionals i/o antigèniques entre cèl·lules tu
morals sensibles i resistents, i cèl-lules nor
mals, a més de paràmetres que permetin ava
luar IN VITRO la sensibilitat individual de les 
cèl-lules tumorals respecte l'acció dels 
fàrmacs. Aquest treball de recerca permetria 
obrir una nova perspectiva per a la millor utilit
zació dels agents actualment disponibles i as
senyalaria noves direccions per l'obtenció 
d'altres antineoplàsics. 

/ 2 X I06 cèl-lules 

1 x lOS cèl·lules 

1 
VCR 2, 2 x lo-' M, 24 bores 

Cuttiu en suspensió 

1 
VCR 2, 2 X 10·7 M, 20 dies 

Agar sem1sòlld 

1 
Recuperació de colonies 

Congeiad6 a -80 OC 
Cultiu en sutpenSió 

Doli de manteniment 
de VCR 1 X 10·10 M 

Aillament de lfnies cel·lulars resistens a vincristina 
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Dins d'aquest context cal incloure el treball 
desenvolupat per Maria Rosa Grau Oliete, 
membre del Departament de Farmacologia i 
Patologia Experimental del Centre d 'Investi
gació i Desenvolupament de Barcelona 
(CSIC) titulat Correlació entre activitat farma
cològica i captaciò de fàrmacs antineoplàsics 
per cèNules tumorals i normals, subvencionat 
amb un Ajut a la Recerca de la CIRIT. Aquest 
treball avalua la relació entre sensibilitat a anti
neoplàsics de diferents tipus de cèl-lules i la se
va capacitat per a captar-los i retenir-los, par
tint del fet que la major part d'aquestes subs
tàncies actuen a nivell intracel·lular. 

El treball desenvolupat s'ha dividit en tres 
apartats diferenciats. En el primer d 'ells es rea
litza l'obtenció de poblacions cel-lulars enri
quides en macròfags o en cèl-lules limfoides, 
de la cavitat peritoneal de ratolins tipus BDF1 
sans i portadors de tumors etiquetats com a 
L5178Y. Aixf mateix, i en aquesta mateixa 
fase, es procedeix a l'amament d'una línia 
cel-lular resistent a vincristina (L5178Y / 
VCR), derivada de la línea de limfoblasts leu
cèmics L5178Y (vegeu figura). 

En una segona fase s'ha efectuat una valo
ració de la capacitat d'entrada, sortida i reten
ció de fàrmacs antineoplàsics en les línies 
15178Y i L5178Y /VCR. Els fàrmacs conside
rats en aquest estudi han estat el metotrexaté 
(MTX), la vincristina (VCR), la vinblastina 
(VBL) i la vindesina (VDS). Pel que fa a la ter
cera fase, s'ha realitzat la valoració de l'activi
tat citotòxica dels diferents fàrmacs en cultius 
"in vitro" de les diferents poblacions cel-lulars. 

Els resultats obtinguts demostren que per 
avaluar l'activitat citotòxica dels alcaloides de 
la vinca respecte de la relació captació/reten
ció a nivell cel-lular, cal conèixer el grau de 
fixació d'aquestes substàncies en dipòsits 
cel-lulars inespecífics. D'altre banda, cal asse
nyalar en la membrana cel-lular la presència 
d'unes glucoproteïnes de pesos moleculars 
aparents de 140.000 i 73.000 daltons, la pro
porció de les quals augmenta en la lfnia resis
tent. 

Les cèl ·lules de la línia resistent són sensi
blement més grans que les L5178Y i presen
ten resistència creuada a VDS, però no a VOL 
De l'estudi electroforètic de les glucoproteïnes 
de fraccions purificades de membrana dels 
dos tipus de cèHules, prèviament marcades 
amb triti, cal destacar l'existència d'unes glu
coproteïnes de pesos moleculars aparents de 
140.000 i 73.000 daltons, les quals són incre
mentades en la línia resistent. Actualment, es 
completa l'estudi amb l'anàlisi de la relació en
tre grau de resistència i quantitat d'aquestes 
glucoproteïnes, i el seu possible ús com a mar
cadors de cèl-lules tumorals resistents. • 

{Foto: Escola /Horitzor) 

Pla per a l'aplicació de la prosocialitat a 
les escoles catalanes 

E I coneixement dels paràme
tres que determinen en qualsevol individu un 
comportament prosocial esdevé, actualment, 
un dels cavalls de batalla en l'àmbit de la psico
logia de l'ensenyament. Malgrat existir un ele
vat nombre de referències bibliogràfiques al 
respecte, encara no ha estat possible arribar a 
determinar amb exactitud les pautes i condi
cions que marquen el procés d'aprenentatge 
ni tampoc les situacions ambientals òptimes 
per asso lir les fites de comportament desit
jades. 

Amb tot, l'aplicació de determinats meca
nismes en infants i preadolescents ha donat re
sultats positius i diversos equips de recerca 
coincideixen en la necessitat d 'ampliar els es
tudis i verificar, en la major part dels casos pos
sibles, aquests mecanismes com a part integral 
d'un sistema d'educació que ultrapassi les 
fron teres de l'escola. 

Els psicòlegs Andreu Garcia, Josefina Mas
nou i Antoni Castelló, del Departament de Psi
cologia de l'Ensenyament de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direc
ció del doctor Roche, especialista en aquesta 
matèria i membre de l'esmentat departament, 
han aprofondit en l'estudi del comportament 
prosocial i han dissenyat, tenint com a suport 
un Ajut a la Recerca de la CIRIT, un pla per a 
aplicar els seus termes a les escoles catalanes. 

El treball s'ha fonamentat en una acurada 
revisió bibliogràfica i en la recerca de models 
aplicables a la nostra societat. Aixf mateix, 

s'han tingut en c~mpte els resultats de diver
sos anys d'investigació portats a terme pel 
doctor Roche al Departament de Psicologia 
de la UAB durant els quals s'han buscat els an
tecedents educatius de la conducta prosocial 
en nens de 13 i 14 anys. El treball realitzat ha 
permés, com a primer resultat, confirmar 
moltes de les hipòtesis de partida i, alhora, ha 
suposat la possibilitat d'elaborar un perfil edu
catiu per a la Prosocialitat. Amb aquest perfil, 
el qual constitueix un conjunt de principis edu
catius per a una educació orientada vers l'opti
mització del desenvolupament psicològic del 
nen i de l'adolescent, els investigadors han do
nat suport a experiències d'intervenció apli
cades a diferents nivells i escoles de Catalu
nya. 

La primera fase de desenvolupament 
d'aquest pla ha consistit en l'elaboració d'un 
programa específic per a pàrvuls presentat en 
diferents àmbits, la realització de seminaris es
pecialment dissenyats per l'ensinistrament de 
mestres i ensenyants en general i, tanmateix, 
l'ultimació de programes per a altres cicles es
colars, inclosos BUP i FP. 

En una segona fase del Pla es considerarà 
l'aplicació d'aquest programa a altres àmbits 
(el carrer, la vida familiar, els grups de lleure, 
etc.), considerant que l'educació, a més d 'es
colar, és permanent i cívica i que ha d'estar 
adequada al marc que l'envolta i la fa caracte
rística: En aquest cas, Catalunya i la seva àrea 
d 'influència. • 

Anàlisi ecològica 
de l'herpetofauna 
de les Guilleries 
i el Collsacabra 

L es Guilleries i el Collsacabra, 
malgrat pugui semblar el contrari, delimiten 
una regió natural en la què, degut a la gran di
versitat d'espècies biològiques existents i a la 
poca accessibilitat de determinats paratges, es 
desconeix encara bona part de la seva riquesa 
faunística i botànica. D'altra banda, no hi ha 
massa referències bibliogràfiques, la qual cosa 
demostra que aquesta zona situada a la Serra
lada Prelitoral catalana, amb conexió fins el 
Pirineu i amb marcada infuència mediterrània 
és, avui, una de les que presenten major inter
és biològic precisament pel fet d'ésser pràcti
cament verge des del punt de vista zoològic, 
botànic i àdhuc ecològic. 

La doctora Maria Victòria Vives i Bai manya, 
a través d'un ajut a la recerca concedit per la 
ClRIT, aporta, en aquest sentit, noves notes bi
bliogràfiques que poden ésser de gran valor 
per a futurs estudis. En el seu treball titulat 
Anàlisi ecològica de l'herpetofauna en zona 
fronterera: Les Guillerles i el Collsacabra, de
senvolupa un treball de recerca fonamentat 
bàsicament en la descripció taxonòmica d'al
guna de les espècies herpetofàuniques més re
presentatives i en la relació ecològica respecte 
del medi i altres éssers vius. 

Les conclusions de l'estudi permeten apun
tar els límits de distribució geogràfica de ca
dascuna de les espècies d'amfibis i rèptils im
plicades, les característiques pròpies i els fe
nòmens que determinen la gran variabilitat 
d'espècies. Com a exemple s'esmenten la di
versitat estructural i climàtica, la presència de 
gran nombre de microclimes, l'existència de 
comunitats poc alterades (alzinars, fagades, 
etc.) i d'algunes estructures físiques concretes 
(torrents obacs), i els efectes d'una activitat 
humana palesa però poc important. Com a 
factor destacat, emperò, hi figuren els embas
saments de Sau i Susqueda, els quals han ac
tuat de barrera biològica i, alhora, de nou 
microclima específic. 

Finalment, el treball destaca el paper dels 
canvis de climatologia en els processos d 'hi
vernació i reproducció, ~n la localització de 
determinades espècies. • 



Convocatòria de 
participació en el 
programa COMEIT 

E I programa COMETI va ésser endegat 
per la CEE amb l'objectiu d'establirvies de co
operació entre l'universitat i l'empresa en ma
tèria de formació en el camp de les tecnolo
gies, éssent la durada del mateix de quatre 
anys ( 1986-1989) i posat en marxa 1'1 de ge
ner de 1987. 

Els objectius bàsics del programa, pel que 
s'accepten propostes fins el proper 31 de 
març, són els de donar una dimensió europea 
a la cooperació entre la universitat i l'empresa 
en el camp de la formació referida a la innova
ció, el desenvolupament i l'aplicació de noves 
tecnologies; afavorir el desenvolupament 
conjunt de programes de formació i els inter
canvis d'experiències, aixf com la utilització 
òptima dels recursos en matèria de formació a 
nivell comunitari ; millorar l'oferta de formació 
a nivell local, regional i nacional; i desenvolu
par el nivell de formació en relació als canvis 
tecnològics i les mutacions socials. 

Convocatòria per a 
projectes de 
demostració en el camp 
de l'energia 

L a Comunitat Econòmica Eu
ropea, en el marc general de pressupostos per 
l'any 1988, ha obert convocatòria per accedir 
a ajuts financers que permetin la realització de 
projectes de demostració en el camp de l'ex
plotació de fonts alternatives energètiques, 
d'estalvi d'energia i de substitució d'hidrocar
burs. La presentació de propostes, que caldrà 
fer efectiva abans de les 12.00 hores del dia 15 
d'abril d'enguanya qualsevol de les seus impli
cades amb la Comissió, inclou també pro
jectes pilot industrials i de demostració en el 
camp de la liqilefacció i de la gasificació de 
combustibles sòlids. 

Els projectes hauran de verificar els 
segilents requisits: a) Tenir com a objectiu la 
creació d'instal·lacions a gran escala que per-

Les propostes caldrà adreçar-les abans del 
31 de març de 1988 a: 
Unitat d'Asistència Tècnica COMMET 
c/ o CEMSU 
Avenue de Cortenberg 71 
B-1 040 BurseHes 
Telefax: 734 56 41 • 

metin l'explotació de les fonts energètiques de 
substitució o materialitzar el reemplaçament 
dels hidrocarburs en quantitats significatives, 
o bé, la transformació de combustibles sòlids 
en combustibles lfquids o gasosos; en aquest 
darrer camp, els projectes poden tenir com a 
objectiu la realització d'instaHacions pilot in
dustrials. b) Aplicar tècniques, procediments o 
productes de caràcter innovador o proposar 
una nova aplicació de tècniques, procedi
ments o productes ja coneguts. e) Basar-se en 
treballs de recerca i desenvolupamamentja fi
nalitzats. d) Oferir, en l'etapa de demostració, 
perpectives positives de viabilitat industrial, 
econòmica i industrial i, a llarg plaç, perspec
tives similars per als projectes pilot. e) Esser 
realitzat en el territori propi de la Comunitat, 
amb la possibilitat d'un tercer pafs {per exem
ple, en vies de desenvolupament) que presenti 
un interès notable per la CEE. 

Per a més informació podeu adreçar-vos a: 
Comissió de les Comunitats Europees 
Direcció General de l'Energia 
Projectes de -Demostració "Energia" · 
Rue de a Loi 200 
B-1049 Brusel·les. • 

Programa Science: 
l'Europa dels 
investigadors 

E I programa Science va nèixer 
amb l'objectiu central d'estimular les coopera
cions internacionals i els intercanvis necessaris 
entre investigadors europeus. En aquest marc, 
la Comunitat impulsa diversos projectes que 
pretenen afavorir el creixement de la mobilitat 
dels investigadors i de les cooperacions cientí
fiques i tècniques, accions que, d'altra banda, 
són considerades per la CE com el medi adient 
per a la millora de la cohesió de la ciència i la 
tecnologia europees. 

Les lfnies d'acció prioritàries d'aquest pro
grama es centren, bàsicament, en els punts se
gilents: Afavorir la formació per la recerca i 
l'ocupació dels científics a Europa (augmentar 
les possibilitats de participació en treballs de 
recerca de joves investigadors, afavorir el pas 
universitat-empresa, treball en l'àmbit especí
fic de la R+D, etc.); obrir l'espai cientffic euro
peu (afavorir la mobilitat transnacional i la 
constitució d'una xarxa intra-europea de co
operacions i intercanvis) ; i afavorir i millorar 
les possibilitats de contractació i/o subvenció 
de projectes proposats per joves investiga
dors. 

Els principals àmbits de treball considerats 
en aquest programa abracen àrees tan d i
verses com les matemàtiques, la ffsica, la quf
mica, les ciències de la vida, les ciències de la 
terra i el mar, la instrumentació científica i les 
ciències de l'enginyeria (mecànica de fluids i 
de sòlids). Per a tots ells s'han establert di
verses modalitats d'accés: atorgament de be
ques, contractes de recerca o de subvenció de 
cursos de formació avançada. Dins d'aquestes 
modalitats la CE contempla la possibilitat 
d'atorgar dotacions financeres que subvencio
nin l'acció empresa per laboratoris o centres 
de recerca contractants. Aquestes podran és
ser per a curta durada (de 15 dies a sis mesos), 
dotació que permeti fer-se càrrec de les des
peses que comporta la mobilitat pròpia de la 
recerca i eventualment del sou d 'un investiga
dor destacat incorporat a l'equip de recerca i, 
finalment, la quantitat necessària per a fer 
front a les activitats de recerca d'un jove cientí
fic amb contracte de llarga durada (d'1 a 3 
anys). 

El programa, que actualment no disposa de 
dates concretes de convocatòries, doncs al
gunes d'elles venen recollides per altres pro
gramas de la CEE, inclou també la possibilitat 
de treballar en l'àmbit de les petites i mitjanes 
empreses. • 

Convocatòria per a la 
formació de 
professionals sanitaris 

L a Direcció General de Planifi
cació Sanitària del Ministeri de Sanitat, convo
ca 12 beques per al Regne Unit, quatre per a 
França i tres per a Portugal, de formació a 
Centres, Institucions o Escoles de Salud Públi
ca, amb l'objectiu de contribuir a la formació i 
al perfeccionament professional, així com a 
l'adquisició de noves tècniques i mètodes d'in
vestigació en el camp de la salut pública, mitjan
çant la realització d'estudis i/o projectes de 
treball. 

Les beques estan obertes a personal mèdic, 
preferentment el pertanyent a cosos o escales 
de personal funcionari o estatutari, i serà im
prescindible pel sol-licitant disposar de co
neixements correctes de l'idioma del pafs per 
on demana la beca. 

El termini de presentació de les sol-licituds 
finalitza el 20 de febrer i la durada de les be
ques vindrà regulada sempre pels plans de for
mació dels diferents Centres, amb un màxim 
de 12 mesos. 

Les sol-licituds caldrà entregar-les a: 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Paseo del Prado 18-20, 28071 Madrid. • 

Integració Europea 

L a Comissió de les Comunitats 
Europees, a través de la Direcció General d'In
formació, Comunicació i Cultura, concedeix 
un total de 20 beques amb l'objectiu de recol
zar la investigació universitària en el camp de 
la integració europea. 

Els soHicitants caldrà que siguin joves pro
fessors universitaris, assistents o professors 
que es trobin al començament de la seva carre
ra professional i que no ultrapassin, en cap 
cas, els quaranta anys d'edat. 

Els treballs es podran presentar individual
ment o en grup, i caldrà que estiguin referits, 
com s'ha indicat anteriorment, a projectes 
d'investigació sobre la integració europea. 

El plaç per l'entrega de sol·licituds finalitza 
el proper dia 31 de març. 

Per a més informació podeu adreçar:vos a: 
200 Rue de la Loi 
B-1 049 BruseHes. • 

Recerca sobre les 
autonomies de països 
estrangers 

L'Institut d'Estudis Autonò
mics (IEA) del Departament de Presidència de 
la Generalitat, convoca anualment beques per 
a la recerca sobre les autonomies polítiques 
existents a països estrangers. Els resultats ob
tinguts en les darreres edicions d'aquesta 
convocatòria, considerats com a molt positius 
per l'IEA, marquen aquesta nova convoca
tòria que finalitza el plaç d'entrega de sol·lici
tuds el proper dia 24 de març. 

La recerca plantejada haurà de recaure ne
cessàriament sobre qilestions jurídiques, fi
nanceres i/ o socio-polftiques generals o secto
rials, i haurà de realitzar-se en una universitat o 
en un organisme públic del pafs escollit. La du
rada de la beca, d'altra banda, s'establirà en 
funció del tema escollit. L'import el. fixarà en 
cada cas el Jurat sobre un màxim de 200.000 
pessetes mensuals, les quals seran compati
bles amb les rebudes per l'aspirant per qualse
vol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat. 

Per ampliar aquesta informació us podeu 
adreçar a: 

Palau Centelles, 
Baixada de Sant Miquel 8. 
08002 Barcelona. • 

Convocatòria del I Premi 
de l'Institut Gallach 

L a Fundació Cultural Pere 
Bosch i Gimpera, de la Universitat de Barcelo
na, i l' Institut Gallach, del grup editorial Océa-

no-bito, han fet pública la convocatòria del 
I Premi Institut Gallach. El premi està dotat 
amb un milió de pessetes i hi podran optar tots 
els treballs d'investigació o tesis doctorals que 
s'emmarquin en el camp de les Ciències Natu
rals i/o les Ciències Humanes. 

El Conveni d'Institució del Premi fou signat 
el propassat 21 de gener al Saló del Rectorat 
de la UB i en foren signataris Josep Maria Bri
call (rector de la Universitat), Josep Llufs 
Monreal {president de l'Institut Gallach i del 
grup editorial Océano) i Carles Carreras (Ca
tedràtic de Geografia Humana de la Universi
tat de Barcelona). • 

Ciències agrícoles 

L a Universitat de Wisconsin 
(EUA) convoca, com cada any, les seves be
ques d'estudis per a estrangers en les àrees re
lacionades amb l'agricultura i les ciències agrí
coles en general. 

La durada de la beca és d'un any acadèmic 
prorrogable I la dotació cobreix totes les des
peses de matrícula, estada i manutenció. 

Les candidatures cal adreçar-les abans de 
1'1 de març al directord'OfFinanda/Aid. Uni
versity of Wisconsin. River Falls, Wisconsin, 
Estats Units. • 
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O R+ D a Catalunya 
Pere Escorsa, Francesc Solé, Anastasi Pé· 

rez i Jaume Valls, són els autors del darrer lli· 
bre editat per la CIRIT a la "Col·lecció In· 
formes". Aquest volum, que és la continua· 
ció de l'anterior titulat R+Da Catalunya. De· 
terminació de les despeses globals, analitza 
la incidència de les despeses en un sector 
concret. En aquest sentit, mentre que en el 
primer volum es presentaven les dades més 
significatives respecte dels dos grans grups 
d'anàlisi , en aquest, tot i aprofitant la infor· 
mació recollida per l'edició de l'anterior, 
s'efectua una valoració l'Rés detallada del 
sector de les empreses. Per fer això es reca pi· 
tulen algunes dades de despesa de R+D i, al 
mateix temps, es complementen amb tot un 
conjunt de dades i informacions obtingudes 
en la tramesa de l'enquesta sobre activitats 
connexes a la R+D i aspectes qualitatius de 
les empreses innovadores. El treball ha estat 
elaborat a partir d'un cens d'empreses en el 
que hi consten aquelles considerades com a 
possibles realitzadores de treballs de R+D, o 
amb la suficient capacitat potencial per a fer· 
ho, i en que se n'hi troben indexades un total 
de 2.429. Els autors de l'estudi són membres 
del Departament d'Economia i Administra· 
ció de l'ETS d'Enginyers Industrials de Ter· 
rassa i del Departament de Gestió Empresa· 
rial de l'ETS d'Enginyers Industrials de Bar· 
celona. 

O Primer Simpòsium sobre l'ensenya
ment de les Ciències Socials 

Entre els dies 13 al 16 del proper mes 
d'abril tindrà lloc a Vic (Osona), el primer 
Simpòsium sobre l'Ensenyament de les 
Ciències Socials, organitzat per l'Escola U ni· 
versitària Balmes. El Simpòsium neix com a 
conseqüència de la necessitat d'aplegar en· 
senyants de les Ciències Socials de diferents 
nivells educatius per tal de fomentar el debat 
i facilitar l'intercanvi d'opinions i d'experièn· 
cies. Aixf mateix, en aquestes jornades s'in· 
ten tarà fer balanç de l'estat actual de l'ense· 
nyament de les Ciències Socials i iniciar un 
debat sobre l'ensenyament de la geografia i 
la història de Catalunya per tal de garantir el 
conèixement de la seva realitat nacional. 
D'altra banda, s'incidirà en el debat per a la 
renovació d'aquest ensenyament i es fomen· 
tarà l'intercanvi d'experiències innovadores 
i/o interdisciplinàries, a més de plantejar la 
discussió de nous projectes experimentals. 

O Les activitats pesqueres a Cata lunya. 
Després de gairabé dos anys de treball de 

recerca sobre l'activitat pesquera i les com u· 
nitats de Pescadors, l'Equip del Centre d'Es· 
tudis del Mar va organitzar el passat mes de 
gener unes jornades de treball sobre Pesca a 
Catalunya, fruit de la col-laboració de l'es· 
mental centre en el projecte comunitari so· 
bre pesqueries a Catalunya. L'objectiu 
d'aquestes jornades ha estat el de buscar un 
plantejament de les bases metodològiques i 
de contingut del treball a desenvolupar du· 
rants els pròxims anys en aquest mateix te· 
ma, i la preparació teòrica i pràctica del 
contingut de les ponències que es presenta· 
ran a les Jomadas sibre la investigación de la 
pesca artesanal en el Meditemineo espaflol, 
jornades organitzades pel CSIC en col-labo· 
ració amb el CGPM (FAO) durant aquest 
mes de febrer. Les jornades es varen celebrar 
al Centre d'Estudis del Mar del Servei del 
Medi Ambient (Diputació de Barcelona) a 
Sitges, entre el 18 i el 22 de gener . 

O Recicla tge, reutilització i disminució de 
la conta minació. 

L'Institut d'Investigació Tèxtil i Coopera· 
ció Industrial de Terrassa (Universitat Poli· 
tècnica de Catalunya) ha fet públic el primer 
anunci del Simposi Europeu sobre Efluents 
tèxtils: Reciclatge, reutilització i disminució 
de la contaminació, que se celebrarà els pro· 
pers 26, 27 i 28 de setembre al Centre Cul tu· 
ral de Terrassa. Les jornades, que compten 
amb el suport de la CIRIT, centren els seus 
objectius en tres aspectes concrets: Estat ac· 
tu al del tema en els diferents països partici · 
pants; futures tendències en matèria de re· 
cerca i desenvolupament; i anàlisi de la pos· 
sibilitat de dotar·les de continuïtat en un fu· 
tur inmediat. Entre altres temes, el Sim· 
pòsium abordarà la problemàtica de la qua· 
li tat de l'aigua en els diferents processos, les 
possibilitats de reutilització i reciclatge, les 
tecnologies netes, tecnologia de mem· 
branes, estalvi energètic i processats diver· 
sos. El segon anunci serà fet públic el proper 
mes de març i en ell es fixaran el programa 
definitiu. D'altra banda, les comunicacions 
sobres qualsevol de les matèries relacio· 
nades, caldrà fer-les entregar-les abans del 
31 de maig a la seu de l'Institut Tèxtil de Ter· 
rassa (Colón 15, 08222-Terrassa; telèfon 
(93) 785 04 00/783 47 86 
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Agenda 

t:==--------
Març de 1988 

"Tècnics en Aqüicultura" 
Curs dirigit per Francesc Catelló 
i Orvay, Professor del Depiilrta· 
ment de Biologia Animal de la 
Facultat de Biologia de la Uni· 
versitat de Barcelona. Organit· 
za :.Institu1 Català de Noves Pro· 
fessions. Lloc: Facultat de Biolo· 
gia de la Universitat de Barcelo· 
na, Avinguda Diagonal, 645. Per 
a més info rmació: Institut Català 
de Noves Rrofessions, Passeig 
de Gràcia, 11 , esc. B, 6è. 2a. Bar· 
celona. Telèfon (93) 301 50 12. 
De 1'1 de març al 31 de maig. 
"Alimentaria 88" 
(7è Saló Internacional per a 
l'Alimentació). 
J ornades Tècniques: Seminari 
INTERCARN sobre productes 
càrnies cuits i l'exportació a la 
CEE. Seminari INTERVIN sobre 
el vi. Seminari sobre gestió de 
qualitat a la indústria d'aliments. 
Lloc: Fira de Mostres de Barce· 
lona, Av. Reina M. Cristina, s/n. 
Per a més informació: telèfon 
(93) 301 72 86. Del 4 al 9 de 
març. 
"Congrés Forestal Català" 
Organitza, entre d'altres, Funda· 
ció Caixa de Pensions, societa 
Catalana de Biologia, IRTA, Ins· 
titució Catalana d'Estudis Agra· 
ris; les tres Universitats cala· 
lanes i els Col·legis de Biòlegs, 
Enginyers Agrònoms, Enginyers 
Forestals i Enginyers Tècnics Fo
restals. Lloc: Museu de la Cièn· 
cia de Barcelona, carrer de T eo· 
dor Roviralta, 55. Per a més in· 
formació: telèfon (93) 217 57 57. 
Del 8 a 1'11 de març. 
Curs de divulgació 
"VI Jornadas nacionales de es
tudiantes de Enfermerfa" 
Lloc: Sala d'actes de l'Hospital 
de la Vall d'Hebron. 
Per a més informació: Sta. Lo ur; 
des, telèfon (93) 203 00 58. 
Amb el suport de la CIRIT. Del 
16 al 19 de març. 
"Disseny i projecte de peces en 
plàstic" 
Curs organitzat per la Fundació 
BCD, Centre de Disseny Indus· 
trial. Lloc: Passeig de Gràcia, 90, 
Barcelona. Per a més informa· 
ció: telèfon (93) 215 87 50. Del 
21 al 25 de març de 16.00 a 
20.00 hores. 
"El glaucoma" 
Conferència organitzada per 
l' Institut Dexeus, a càrrec del Dr. 
Juan Antoni o Garcfa de Oteyza. 
Lloc: Auditori de l'Institut De· 
xeus, carrer Calatrava, 83, Bar· 
celona. Per a més in formació: te· 
lèfon(93) 212 46 00. Dia 23 de 
març de 20.15 a 21.30 hores. 
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FONT D'ALIMENTACIÓ 
D'ALTA PRECISIÓ 0-9,9 v 

Aquest muntatge consistirà en construir una font d 'alimentació 
variable, a salts de 100 mv entre els marges de 0-9,9 v, amb un 
corrent màxim de sortida de 150 mA i un corrent de curt circuit de 
175 mA. Gaudeix d 'una precisió d'un 0,5% a fons d 'escala. 

CÀLCULS 

Aquest circuit es pot calcular de .diverses maneres 
però, si ens basem en l'amplificador operacional 
(AO), sols tenim, principalment, dos sistemes. 

El· primer consistiria a utilitzar dos amplificadors 
d'una tensió de referència, de manera que· ens donés 
una sortida adequada, i sumar totes dues tensions 
ponderadament. A més a més, caldria un altre ÀO per 
utilitzar-lo en el buffer de corrent, és a dir, es necessi
ten un total de quatre AO. 

L'altre sistema, que és el .que hem fet servir, ens 
permetrà utilitzar 'solament dos AO. Com que l'AO 
utilitzat en el buffer no inverteix el senyal; haurem 
d 'obtenir la tensió de sortida del primer operacional 
de signe positiu, i la tensió de referèncià haurà de ser 
negativa. 

R11 ............ .. .... _ . .. ...... .. R18 

e, 

-Vcc 

fig. 1- Representació teòrica del ciroút representat. 

Escollim una tensió de referència de -5 v i, perquè 
pot ser que l'alimentació del sistema no tingui un va
lor exacte; aleshores fem servir en el divisor de tensió 
una resistència ajustable, de manera que puguem 
ajustar aquesta tensió. 

A 'partir d'aquesta tensió de referència i tenint en 
compte el guany q~e hem d'assolir' es calculen les re
sistències R1, R2 i Rr, considerant que R1 ens a de do
nar les variacions d'1 vi les de~ de 100 mv. Escollim 
la resistència ~. amb la qual cosa ja podrem determi
nar R1 i~ en funció d'aquella i del guany. Hauran de 
ser resistències de precisió (1 OJo), i per tal d'assolir 
l'exactitud desitjada s'ha de tenir molta cura.que tots 
els valors calculats es trobin al mercat. És a dir: 
~= 102.500 ohms. 
Avmin= 0,1 v/ -5=-0,02 
Avmin: R/~=-~/102.500 ohms=-0.002 
R2 = 102.500 ohms x ·0,02 = 2. 050 ohms 

R R 11 . ........ .. .... . ....... ..... . 18 

+V« 
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FONT D'ALIMENTACIÓ 
D' AL.TA PRECISIÓ 0-9,9 v 

Av=-1 v/5 v=-0,2 
Av=-R/Rr=-R/102.500 ohms=-0,02 
R 1 = 0,2 x 102.500 ohms =20.500 ohms. 

En un curt circuit tindrem el màxim corrent del BD135 i 
del SC107 (que arribarà a una situació d'equilibri sense fer 
disminuir la tensiP a la base del BD 135 amb la qual cosa dis
minuirà el seu correht de col-lector) d'aquesta manera acon-

EI sistema de funcionament de l'amplificador- seguirem un valor superior d'uns 170 a 175 mA. Si és pretén 
atenuador de tensió és el següent: mitjançant els com- obtenir una bona exactitud de la tensió de sortida, cal tenir 
mutadors C1 i C2 podem escollir la resistència de reali- en compte l'ajustatge d'offset de tots dos operacionals. 
mentació i d'aquesta manera els valors calculats ens 
permetran una exactitud bastant acceptable i ens do-
naran un marge de tensió de sortida: 

Vmín=-Rmín/ Rrx Vi 3 -0/102.500 ohms -5 v=Oy 
Vmàx = -Rm~ xVi= -202.950/ 102.500 x (-5v) = 9,9 v 

La precisió a fons d'escala ens la donarà la precisió de la 
resistència total de realimentació que vindrà determinada per 
la tolerància de les resistències RI' ~i ~- Per aconseguir la 
precisió del 0'50Jo necessitaríem resistències d'una tolerància 
del 0,5%, però com que unes tindrien un valor superior al 
nominal i les altres un d'inferior que contraresta els seus 
efectes, serà suficient amb una tolerància de l'I%, per bé 
que seria aconsellable d'escollir les resistències entre un grup 
del mateix valor i optar per la que s'acosti més al valor desit
jat. 

«L'altre sistema, que és el 
que hem fet servir, 

ens permetrà utilitzar 
solament dos AO .. >> 

En el buffer la tensió la donarà l'operacional ja que 
Vo = V- = V + iV+ és la tensió de sortida del primer opera
cional, mentre que el corrent el donarà el transistor BD 135, i 
el seu valor màXim determinarà R1, ja que la màxima tensió 
que podem tenir als seus borns és Vbesc107 =0,65 v. Aquest 
corrent s'incrementarà pel que li proporciona el SC 107, pe
rò aquest mai no podrà superar la .Imàx que proporciona 
l'operacional. · 

El corrent total de sortida no es podrà calcular exactament 
ja que·una petita variació del valor de RL (fins i tot els deter
minats per pèrdues tèrmiques) o bé en Vbesc107 en crearien 
una variació considerable. 

Calculem; 

lmax=150 mA 
RL=V/ 1=0,65 v/0,15 A=4,3 ohms. 

Qf/ 28 

«La precisió a fons d'escala 
ens la donarà la precisió de 

la resistència total 
de realimentació .. >> 

Els valors d'aquests potenciòmetres ja venen del fabri
cant. Totes les resiStències poden ser d'l/ 4 w, per la petita 
potència que han de dissipar, llevat de RL la potència màxi
ma del qual ha de ser: 

P= V¡R.=(0'1)2/4,3 ohrns=0,114 w 

Els potenciòmetres, Rg i Rp tindran els valors: 

~P1 =P2 = 10 Kohrns 
Rp=4.020 ohm.S 

Per tal com la potència representaria la meitat de la seva 
potència màxima per una resistència d'l/4 w, i tenint en 
compte la possible influència per derivacions tèrmiques 
abans esmentades, s'opta per utilitzar-ne una d'l/2 w. 

REALITZACIÓ PRÀCTICA 

El circuit muntat, com també la placa de circuit imprès fet 
servir pel muntatge pràctic, són les que es representen a la fi
gura 2. 

Un cop muntat el circuit comprovarem el seu funciona
ment. 

En primer lloc s'ajusta la tensió de referència a -Sv mitjan
çant Rg i les tensions d'offset de tots dos operacionals. El 
marge de tensió que s'obté és el previst i amb una precisió a 
fons d'escala del. valor 

Vmàx=9,910 v 
9,9119,9= 1,001 
1-1,001 =-0,001 

Vmàxlat =9,9v 

precisió= 0,1% 

FONT D'ALIMENTACIÓ 
D'ALTA PRECISIÓ 0-9,9 v 

20K5 .... .... ... . · · · · · · · ·20K5 

IOK 

-15 v 

comct 
eie .. c--e .. c;.c-e·- c--c· e--- el 

fig. 2- Orcuit teòric i vista inferior del circuit imprès a mida natural. 
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+ 15 l' 
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Aquest valor ha superat el que s'havia previst. Els valors RL que tampoc pot ser del valor màxim calculat i les diverses 
del corrent de sortida mesurats són: derivacions tèrmiques que introdueixin els diferents elements 

Imàx=120 mA 
ImàxOJrt = 160 mA 

Aquests valors difereixen una mica dels calculats, però cal 
tenir en compte el marge d'error que introdueix la tensió Vbe 
del SC107 que pot variar de 0,65 va 0,7 v, el valor resistiu de 

del circuit. O 

XAVIER CACHO i BURGOS 
ANfONIO FERNÀNDEZ RIOS 

ANDRÉS GARCÍA SANfOS 
Enginyers Tècnics de Telecomunicacions 
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CANAL 10, 
UN EMBOLIC VIA 

' SATEL.LIT 

A tothom va sorprendre, en els començaments d'aquesta nova 
emissora de TVSA T, el sistema esco}lit i els grans mitjans econò
mics que la iniciativa posava en joc. Tot tenia l'aparença d'un 
gran gol de tipus legal i d'una inversió de rendabilitat poc clara. 

RECEPCIÓ DEL CANAL 10 

Les úniques condicions tècniques que requereix la 
instaHació per rebre les imatges d 'aquesta emissora 
de televisió són la, connexió d'una antena parabòlica 
per a la captació del senyal i un aparell especial que 
decodifiqui el senyal rebut i faci possible de veure en 
el televisor domèstic el senyal emès des del satè!-lit IN
TELSAT. 

Tant l'antena com el decodificador els proporciona 
i els instal-la l'empresa Canal10 per un preu de 15.000 
ptes. -úniques com a taxa de connexió i de 3.000 de 
quota mensual pel decodificador. Tots dos aparells 
continuen sent propietat de l'empresa que els cedeix 
en concepte de lloguer i s'han d'abonar 2.000 ptes 
anusls per al' manteniment. La codificació del senyal 
va variant, de manera que es faci imprescindible man
tenir, periòdicament, la quota d'abonament per poder 
tenir un accés continuat a les imatges televisives: 

<<Tant 1 'antena com el 
decodificador els 

proporciona i els instal·la 
l'empresa Canal 10 .. >> 

Inicialment la connexió sols es podia fer per blocs 
sencers de cases o per col·lectivitats. Aquesta decisió, 
que va ser presa per abaratir al màxim els costos, ha 
estat modificada, posteriorment, pel poc éxit assolit 
en les primeres campanyes de promoció que, segons 
fonts del Canal 10 van proporcionar 50.000 consultes 
informatives, i ara es possibilita la connexió indivi
dual. Aquesta escassa resposta inicial cal afegir-la a 
l'augment en el cost de fabricació de les antenes para
bòliques sobre el seu cost inicial, com també els 
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problemes que hi ha en la distribució dels decodifica
dors. D'aquesta manera la imatge és de lliure accés 
fins que no es puguin resoldre aquests inconvenients i 
emetre, definitivament, el senyal codi ficat. 
Cal assenyalar, que Canal 10 emetrà únicament en es
panyol, per bé que no de.scarten la possibilitat d'estu
diar a llar-g termini el fet d'emetre en altres llengües de 
l'estat, amb l'inconvenient, segons Canal 10 que 
«això comportaria despeses addicionals de doblatge» 
(!). 

L'ORIGEN: ANDORRÀ 

Curiosament, i · sobretot per allò afirmat més 
amunt, l'origen de la iniciativa de Canal lO ve d' An
dorra, concretament de dos homes: Antoni Ubach i 

CANAL 10, 
UN EMBOLIC VIA SATÈL-LIT 
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Daniel Mestre, foragitats de diversos llocs de gran res
ponsabilitat en el Govern de les Valls per uns assump
tes financers poc clars, segons que s'ha encarregat de 
divulgar darrerament la publicació d'informació ge
neral Xarxa. 

Posteriorment, van anar-s'hi afegin t més p~rsonali
tats relacionades amb el món de les finances i de la ci
nematografia, com Enrique Talaveritz, proveïdor dels 
productes de la Metro-Goldwyo-Mayer a l'Estat es
panyol i proveïdor, també, de RTVE, entre d 'altres. 

El fet «curiós», però, és la inversió que fa la Caixa 
Andorrana de Seguretat Social (CASS), a instàncies 
d'Antoni Ubach, des del seu càrrec com a director. El 
total de l'operació suposa 250.000 milions de pessetes 
per adquirir accions de Film Success International de 
Panamà, sent la financera la qui rebrà els diners de 
Canal 10, i 150.000 milions de pessetes més directa
ment per a Canal10. Cal considerar que la CASS ges
tiona els estalvis dels treballadors assalariats an
dorrans (mes del 900Jo ho són) i que aquests diners són 
els que hauran de cobrir les pensions de jubilació 
d'aquests associats. Per bé que to.thom pot fer allò 
que. més li plagui amb els seus diners, és fa més difícil 
de comprendre quan el que s'hi juga són. el~ diners 
d'altri en un negoci de no massa rendabilitat i que en 
qualsevol país normal seria difícil de justificar. 

LA QÜESTIÓ LEGAL 

D'irregularitats, no sembla que n'hi faltin al Canal 
10. Un dictamen jurídic realitzat per un equip de ju
ristes a instàncies d'una alta institució de l'Estat i es
campat per tot arreu pel diari editat a Madrid El lode-

El proppassat 25 de gener el Canal 10 va iniciar les 
seves emissions des dels estudis Molinaire de Londres. 

Aquesta posada en escena tan esperada del canal de 
TVSAT espanyol va tenir una durada de quatre hores 
(de les 20:0 a les 24:0), i va consistir en una exposició 
de les esperances i els projectes del Canal 10 per part 
de cinc presentadors, que són els que, periòdicament, 
presenten la pr.ogramació del canal televisiu. 

A banda de la roda de premsa promocional, feta si
multàniament a Barcelona, València, Madrid i Bil
bao, es va emetre, com a primer film, la pel·lícula de 
Robert Beoton, Kramer contra Kramer. 

Les pel·lícules són el plat fort de les emission del 
Canal 10, combinades amb programes d'entreteni
ment on la producció d'informatius no entra -en els 
plans dels programadors i dels productors. Per tant, 
prima la programació de gran nivell d'audiència. 

Aquestes emissions han estat augmentades gradual
ment i es posa com a objectiu l'emissió continuada 
durant les 24 hores, i es preveu que aquest fet.s'assoli
rà durant el mes de març. O 

pendiente feia palès la presumpta il·legaJitat del Canal 
10. 

Aquest dictamen insisteix en què tot i que és perfec- · 
tament lícit d'emetre des de qualsevol país via satèl ·lit 
si es compleix la normativa, no ho és tant el fet de co
mercialitzar tot un seguit d'aparells per a la captació 
d'aquelles emissions al «país receptor», contravenint 
la seva legislació i, menys encara, utilitzar mitjans de 
comunicació públics per emetre la seva publicitat. En 
·concret assenyala el que es considera una burla a la 
llei reguladora de la televisió privada, aprovada pel 
Congreso de los Diputados, i s'apunta al govern es
panyol la possibilitat legal d'impedir aquesta publici
tat, comercialització i instal·lació d'aparells i la possi
bilitat d'adreçar-se a les autoritats britàniques per im
pedir la continuïtat del centre emissor a la gran Bre
tanya . 

El Parlament d'Estrasburg va aprovar recentment 
l'anomenat Informe Barxanti sobre Televisió Sense 
Fronteres, amb la qual cosa part de la il·legalitat vers 
la legislació eur'opea no quedaria tan clara, i restaria 
pendent de solucionar allò que faci referència a la le
gislació espanyola. 

El que es desprèn de tot aquest embolic és una so
terrada baralla d'interessos per controlar els mitjans 
de comunicació de gran abast, i una certa confusió en 
les pròpies fonts del Canal 10. 

Com sempre, el temps dirà si el gol està o no en fora 
de joc. Nosaltres, en qualsevol cas, som els especta
dors, no de televisió, sinó d'un ball d'interessos que 
podria ser divertit si no jugués amb els diners dels 
altres. O 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Tècnic en electrònica de comunicacions 
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CAPSULES MAGNETIQUES 

I COMUNICACIONS 

L'àudio, aquesta part minúscula de la indústria de les comuni
cacions, té un paper secundari... o no? De fet, si analitzem amb 
proful]ditat el seu paper en el món de les comunicacions, trobarem 
que si no fos per ell tota aquesta in'dústria seria molt diferent del 
que és avui dia. 

El dia que Alexander Graham Bell va telefonar de discs. El format del microsolc Lp continua mante
Watson a través de la primera línia telefònica experi- nint-se com el medi d'emmagatzemament de senyal 
mental, va marcar el principi de la carrera de l'àudio idoni. No tan sols els ordinadors sinó .que la tecnolo
en el món contemporani. gia digital utilitza discs. El disc combma els avantat-

L'arribada del cinema va despertar la imaginació ges d'una _gran densitat d 'informació amb una gran 
dels científics i es van crear nous lligams entre la imat- facilitat de localització i recuperació i un baix cost. 
ge i el so. Els documents de l'època indiquen que la Hi haurà qui es preguntarà per què no tornem a 
creença general era que s'havia afegit so a la imatge ... enregistrar els cent anys i escaig de música premsada 
Però, ¿hi ha algú que no es cansi de «1. ·iran> una en la nova tecnologia digital i així ens lliurem de tots 
pel· lícula muda llarga mentre pot passar-se hores es- aquests discs vells. Però l'enregistrament d\m disc di
coltant música a la ràdio? El fet que les pel·lícules es gita! no és tan fàcil i ràpid com la d'un disc analògic. 
projectessin amb un acompanyament musical, con- Per fer-nos una idea, tan sols el «re-enregistrament» 
forma encara més aquesta teoria: la música era la que de la millor música enregistrada analÒ ,i-:ament seria 
creava l'ambient de les pel-lícules. una feina de dotzenes d'anys. Així doncs, els discs LP 

Els programes que veiem actualment en el televisor continuaran amb nosaltres molt de temps. ( 
són molt superiors a tot el que existia a principi de 
segle i, fins i tot, en els anys 20 i 30. La combinació de , 
la imatge amb el so ha assolit un nivell tecnològic molt LA CAPSULA FONOCAPTORA 
alt, però encara es conserva la mateixa relació que 
existia antigament entre ambdós. Quan la imatge del Imaginem-nos que ens trobem en un estudi i que te
televisor desapareix o es fa borrosa no ens empipa nim al davant un barrejad<?r, un parell de plats, càp
tant que no pas quan se'n va el so. Molta gent «veu» sules fonocaptores ajustades amb tota cura ... Els 
els programes de televisió mirant de tant en tant la solcs dels discs LP dels darrers anys oorten una infor
pantalla. La importància del so és indiscutible i és una mació molt complexa amb una modulació molt eleva
cosa més complexa del que tothom pugui pensar. da. Com respon la càpsula fonocaptora? Com manté 

la seva trajectòria dins del solc. Què és el que facilita 
el rendiment de la càpsula i com pot millorar-se el seu 
rendiment? 

«La càpsula fonocaptora 
és un dels transductors 

més complexos que hi ha.·.>> 

Tot i que hi ha qui pensa que la tecnologia digita l 
està, deixant els discos tradicionals en vies d'extinció, 
el que és cert és que la major part dels programes que 
escoltem per la ràdio utilitzen discs LP. Les emissores 
de ràdio compren programes enregistrats (o els enre
gistren elles mateixes) especialment per a radiodifu
sió, però aquests programes s'han fet a còpia de molts 

Ql'/ 32 

En realitat, la càpsula fonocaptora és un dels trans
ductors més complexos que hi ha. Transductor vol dir 
que transforma un tipus determinat d'energia en un 
altre. En aquest cas la càpsula converteix el moviment 

CÀPSULES MAGNÈTIQUES 
I COMUNICACIONS 

mecànic de l'agulla reproductora en variacions elèctri
ques que són una rèplica fidel de la modulació mecà
nica del solc en amplitud, diafonia entre canals i for
ma del senyal. Aquesta reproducció s'ha de fer per to
tes les freqüències de l'espectre d'àudio . 

La càpsula fonocaptora és sensible als camps mag
nètics, a les vibracions, als cops, a la temperatura i als 
forts camps acústics però, quan està instal·lada 
correctament, pot arribar a reproduir senyals d 'una 
dinàmica de 80 dB. El que cal tenir en compte és que 
la ínstal-lació s'ha de fer de la manera apropiada, és a 
dir que cal escollir la càpsula i el braç adequats, tenir 
cura de l'alineament, ajustar.la força de suport o la 
força vertical de l'agulla i corregir l'empenta lateral. 
Una altra cosa que no s'ha d 'oblidar és el manteni
ment i cura del braç, de la càpsula i de l'agulla. 

«1 gr. de pressió vertical 
produeix tones de força 

en el solc .. >> 

UNES D.<\DES CURIOSES 

Les càpsules fonocaptores d'a_vui dia són fruit 
d 'una tecnologia molt avançada i precisa. Per exem
ple, sabeu que l'àrea de contacte entre la ,punta de 
l'agulla i les parets del solc del disc és, aproximada
ment, 13 deumilionèssimes parts d'un cm i que 1 gr de 
pressió vertical produeix tones de força en el solc? 

¿Heu pensat alguna vegada en la temperatura ins
tantània de l'àrea de contacte mentre s'està repro
duint un disc? Doncs aquesta temperatura és de 
249°C, que és aproximadament la temperatura a la 
qual es fon el vinil. Sabeu que la punta de contacte de 
l'agulla reproductora canvia de direcció més de 
40.000 vegades per segon , amb una acceleració i una 
desceleració de mes de 1.600 O (1 0= 9,8 m/s2)? Per 
fer-vos una idea, teniu en compte que el grau d'accele
ració que experimenten els astronautes és d'uns 10 O i 
que el que d'una bala al llarg del canó d'un rifle és in
ferior a aquests 1.600 G. 

Aquesta mateixa agulla reproductora funciona com 
a suport del braç i l'arrossega per tot el disc. El canti
lever o voladís que connecta la punta de l'agulla amb 
l'element generador dins de la càpsula és un tub d'alu
mini, les parets del qual són del mateix gruix que un 
cabell (0,005 cm) . 

A L'HORA DE COMPRAR 

En comprar una càpsula nova el primer que tenim 
en compte és el preu. Sortosament, en eLmercat hi ha 
una gran quantitat de models amb una bona relació 
qualitat/preu. 

Malauradament, quan.arriba el moment d 'escollir, 
es pren una decisió basada en anuncis publicitaris o 
consells de persones no necessàriament informades i 
fins i tot s'arriba a escollir com si fos una ruleta. Però 
si teniu en compte les següents consideracions podreu 
arribar a una decisió encertada. 

No compreu cap producte que no tingui el suport 
del prestigi d'un fabricant de transductors profes
sionals, sobretot si teniu· en compte que tard o d 'hora 
haureu de canviar l'agulla, necessitareu recanvis, un 
servei de confiança i preus competitius. Algunes de les 
càpsules del mercat estan fabricades per companyies 
que desapareixen al cap de poc temps, i deixen el 
client sense la possibilitat d 'obtenir agulles de recanvi 
o qualsevol altre tipus de servei. No compreu maïcàp
sules que no tinguin una garantia per poder canviar 
l'agulla - les millors agulles de diamant, en condi
cions òptimes i calibrades a un gram de força, tenen 
una vida de 1.000 hores d'ús. 

«El millor pulit del diamant 
el donen els mateixos discs .. >> 

Quan els discs no estan en bones condicions o quan 
;'ha d'augmentar la força vertical de l'agulla, haureu 
de canviar-la més sovint (cada 200 o 300 hores). És 
convenient que verifiqueu l'estat de l'agulla cada 300 
hores de funcionament i que us fixeu també en el tub 
que aguanta l'agulla - el cantilever-. La agulles que 
no estan ben subjectes i/ o estan poc protegides 
sempre acaben pr.ovocant.problemes, escolliu moaels 
de disseny retràctil en els quals l'agulla es contrau dins 
del cos de la càpsula quan el pes o la pressió en el disc 
són excesius. 

Cada cop que dipositem el braç damunt del disc, 
l'agulla està sotmesa a un dels test més destructius que 
hi ha. Úna altra prova difícil és fer retrocedir el disc 
amb l'agulla sobre ell mateix, com quan es vol localit
zar un punt precís d'un enregistrament. En casos com 
aquest (radiodifusió, discoteca), convé triar una 
agulla molt ;-esistent i que pugui reduir al minim el pe
rill de ratllar el disc, preferiblement de tipus estèreo 
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amb un radi de 0,0177 mm o radi el-líptic de 
0,0102 x 0,0177 mm. 

Un altre factor que cal tenir en compte és el puHt 
del diamant que, normalment, redueix el grau d'abra
sinó dels solcs. Probablement no ho haureu pensat 
mai, però el millor pulit del diamant el donen els ma
teixos discos. La «novetat» de l'agulla no dura pas 
més d'uns quants dies: la forma de l'agulla la determi
nen els discs amb els quals està en contacte i la seva 
durada depèn de la forma que pren. El desgast més 
fort de l'agulla és en les primeres hores de reproducció 
i és particularment evident si s'observa l'àrea de con
tacte entre la punta de l'agulla i la superficie del disc. 
El millor moment de l'agulla és després d'haver fun
cionat unes hores i li allarga la vida quan no varia la 
seva posició en relació al plat. 

«Una advertència, raspalleu 
sempre en el sentit de rotació 

del disc.» 

LA FORÇA VERTICAL 

Un altre aspecte important de les càpsules és la 
força vertical o força de suport. El desgast de l'agulla 
i dels discs és directament proporcional a la força de 
suport. Abans es tenia tendència a exagerar aquesta 
força per causa dels discs de 78 rpm i de les agulles es
fèriques (radi de 0,069 mm). Avui dia n ' hi ha prou 
amb dos grams i potser menys i tot , però en el món de 
la ràdiodifusió encara hi ha aquest vell costum i tot 
sovint les seves càpsules treballen amb forces supe
riors a les que els cal -un presentador no pot p_er
metre que l'agulla perdi contacte amb el disc o que 
s'hi quedi encallada. 

LA FORÇA LATERAL 

Les càpsules estan sotmeses a una acceleració 
centrípeda que origina una força que tendeix a 
desviar-les cap al centre del disc. Aquesta força és 
l'empenta lateral, a causa del moviment circular del 
disc . 
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L'encarregat de compensar aquesta força és el braç 
i ho fa mitjançant un sistema de contrapesos anome
nat anti-skating (la traducció literal seria anti-patina
ment). En realitat, aquesta compensació sols és efecti
va quan el disc gira normalment (en el sentit de les 
agulles del rellotge) i la càpsula descansa sobre la seva 
superfície. Si féssim girar el disc a l'inrevés i amb la 
càpsula per damunt d'ell -per localitzar un punt, ex
perimentaria una empenta lateral el doble de l'ante
rior perquè s'inverteix l'efecte del sistema de compen
sació. 

LA NEI'EJA I EL MANTENIMENT 

Les agulles cal netejar-les per la mateixa raó que ne
tegem els capçals d'un cassette o magnetòfon. Els 
capçals tenen un desgast per la utilització i sempre 
hem de vigilar que estiguin ben 'alineats (azimut). 
Però és ben estrany que algú pugui tenir aquesta con
sideració amb una càpsula i la seva agulla. 

Si considerem que la càpsula és el darrer element de 
la cadena abans que els moviments mecànics es con
verteixin en senyal elèctric, veurern.que té una impor
tància més gran que no la que li se li dóna. Perquè la 
conversió d'energia es faci sense distorsió del senyal, 
cal que l'agulla estigui neta i en uns condicions òpti
mes. Hi ha. uns raspallets especials per netejar les 
agulles . Una advertència, raspalleu sempre en el sentit 
de rotació del disc, d'endarrera cap endavant. No ho 
feu mai d'una banda a l'altra o èn sentit contrari que 
el de rotació. 

Un substitut per als líquids de neteja és una barreja 
d'aigua· i alcohol que dissol els dipòsits acumulats al 
voltant de les agulles i no malmet el cantilever ni cap 
dels materials que el suporten. Utilitzeu-ne poca 
quantitat i eviteu de mullar qualsevol altra part que 
no sigui l 'agulla. D 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

, 
PROBLEMA NUM. 2. 

PERSECUCIÓ INFORMÀTICA 
En aquest article es torna a proposar un altre exercici .. Es tracta 

d'un problema similar a l 'aoaregut a Quaderns Tècnics núm. 13. 

Un senyor va caminant pel carrer i, de cop i volta, un gos 
el comença a perseguir. El senyor arrenca a córrer cap a casa 
seva, i el gos continua perseguint-lo. Hem de tenir en compte 
que el senyor haurà de travessar un jardí que hi ha entremig i 
haurà de fer la cantonada, i en canvi, el gos, podrà passar 
per sota la tanca, i continuar perseguint-lo 

•c~s .¡ 

l 
s~nvor 90s 

velocit,¡ts : P~ Sf'nvor 
q, gos (q>p) 

La gràcia del programa rau en tenir en compte les dife
rents velocitats tant del gos com del senyor. Comenceu per 
donar-li una velocitat més gran al gos que al senyor, i veureu 
com no té temps d'arribar a la casa. Feu-ho també al revés, a 
veure si el gos té temps d'atrapar-la abans que arribi a casa 
(penseu que el gos quan passa camps a través, recorre menys 
camí). I finalment, si voleu, podeu buscar la relació entre les 
velocitats Oa de l'home i la del gos), per tal que els dos arri
bin al mateix temps a la casa. 

En el QT núm. 13 sortia la relació d'un programa, on es 
díbuixava un cometa. El programa estava escrit per a un 
Comrnodore 64, i sembla ser que aquest programa no fun
ciona a causa d'una sèrie de línies que a l'hora de passar-ho 
devien sortir malament, i és per això que us el tomo a passar: 

100 REM cometa pel Commodore 64 
120 PAINT CHRS(147) : REM borra pantalla 
140 PAINT : PAINT ·cometa pel Commodore 54· 
150 PAINT 
170 POKE 5328(},0 
175 POKE 53281 ,0 
180 PAINT : PAINT "espera un moment" 
1 90 POKE 56,32 
200 GOSUB 1000: REM passa a la subrutina de gràfics 
220 FOR 6=1 TO 2 
230 FOR A=1 TO 1000 

240 X=(RND'{1)'2): Y=RND(1)"45"SQR(X) 
250 IF 8=2 THEN 270 
260 X1 =X.320: Y1 =Y+80 : GOSUB 2000 : GOTO 280 
270 X1 =X.320 : Y1 =80·Y : GOSUB 2000 
280 NEXT A 
285 NEXT B 
290 REM dibuix de les estrelles 
450 FOR 5=1 TO 250 
460 X=RND(1 )"320 : Y=RNDC1l"200 

480 X1 =X:Y1 =Y : GOSUB 2000 
490 NEXT S 
495 REM tocar una tecla 
500 GET 0$ : IF 0$="" THEN 500 
540 POKE 53265,PEEK(53265) AND 223 
550 POKE 53272,PEEK(53272) AND 247 
570 END 
1000 REM borra gràfics 
1005 FOR 1=8192 TO 16191 : POKE 1,0: NEXT 
1020 REM color del fons i de les estrelles 
1040 FOR 1=1024 TO 2023 : POKE 1,16: NEXT 
1050 POKE 53272,PEEK(53272) OR 8 
1060 POKE 53265,PEEK(53265) OR 32 
1080 RETURN 
2000 REM col.loca els punts 
2030 REM input : posicions X i Y 
2060 X1 =INT(X1 ) : Y1 =INT(Y1 ) 
2070 BY=8192+1NT(Y1/8)"328+8.1NT(X1 /8)+(Y1 AND 7) 
2080 POKE BY , PEEK(BY) OR (2'(7·(X1 AND 7))) 
2090 RETURN 

A part de la correcció d'aquest programa, en tenim un 
altre, que és per a un Arnstrad. Està fet en llenguatge BASIC 
i serveix per omplir les butlletes de la travessa. 

Sovint en algunes revistes, ens parlen de la probabilitat 
que té de guanyar un equip: el percentatge de guanyar en 
camp propi, el de partit empatat, i el de guanyar en camp 
contrari. El que farem amb aquest programa és utilitzar 

«El que farem en aquest 
programa és utilitzar aquest 

mètode per fabricar 
les butlletes . .>> 
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PROBLEMA NÚM. 2. 

PERSECUCIÓ INFORMÀTICA 
aquest mètode per fabricar les butlletes: si l'avaluació dels 
percentatges és justa, totes les butlletes seran les millors dins 
del rang de possibilitats que li haguem donat. 

Per a cada partit, nosaltres fixem els percentatges, els 
vostres, o els que hagueu pogut veure en el vostre diari espe
cialitzat. Llavors, vosaltres, entreu en el programa totes les 
xifres, per l'ordre de partits. Atenció: si el total dels tres per
centatges és superior a 100, l'ordinador ho refusarà i us ho 
tomarà a demanar. 

A més, vosaltres també li podreu entrar el nombre de 
butlletes que voleu que us pronostiqui (com a màxim 20). El 
resultat de les butlletes sortirà sal a la pantalla. 

Si vosaltres voleu una altra sèrie de butlletes amb eis· ma
teixos percentatges, heu de respondre SÍ al final. Si voleu 
.provar amb uns altres percentatges, escriviu RUN nova
ment. 

Les variables del programa: 
A = matriu que guarda els percentatges i les butlletes. 
VI = percentatge de victòria a casa 
NUL~ percentatge d'empat 
V2 = percentatge de victòria .en camp contrari 
BL =nombre de butlletes demanades 
H = tirada aleatòria per a cada partit 
U =resultat estimat del partit 
I, Z, T = índex dels bucles. 

Estructura del programa: 

10 CLS : RANDOMIZE TIME 
20 OlM A(10,23) 
30 FOR 1=1 TO 10 
40 PRINT : PRINT " partit"; I 
50 PRINT : INPUT "percentatge de victoria 1"; V1 
60 INPUT "percentatge d'empat X"; NUL 
70 INPUT "percentatge de victoria 2"; V2 
80 IF V1+NUL+V2<>100 THEN PRINT "error!!!": GOTO 40 
90 A(l,1 )=V1 : A(I,2)=NUL : A(I,3)=V2 
100 NEXT I 

110 CLS : INPUT"quantes butlletes (20 max)"; BL 
115 BL=BL·1 
120 FOR 2=4 TO BL+4 
130 FOR T=1 TO 10 
140 H=INT(100"RND) 
150 IF H<=A(T,1) THEN U=1 : GOTO 200 
160 IF H<=A(T,1 )+A(T,2) THEN U=2 : GOTO 200 
170 U=3 
200 A(T,2)=U 
210 ,NEXTT 
215 NEXT 2 
220 CLS 
230 FOR 2=4 TO BL+4 
235 CLS 
240 FOR T=1 TO 10 
250 LOCATE 10+A(T,2),T : IF A(T,2)=1 THEN PRINT "1" 
260 IF A(T,2)=2 THEN PRINT "X" 
270 IF A(T.2)=3 THEN PRINT "2" 
280 NEXT I : INPUT L$ 
290 NEXT 2 
300 PRINT • s'ha acabat" 
310 INPUT"voleu unes anres bu111etes amb les mateixes possibilitats 

(Sl/NO)"; L$ 
320 IF L$="81" THEN 110 
330 END 

10 (neteja la pantalla i generació d'una sèrie de tirades ale
atòries totes diferents). 

30-100 (entrada dels percentatges. Verificació de cada par
tit a la línia 80. Assignació a A en la 90). 

110-ll5 (entrada del nombre de butlletes) 
120-215 (tirada aleatòria en funció dels percentatges dels 

resultats de cada partit, i es fa per les BL butlletes). 
230-290 (visualització de les ÍJantalles) 
No oblideu que si esteu convençuts d'un resultat, heu 

d'atribuir-hi·100, i als altres O. Espero que us doni sort la uti
lització d'aquest programa. O 

ELOI RAMON i GARCIA 
Tècnic en Informàtica 

En~tnye~"~ 
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EL DISCURS TÈCNIC 
I PROFESSIONAL 

Varem llegir en un full de presentació d'un curs sobre «Manipu
lació d'entitats complexes»: 

« ... Es tracta d'una tasca analítica i epistemològica i de la siste
màtica constatació de la posició i dinàmica de I 'Entitat Complexa 
en els seus diferents ordres i nivells d'existència, la qual optimitza
ció és sempre un estat en la relació entre l'Entitat Complexa i els 
subjectes que la manipulen ... » 

També hem llegit en una revista tècnica que: · I si després de tot, encara no estem convençuts que 
« ... En aquesta indústria de/futur, els departaments cal que siguem senzills, breus i clars en l'expressió, la 

d'engineering disposaran de CAD systems, treballant PMIS o prosa modular integrada i simplificada. ens 
amb joysticks i amb trackballs, en lloc de taulers i lla- pot proporcionar un exemple molt aclaridor. 
pis, els quals es connectaran amb les màquines de NC Es tracta d'un sistema adaptable per a la redacció 
de les producing areas, de manera que no es distor- tècnica i també per a algun discurs polít ic; que permet 
sioni el /ink entre uns i altres .. . >> escriure milers de frases gramaticalment correctes i 

Aquests dos textos, malgrat la relativa correcció farcides de la terminologia «moderna», però sense 
gramatical, presenten seriosos problemes de compren- cap sentit. P er fer-lo servir només cal saber comptar. 
sió. 

En el primer cas, per més que les entitats no fossin 
complexes, calia emprar un llenguatge tan enrevessat? 

Dissortadament , la pròpia complexitat de les frases 
és una de les raons de llur atractiu. D'aquesta manera 
el discurs és mehys arriscat; en canvi, expressar els 
propis pensaments amb precisió costa. 

Ta mbé tenim la sensació que molta gent creu que la 
verbositat és un ingredient necessari de la redacció; 
que una frase amb les paraules justes és seca o fi!)s i 
tot rude. Però, en definitiva, és millor la senzillesa 
que l ' ampul·lositat. 

Pel que fa a l segon exemple de prosa tècnica, l 'abús 
de l'argot i dels barbarismes pot fer que el lector que 
mirava d' il-lustrar-se es trobi immers en la foscor. Els 
professionals i els tècnics estem molt exposats a la 
temptació d'emprar un llenguatge obscur, tan sols ap
te per a iniciats . A més, aquests excessos no són un 
.menyspr:eu a les possibilitats de la llengua en els 
camps científic! tècnic? 

Pensem també que no posseïm realment els concep
tes si no sabem emprar els mots adequats per expres-
sar-los . Una altra manifestació d'immoderada verbo-
sitat sol donar-se en frases inicials de l'estil de: 

«També.és important tenir presents les considera 
cions següents .. . » 

o bé : «S'ha uria de parar esment en la possibilitat de 
dur a terme ... » . 

La majoria d'aquestes expressions introductòries 
gairebé es poden suprimir o substituir per una sola pa
raula. 

«Aquests dos textos, malgrat 
la relativa correcció 

gramatical, presenten 
seriosos problemes de . , 

comprenszo .. >> 

El PMIS consisteix en 4 taules (A, B , C i D) que 
contenen frases numerades (solament en farem servir 
5 en el nostre exemple): 

TAULA A 
1.- En particu lar 
2.- Per altra banda 
3. - Com a implicació resultant 
4. - Basant-nos en consideracions integrals del 

subsistema 
5. - Pel que fa als objectius específics 
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TAULA B 
1.- Un flux constant d'informació efectiva 
2.- La caracterització de criteris específics 
3.- L'inici del desenvolupament de subsistemes 

crítics. 
4.- La línia bàsica de configuració del producte 
5.- El principi funcional independent 

TAULA C 
1.- Ha d'utilitzar i interconnectar-se funcional-

ment amb 
2.- Maximitza la probabilitat d'èxit del projecte i 

en minimitza el cost i el temps necessari per a 
3.- Aporta límits explícits de prestacions a 
4.- Presenta reptes extremadament interessants a 
5.- Fa efectiva una implementació significant 

TAULA D 
1.- El sofisticat hardware 
2.- El disseny estructural basat en conceptes d'en

ginyeria de sistemes 
3.- El límit de qualificació preliminar 
4.- L'evolució de les configuracions durant un 

període determinat 
5.- Qúalsevol configuració modal discreta. 

Ara prenem, per exemple, el nombre 4235 i, a partir 
de la ta ula corresponent (la A per al 4,_ la B per al 2, la 
C per al 3 i la D per al 5), haurem generat la frase se
güent: 

«Basant-nos en consideracions integrals del subsis
tema/ la caracterització de criteris específics/ aporta 
límits explícits-de prestacions a/qualsevol configura
ció modal discreta. » 

Provant qualsevol altre nombre de 4 xifres anirem 
fo rmant frases plenes de soroll però buides d'infor
mació, tal com Shakespeare posa en boca de Mac
beth: «full of sound and fury but signifying nothing». 

Ironies a part, ens hauríem d'alliberar de la creença 
que el llenguatge és una «assignatura de lletres» i re
cordar que en els seus Assaigs, Montaigne ens diu 
que, en llenguatge, la recerca de frases noves i mots 
poc coneguts ve d'una ambició pueril i pedant. O 

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Empresa productora 
i distribuïdora d'un 
Paquet Informàtic d'Alt 

Nivell 

NECESSITA: 
3 tècnics comercials 

amb residència a 
Barcelona, València i 
Ciutat de Mallorca 

DEMANEM: 

* Coneixement de progra
mació oli d'algun Paquet 
Integrat Tipus Closed 
Exit, 7-8-9, ZPZZ, etc. 

• Experiència en vendes, 
preferiblement a institu-. 
cians o a empreses. 

• Nivell cultural elevat. 
• Català parlat escrit. 

Els interessats cal que ens escri· 
guen a mà, adjuntant currículum 
vitae i fotografia recent a: 

Apartat de Correus 941. 
Referència MMS. 
46080 València. 

OFERIM: 
* Representació d'un pro

ducte sense competència 
directa. 

• Ingressos fixos i comis
sions altes. 

• Seguretat social. 
• Formació a ·càrrec de 

l'empresa. 
• Incorporació immediata. 
Les cond icions concretes 
seran acordades en funció 
de les característ iques i la 
disponibilitat dels candi
dats. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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INFORMÀTICA 
Programació + Basic 
Autor: Carles Barceló 
Edita: Editorial Jonc (distribuït 
per Teide). 

No és una novetat editorial (es 
va editar l'any 1986), però consi
derem interessant donar-la a co
nèixer. Es tracta d'un manual que 
representa una alternativa a la 
línia actual de la majoria de 
publicacions que redueixen l'en
senyament de la informàtica al 
simple aprenentatge d'un llen
guatge de programació. Es pre
senten, amb detall, les instruc
cions més característiques del 
BASIC i es dóna un èmfasi espe
Cial en els aspectes algorísmics 
que contenen els programes in
formàtic~ . O 

I 

f~~:=~:~: 
C.rle1o &n:tló 

LA CIÈNCIA I 
LES FRONTERES 
DEL CONEIXEMENT 
Autor: Simposi de Venecia. 
UNESCO. 
Edita: Edicions de La Magrana. 

Aquest nou volum de la col·lec
ció de llibres editats en col-labo
ració amb el Centre UNESCO a 
Catalunya és una reproducció del 
Simposi de Venècia que van orga
nitzar el 1986. 

Disset especialistes en matèries 
diferents, com genètica, bioquí
mica, física, cosmologia o art, 
representaven a més d'una quin
zena d'Estats. Prengueren com a 
base la qüestió de si la ciència 

haurà de dialogar amb la tradi
ció, és a dir, amb les principals 
tradicions culturals de la humani
tat. 

Sense voler fer un enfocament 
globalista ni . establir un sistema 
tancat de pensament, ni inventar 
una utopia nova, planteja la ur
gència d'una investigació real
ment transdiciplinària a través 
d'un intercanvi dinàmic entre les 
ciències naturals, les ciències so-
cials, l'a rt i la tradició. O 

La ciència 
i les fronteres 

del coneixement 

11 

JORNADES SOBRE 
RESIDUS INDUSTRIALS 
I CONTAMINACIÓ: 
CONCLUSIONS I 
PROPOSTES ALTERNATIVES 
Edita: Centre d'Ecologia i Pro
jectes Alternatius (CEPA). 

És la primera publicació edita
da per la CEP A, organització de 
creació recent i que es defineix 
com a científica, ecològica, sense 
finalitats lucratives i indepedent 
de partits i institucions. 

En aquest primer volum es 
reprodueix el text integre de les 
Jornades fetes a l'Arboç del Pe
nedès i a Molins de Rei, amb un 
intent de constituir una trobada 
de debat i de treball científic a 
l'abast de tothom, i aconseguir la 
informació i participació de tots 
els interessats en els col·loquis. 
Els temes d'aquests col·loquis 
van des de l'estudi de la degrada
ció del medi ambient a Catalunya 
fins a l'exposició d'un pla d'orde
nació integral i de sanejament del 

territori català amb caràcter d 'ur
gència . O 

~ SOBJtt R.E.SUXJS INDUSTRIALS 
I COHTAMINAOO. 

COI'iCLUSK>NS I PROPOSTES 
ALll:JtNATIVES 

FERRER SOLERVICENS. 
ANÀLISI D'UNA OBRA 
CIENTÍFICA 
Autor: Felip Cid 
Edita: Fundació Museu d'Histò
ria de la Medicina de Catalunya 

Les pàgines d'aquest llibre són 
una investigació profunda, cientí
fica i biogràfica, per situar-nos en 
una època i en un ambient en els 
quals el biografiat es va preparar 
per exercir la tasca que s'havia 
autoassigna,t. 

En el camp mèdic les investiga
cions del doctor Solervicens se
gueixen sent avui dia indestruc
tibles, això denota el grau d'exi
gència de les seves asseveracions, 
comprovacions i recerques. 
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SISTEMA DE DIPOLS 
TRIBANDA APILATS 
Sovint quan es parla de muntatges tothom pensa en circuits 

impresos, components dive~s.os i .aP.arel~s per me~urar, que en con
junt surten de la idea de jac1l1tat l slmpllcltat. Fel1çment, pel que fa 
a la ràdio, no cal ser un savi en electrònica_l!er pode~ treballar en 
muntatges senzills. Una manera d'entt"ar-hl es a traves de les ante
nes. 

Un dels temes que, sovint, sentim en alguns QSOs 
(malauradament no massa) és el que fa referència a 
antenes. I, concretament, sentim a dir que l'antena és 
un element força més important del que tothom pensa 
normalment. En diverses publicacions, he llegit que 
els nord-americans diuen, si fa no fa: «Si gastes un 
dòlar en l 'equip, gasta'n cinc en l'antena». Cal tenir 
en compte que acostumen a tenir unes instaHacions 
que poden fer caure d'esquena a més d'un de no
saltres . 

No entraré a discutir aquesta afirmació, que em 
sembla prou respectable, però intentaré donar la volta 
a la truita presentant un muntatge senzill d'antena no 
gaire car. I, val a dir que dóna un rendiment força bo. 
Per tant la dita americana quedaria un xic tergiversa
da. No estic parlant d'altra cosa que d'una antena di
pol per a les bandes de 10,15 i 20 metres. 

Particularment, no em considero un gran construc
tor ni tampoc un tècnic dins del món de la radioafició, 
però, he començat a fabricar-me antenes (totes molt 
modestes) abans d'entrar en muntatges de circuits, 
que són tan interessants com la construcció d'antenes, 
però, potser requeceixen tenir un coneixement més 

profund de l'electrònica. L'antena que us presento és 
un apilament de tres dipols mitja ona pe~ a les bande_s 
~smentades. És a dir: una sèrie de tres d1pols amb bi
gotis de gat, com diem habitualment. 

«L'antena que us presento 
és un apilament de tres 

dipols mitja ona.>> 

Els primers bigotis de gat que vaig veure de prop 
van ser al QTH estiuenc de l'amic Emili (EA3 EXY). 
Estaven bé però, per a mi tenien un inconvenient: es
tavén subjectes a diferents punts. 

SISTEMA DIPOLS BIGOTI DE GAT PER 10-15-20 METRES 

Fi~. I 

QT/40 

100° a 120° d 'obertura del dipol de 20 metres 

LLARGADA DE CADA BRAÇ: 
Banda de 20 metres: 4,96 metres (14.250 Khz) 
Banda de 15 metres: 3,45 metres (21.250 Khz) 
Banda dc lO metres: 2, 70 metres (28.800 Khz) 

L 'alimentaciú del dipol va directe del coaxial sense balun. 

SISTEMA DE DIPOLS TRIBANDA 
APILATS 

Brides per agafar l'aillant 

9cm 

l)eça sòlida no metàl·lica 
(a 7 metres del terra) 

e 
'"' Q 

A mi no m'interessava transformar el meu terrat en 
un entramat de fils com si fos una teranyina on no es 
pugués passar. És per això, que vaig provar la idea 
que em va donar el bon amic Joan (EA3 FXF), el sis
tema apilat. 

Val a dir que en la figura 1 es pot observar l'es
quema bàsic del sistema que, suposo, es pot ampliar 
per a les bandes de 40 i 80 metres, malgrat que jo no 
ho tlagi fet fins ara. Aquesta antena està fixada a una 
alçada aproximada de 8 metres per damunt del terra 
del terrat (en totai uns 18 metres sobre el terra del 
carrer) i, com a qualsevol dipol en V invertit és impor
tant que l'angle que formin els braços estigui comprès 
entre els 90° i els 120°. Com que són tres dipols, tots 
tres estan a una obertura diferent. Això fa que ·per 
ajustar l'antena s'hagi de pujar i baixar diverses vega-

«Com a qualsevol dipol en V 
invertida, és important que 

l'angle que formin els braços 
estigui comprès entre 
els 90° i els 120° .. >> 

des, i que quan la provem, tinguem en compte les me
sures comparatives preses · en base a una càrrega 
fictícia, que ens farà de patró per als ajustatges. 

Per pujar i baixar l'antena ràpidament se la pot 
muntar a una corda introduïda prèviament dins d'una 
politja fixada al màstil o a un altre sistema de suport. 
La corda que ens farà baixar i pujar l'antena cal que 
sigui de bona qualitat, per poder suportar tot tipus de 
condicions atmosfèriques (per exemple de ny/on prim, 
tipus escalada). 

Un altre detall és el de les barres separadores de 
ny/on coHocades travesserès als dipols. Inicialment 
aquestes barres van ser construïdes en metacrilat del 
mateix calibre i mides. Evidentment, l'antena fun
cionava igual, però el metacriiat es va trencar a causa 
de les ventades i justament on s'havia foradat per pas
sar els cables dels dipols. En aquest cas, he de dir que 
potser es va treballar malament amb el material, ja 
que el metacrilat acostuma a ser força consistent. 

«Sabem que els dipols 
en V invertida són 
omnidireccionals .. >> 

Pel que fa al rendiment i a les característiques espe
cífiques, sabem que els dipols en V invertida són om
nidireccionals (presenten una certa direccionalitat pe
rò no és gaire important). El guany en Dbs és pràcti
cament nul, ja que es tracta de dipols de mitja ona. 
Com a informació complementària, he de di-vos que 
faig funcionar I 'antena en un indret que està a un 
quilòmetre del mar, i sempre he arribat al Nord 
d'Amèrica amb senyals de 59 (evidentment amb pro
pagació favorable i sense amplificador lineal), com 
també a Indonèsia, Argentina, Centre-amèrica o a 
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d 'altres indrets que podem considerar DXs. Per 
aquests detalls, considero que el rendiment dels dipols 
és bo. 1 no pas perquè ho digui jo, sinó que alguns 
corresponsals dels Estats Units i canadencs ja m'han 
dit que no es creien que sortís amb aquesta antena. El 
secret no està en la potència, ja que sempre acostumo 
a fer servi r un FT -7B alimentat amb una bateria de 88 
AH. El senyal, a més, travessa uns trenta-cinc metres 
de cable RG-8. Amb tot això, el que us vull dir és que 
no són unes condicions extraordinàriament bones per
què l'estació és molt modesta però té un rendiment sa
tisfactori . 

,. 

Per acabar us diria que l'ajustatge és crític si no es 
fa amb una certa sistemàtica, ja que s'ha de comptar 
amb que quan retallem un dels dipols suposa retocar 
tot el sistema dels dos restants. Això implica que cada 
cop que retoquem una banda, hem de pensar en noves 
mesures per a totes les altres bandes, ja que les va
riaci~ns d'ajustatge d'estacionàries poden ser signifi
catives . Pel que fa a les estacionàries, cal recomanar 
que es comenci a ajustar el dipol de 10m, després el 
de 15 i, finalment, el de 20, però no és una regla que 
s'hagi de seguir molt estrictament. Un cop ajustada 
l'antena, hom pot comprovar que pràcticament no hi 
ha cap problema en tota la banda de 15 i 20m mentre 
que les estacionàries s'eleven a 10m a·causa de la gran 
amplada de banda que hi tenim assignada. 

Ànim, i a fer DXs aprofitant els <<forats» de propa
gació que es van produint de tant en tant en aquestes 
bandes. Tothom es pot anar preparant per aquest pro
per cicle solar. D 

MUQUELLLOMPARTiMALLORQUÉS EA3FPR 
Diplomat en Magisteri i Radioaficionat 

LA FORMAC/0 DEL FUTUR, AVUI 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

OFICINES: 01putaC1ó. 314 p1al l ' Tel (93) 231 06 62 
Telex 99.352 TXS.U E Tele fax (3) 325 91 34 
08009 BARCELONA 

CENTRE 1: Plaça Un1vers1ta t. 5 Tel 3 18 1 O 50 
08007 BARCELONA 

CENTRE 2 : San t Anton1 M 'Cla ret. 357 Tel 340 46 93 
08027 BARCELONA 

CENTRE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA (E.S.P.) : G1rona. 34. 4 °. 1" - Tel 232 77 0 5 
0801 O BARCELONA 
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WRNO: LA PRIMERA 
EMISSORA PRIVADA 
NORD-AMERICANA 

D'ONA CURTA 
WRNO és una de les moltes emissores que actualment emeten en 

ona curta des dels Estats Units, però té una particularitat que la di
ferencia de la resta: é~ l'única emissora nord-americana d'ona cur
ta privada. Quaderns Tècnics va poder entrevistar el seu director 
J oseph Costell o III. 

- Sr. Costello, podeu explicar-nos, breument, la 
história de WRNO? 

-L'any 1978 jo vaig sol·licitar a la Comissió Fede
ral de Comunicacions dels Estats Units el permís per 
construir una emissora internacional. Jo sóc el pro
pietari de dues emissores d'ona mitjana i tres d'FM, 
totes ubicades a Louissiana i, sóc també, radioafi
cionat -WA5 HSI- i m'agrada força escoltar l'ona 
curta. És per això que vaig pensar que seria molt inte
ressant de crear una estació d'ona curta. 

El permís em va ser concedit i vam sortir a l'aire 
l' any 1982. 

Emetem des de Nova Orleans (Louissiana) amb una 
potència de 3'2 mega vats, i amb una antena log-periò
dica, en direcció al Canadà i a l'Atlàntic del Nord. La 
radiació indirecta cobreix el Carib, el centre i el sud 
d 'Amèrica. 

- A quin país creieu que té més audiència WRNO 
«servei mundial»? 

- Bé ... se'm fa difícil de dir-ho . Bona part de la 
nostra correspondència prové dels Estats Units i del 
Canadà, perquè el nostre senyal els arriba amb força. 
WRNO té un 600Jo de la correspondència del conti
nent nord-americà. Del 40% restant, un 25 0Jo arriba 
d'Europa i el 15% final arriba de la resta del món. 

«Emetem des de Nova 
Orleans (Louissiana) amb 
una potència de 3,2 Mw, 

l amb una antena log
periòdica, en direcció al 

Canadà i l'Atlàntic 
del Nord . .>> 

- Quina és la fórmula de programació de la seva 
emissora? 

- Emetem molta música, que és el llenguatge més 
universal. L'objectiu principal de la nostra emissora 
és l 'entreteniment. 

Nova Orleans (Louissiana) és on va néixer el Di
xieland, per això produïm quatre edicions setmanals 
del programa titulat «El Jazz dels anys 30». Aquest 
programa es fa amb la música genuïna de Nova Orle
ans, com la de Louis Amstrong i la de les velles ban
des dixieland de jazz. Els enregistraments es fan en di
recte, als clubs de jazz de Nova Orleans. Tenim un 
altre programa de jazz modern , de dues hores, fet per 
la NBC, de Nova York. 

Emetem l'espai en francès «La Veu de la Louissia
na», ja que en aquest lloc hi ha una important comu
nitat de parla francesa, hereva dels emigrants france
sos arribats pels volts del 1700. 

Com que els descendents d 'aquells emigrants enca
ra parlen francès, WRNO emet quatre vegades a la 
setmana aquest programa. A més a més d'aquesta 
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WRNO: LA PRIMERA EMISSORA 
PRIVADA NORD-AMERICANA 

DEXISME D'ONA CURTA 

forma, els oïdors de parla francesa del Canadà o 
d'Europa poden conèixer les activitats de la comuni
tat francesa de Louissiima. 

Uns altres dos programes, emesos per WRNO són: 
«Què es cuina» dedicat a la cuina i el menjar rle Nova 
Orleans; i «El Pont de Nova Orleans», produït con
juntament amb el World Trade Center. 

A Nova Orleans hi arriben molts visitants, perquè 
la nostra ciutat és la porta d'entrada als Estats Units 
per als visitants de centre i sud-amèrica. Per aquest 
fet emetem entrevistes realitzades a molts personat
ge; populars o magnataris importants que hi passen. 

Per tant, no únicament oferim música i entreni
ment, sinó que també informem de tots els esdeveni
ments socials. 

«Emetem molta música, 
que és el llenguatge 

més universal. L'objectiu 
principal de la nostra 

emissora és l'entreteniment .. >> 

- Després d~aquesta petita crònica sobre els 
programes i la societat de Nova Orleans, va1J1 ptegun
tar al propietari de l 'emissora quanta gent hi treballa. 

-Aproximadament, som unes 35 persones a l'es
taff. Aquesta xifra inclou els locutors, els enginyers, 
els oficinistes i les persones que preparen els butlletins 
de programes i que contesten el correu. 

-Abans en Joseph Coste/lo ens ha dit que era el 
propietari de dues emissores d'OM i 3 d'FM. La WR
NO emet únicament en ona curta, o també ho fa per 
l'FM i l'Ona Mitjana? 

-Bé, una mica totes dues coses ... WRNO té la se
va freqüència d'FM i el seu transmissor d'ona curta 
per arreu del món. Tanmateix, els programes que s'es
colten a l'FM no són els mateixos que s'escolten al 
servei mundial. Hi ha un equip completament diferent 
a cada lloc: un es preocupa de l'audiència local i 
l'altre de la internacional. 

A més a més, jo tinc l'emissora d'ona mitjana de 
parla castellana· «Radio Mil» (1.540 MHz). Penseu 
que actualment, aquí a Nova Orle·ans deu haver-hi 
uns 150.000 habitants procedents del centre i del sud 
d'Amèrica. 

- Per acabar aquesta entrevista al senyor Coste/lo, 
li vam demanar que ens digués l'adreça de WRNO. 

- Si alguna persona vol escriure a Ja nostra emis
sora, que escrigui si us plau a: WRNO Worldwide, 
Apartat 100, Nova Orleans (Louissiana)70181, Estats 
Units. O 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
membre de l'ADXB 

director de l'espai radiofònic «L'Altra Ràdio» 

LÍNIES DE TRANSMISSIÓ 
""' RADIOELECTRICA 

Avui parlarem d'un dels complements que el beceïsta hi dóna 
menys atenció, però que és el que més repercuteix en el funciona
ment de l'estació de BC: el cable transmissor d'energia des de 
l'equip fins a l'antena. 

Sens dubte, ~I beceïsta es preocupa de tenir, si és 
possible, l'equip que tingui més canals, més potència i 
el millor i més ben condicionat. En alguns casos, tam
bé es preocupa de tenir una bona antena, però molt 
rarament es molesta a saber Ja línia que portarà tota la 
potència de l'equip transmissor fins a l'antena. 
Aquesta és una gran equivocació, perquè, sense saber
ho, pel cable conductor pot perdre's entre un 3 i un 
600Jo de l'energia de l'equip depenent de Ja longitud 
física, del tipu.s de cable o de la seva instal·Jació 
correcta. 

«Farem una repassada a la· 
diferència que hi ha entre 

les línies simètriques 
i les asimètriques.>> 

Hi ha dos tipus principals de cables conductors 
d'energia o radiofreqüència; el primer el formen les 
línies anomenades simètriques i el segon les anomena
des asimètriques. En la BC, i en un ampli espectre de 
les ràdiocomunicacions, el tipus que s'utilitza és l'asi
mètric. Farem una repassada a la diferència que hi ha 
entre les línies simètriques i les asimètriques. 

Les línies utilitzades a la TV del tipus pla, són les si
mètriques. La línia simètrica és la que està constituïda 
per dos cables paral ·lels que sempre tenen la mateixa 
distància entre ells. La separació és d'uns 180 graus i 
els problemes comencen a aparèixer guan la separació 
entre conductors no és la de 180 graus, com la modifi
cadó de Ja radiació de l'antena, les pèrdues de potèn
cia les variacions en Ja impedància i d'altres proble
me~ són les conseqüèncjes més immediates. És per 
això que si alguna vegada col·loqueu una línia simètri
ca per a qualsevol ús o simplement per efectuar proves 
de qualsevol tipus, heu de tenir molt en compte aquest 
factor. 

En la figura 1 hi veureu la diferència bàsica entre les 
línies simètriques i les línies asimètriques. Ara parla
rem de les línies asimètriques que són les que utilitzem 
a la BC. 

Les línies asimètriques estan formades per un con
ductor central i un conductor exterior, separats per un 
material aïllant, generalment polietilè. S'emboliquen 
en un folre que protegeix el conductor exterior . El 
conductor central està format per uns fi ls prims de 
coure i el conductor exterior també, però trencats i 
emboliquen completament el material aïllant i tot ple
gat cobreix el conductor interior. En els cables espe
cials l'aïllant no és polietilè, sinó que pot utilitzar-se 
algun tipus de gas o, simplement, l'aire. Aquests tipus 
de cables es fan servir per a unes aplicacions molt 
específiques i no en parlarem. 

Dins dels cables asimètrics n'hi ha de diferents tipus 
que s'utilitzen segons· la potència que calgui, Ja fre
qüència de treball o de Ja separació entre emissor i an
tena. Una característica que s'ha de tenir molt en 

fig. 1. Exemple d 'una línia simètrica (esquerra) i d 'una línia 
asimètrica (dreta). 
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LÍNIES DE TRANSMISSIÓ 

RADIOELÈCTRICA 
compte, és el factor éi'atenuació de cadascun dels t i
pus de cables. En la BC norma~ment es fa servir el 
RG-58-U, que té un factor d 'atenuació , per les fre
qüències de la BC , d 'aproximadament uns 0,08 dB 
per emetre. Això és poc per a distància relativament 
curtes però, en una instal·lació fixa, la separació entre 
emissor i antena pot ser que no sigui curta precisa
ment. No ens ha d'estranyar pas que la distància entre 
l'emissor i l 'antena superi normalment els 20 o mé5 
metres. Si aquest és el teu cas, pot ser que en finalitzar 
la lectura d 'aquest article, pensis seriosament en la 
conveniència de canviar la teva línia de connexió. Si 
no ho és, quan acabis de llegir l 'article, quasi bé serà 
un expert en instal-lació de línies coaxials per BC. 

«En totes les línies de 
transmissió d'energia sempre 

hi ha pèrdues .. >> 

Tipus 
dc 

cable 

Longi tud 
(m) 

5,0 
7,5 

10,0 
12,5 
15,0 
20,0 
25,0 
30,0 
40,0 
50.0 

0,45 
0,67 
0,90 
I , I :! 
1.35 
1,80 
2,25 
2,70 
3,60 
4,50 

RG-58 C/U 

lO 
14 
19 
23 
27 
34 
40 
47 
57 
65 

Taula J. Longitud del cable i la seva correspondència en 
pèrdua de potència. 
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fig. 2. Exemples de cables coaxials asimètrics. 

Per poder veure la importància de la línia d ' alimen
tació de la nostra antena, la millor manera és veure'n 
uns exemples. Imagineu-vos que la vostra línia té una 
longitut de 30 metres i que el cable que teniu instal-lat 
és del tipus RG-58-U. A la taula 1 observem que a 
d'una longitud de 30 metres d ' aquest cable li corres
pon una pèrdua d'un 47<1/o de la potència que genero-

5 
8 

11 
13 
17 
23 
29 
36 
51 
68 

O, 15 
0,2~ 
0,30 
0,37 
0,45 
0,60 
0,75 
0,90 
1,20 
1,50 

RG-213 

3 
5 
7 
8 

10 
13 
15 
19 
24 
29 

I , 7 
2,5 
3,5 
4,3 
5,3 
7,2 
9,0 

11 ,O 
15,0 
1 8,~ 

LÍNIES DE TRANSMISSIÓ 

RADIOELÈCTRICA 
sament lliura el vostre equip a l'antena. Si sortiu «a 
l'aire» amb 25 W teòrics, en el cable de la línia s'hi 
queden 11,75 W, amb la qual cosa la vostra antena 
sols radia 13,25 W; la resta s'ha transformat en ener
gia calorífica que, a poc a poc, anirà minant la resis
tència del cable transmissor. 

Però si un cop llegit el paràgraf anterior, has anat 
corrent a c mviar el cable i has col ·Jocat 30 metres de 
cable flam ant RG-213-U, que és més gruixut i més 
car. .. comprovaràs que també hi ha pèrdues. Efecti
vament. En totes les línies de transmissió d'energia 
sempre hi ha pèrdues, pot ser que siguin menors a mi
da que la distància entre l' emissor i l 'antena sigui més 
petita o que el cable conductor sigui d'una qualitat 

Conductor cen tral 

~/1-----1: r JA 
~--+-1---1 I Dieltktric 

Funda aïllant 
Conductor ex ter i or 

fig. 3. Composició d 'un cable coaxial per a Banda Ciutadana. 

QUIN ORDINADOR TENS? 
Per conèi'\er quim. són cl'> model'> d'ordinador més 

emprat'> pel-. radioaficionat -.., radioc,coltes i Bceís1es 
el programa L 'A/u·a Ràdio, de Ràdio 4. i lc-. publica
cion~ CQ Radioamateur, Revis{([ UR E, Correo CB, 
1:.."/ectrónica y Cumunicaciones, Quadems Tècnin. 
Nuevu A1AF . . '\..fundo DX i ,V/ón DX. u~ con' idcn a 
participar en l'cnquc~ta <<Quin ordinador t en~'?». 

Em icu la -,cgüent butlleta, degudament ..:orn pli
plent ada, a L'A lira Ràdio, Rúdio 4, Passeig dc Grú
cia, I , 08007 Barcelona. 

En tre totes Ics butllcte<. rebudes '>L' -.onejaran di ns 
dc l 'edició dc L 'Al/ra Rórlio del diumenge 19 de juny. 
ràdio'>, calcu ladorc~. sub<,cripcion-. a re' i-,tc'> rela
cionadc' amb la radioatïció. !a radioescolta i la banda 
ci ut adana, i molts d'altre'>. 

(lrúcics per la '.O\tra parti..:ipació. 

més bona i per causa, també, d'altres factors. Però 
tranquil, la teva nova i flamant línia de RG-213-U té 
unes pèrdues irrisòries, comparades amb les de l 'exi
liada línia de RG-58-U. Estudia l'exemple que donem 
a continuació. 

Observem a la taula 1 que a 30 metres de RG-213-U 
li corr.esponen unes pèrdues del 19% (quin descans), i 
si continuem transmetent amb el nostre antic equip) 
que ens donava 25 W, sols perdem 4,75 W i la nostra 
antena no radiarà gaire més de 20 W (ara sí que sortim 
fort). 

No solament sortim més fort que abans, sinó que, a 
més, no som tan sords. Sí, no riguis perquè amb l 'an
tiga línia de RG-58-U la sensibilitat eo la recepció es 
reduïa en un 36% i amb Ja flamant RG-213-U la sensi
bilitat sols es redueix en un 11%. El nostre senyal arri
barà més lluny i rebrem senyals més llunyàns. 

Ara que coneixem la importància del cable, en el 
proper article comentarem la complexitat de funcions 
d ' alguns botons de comandament de les nostres emis
sores de BC. Perquè, val a dir, que n'hi ha que són 
complexos. O 

VICENÇ JAREÑO i SORLI 
Secretari General de la Federació Catalana 

de Banda Ciutadana 
Vice-president de la Federació Internacional 

de Banda Ciutadana 

Non1 i cognoms ............ . .... . ... ..................... ..... .. 

Adreça ......................................... . ................ . 

Indicatiu ...................................... . 

\ larqucu amb una rodona Ics rc~rustc<. adient' en ca
da ca": 

- Sou radioaficionat'? 

- Sou radiocscolta o dic.\isto? 

-Sou afidonat a la banda ciutadana? 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

Tipus, marca i model d'ordinador que teni u: .......... .. 

Altre> obscnaciom: ......................................... .. 
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LLEI D'ORDENACIO DE 

LES TELECOMUNICACIONS 
Atès el fort interès i la importància que representa per al món de 

les telecomunicacions la redacció i el desenvolupament posterior 
de la Llei d'Ordenació de les Telecomunicacions (LOT), aprovada 
pel Parlament espanyol i publicada en el BOE de 23 de desembre 
de 1987, oferim als nostres lectors la possibilitat d'obtenir una cò
pia de 1 'esmentada llei, per la qual cosa sols cal que ens en viïn una 
carta i, contra-reembossament rebran la informació. 

En el preàmbul de la Llei s'exposa la finalitat dels 
legisladors per establir un marc jurídic bàsic on 
s'incloguin les línies mestres a les quals s'han d'ajus
tar les prestacions de les diverses modalitats de teleco
municacions. Alhora s 'hi defineixen clarament les 
funcions i les responsabilitats de l'Administració 
Pública i dels sectors públic i privat. 

La Llei s'estructura en quatre títols, vuit disposi
cions addicionals, quatre disposicions transitòries, 
un~ derogatòria, una disposició final i un annex de 
definicions. 

Com a principi general, la Llei configura les teleco
municacions com a serveis essencials de titularitat es
tatal reservats al sector públic, definint el domini 

públic radioelèctric i ordenant Ja seva utilització, i es
tableix, alhora, l'exclusió d'uns serveis del determinat 
règim. 

També es classifiquen els serveis de telecomunica
ció en diversos grups, destinant-ne a cadascun d'ells 
articles específics per tal de diferenciar el servei que 
rep l'usuari en cada cas i el tractament legal que es dó
na a uns i altres. 

Aquesta Llei també crea el Consejo Asesor de Tele
comunicaciones com a màxim òrgan assessor del go
vern espanyol en aquesta matèria i s'estableixen els 
criteris per a la formalització d'un nou .contracte amb 
la CTNE. O 

QUADERNS TÈCNICS 

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

• Venc emissora decamètrica de 27 MHz per 170.000 pessetes. Regalo mesurador d!esiacionà
ries, acoblador d'antena i micròfon preampiificadvr. Te! f. 658 21 43. Demanar per José. 
• Oscil·loscopi teleequipament, mod .. DM. 64, de doble feix i pantalla amb memòria. Molt 
bon estat: 45.000 pessetes. Telf. 311 77 14. 
• 20 metres de cable coaxial RG-8 per 1.000 pessetes. Telf. 311 77 14. 
• Emissora de base Cobra . Versió H4: 35.000 pessetes. Telf. 334 56 19. 
• Venc jocs per MSX Konami, Sony, Elbe, etc. Molt barats. En~iè. Telf. 332 47 69. 
• Spectrum Plus 48K amb monitor, cassette<> , cables i molts jocs. Escriure a l'apartat de 
correus 9348, 08080 Barcelona. 
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• La multinacional Honeywell ha convocat per quar
ta vegada el concurs «Competició Futurista» dirigit a 
estudiants europeus amb plena dedicació, que estiguin 
matriculats a Universitats, Escoles o Instituts Tècnics. 
El concurs consisteix en la redacció d'un assaig que no 
ultrapassi les 2.000 paraules i on es predigui el desen
volupament tecnològic més significatiu en els propers 
25 anys , en les àrees d'Energia, Aeroespacial, Fabri
cació Automatitzada, Tecnologia per a l'habitatge i 
per a l'entorn de treball. 

Els guardonats estatals , que es faran saber el maig 
del 1988, rebran 140.000 pessetes i es presentaran al 
premi europeu, el mes de setembre, que consisteix en 
una beca d'estudis en una Universitat dels Estats 
Units. 

Els estudiants que vulguin més informació poden 
dirigir-se a Honeywell, Pradillo 48, 28002 Madrid, te
lèfon (91) 416 Ol 00. 

• Bases per al context comarques catalanes. Organit
za el Ràdio Club Àuro de Santpedor (Bages), 
ED3CCC. La 1 a part serà de les 20 hores EA del dia 
17.09.88 a les 2 hores del dia 18.09.88; la 2a part, de 
les 8 hores EA del dia 18.09.88 a les 14 hores del ma
teix dia. 

Perquè un QSO sigui vàlid, hi haurà de participar, 
com a mínim, una estació EA3 o EB3. Hom sols 
podrà treballar amb un sol indicatiu des d'un mateix 
QTH. Hom podrà repetir els contactes de la 1 a dura
da durant la 2a part. 

Bandes 144/ 146 en les següents modalitats: FM, 
SSB, CW, RTTY i PAC KET. No serà vàlid el contac
te operat a través de repetidors (o digipeaters), EME i 
MS. Segments operatius: 

cw, 144,020/ 144,150 
SSB, 144,150/ 144,500 
FM, 145,250/ 145,575 (llevat de 145,300) 
RTTY, 144, 600 i 145,300 
PACKET, 144,()50 

Si desitgeu rebre més informació sobre el context 
podeu contactar amb el Ràdio Club Auro i/ o amb els 
següents coHegues EA3AE, EA3BB, EA3DHQ, 
EA3DXR, EA3EFC, EB3RI i EB3BYB. 

• m Encuentro Hispano-Luso de Información 
Científica y Técnica, del 21 al 23 de març de 1988 a 
Salamanca (Espanya). 

Objectius: 
1.- Propiciar les vies de cooperació bilateral i mul

tiiateral per incrementar la difusió de la producció 
científica. 

2.- Establir les bases metodològiques per a l'ela
boració de terminologies científico-tècniques en es
panyol i portuguès i el seu ús en la C.E. 

3. - Estimular la utilizació dels nous mètodes d'ac
cés a la informació especialitzada com a un ajut a la 
investigació pluridisciplinar. 

4.- Fomentar el coneixement i l'ensenyament de 
les tecnologies de la informació entre els professionals 
de les ciències de la documentació i de la informació . 

Dirigit als documentalistes, tècnics i distribuïdors 
de Ja informació, promotors de bancs de dades, inves
tigadors i informàtics i a tothom que hi pugui estar in-
teressat. 

Secretaria, informació i tramesa de comunicacions: 
INCITE 

' Apartat 2410 
1111 LISBOA (Portugal) 

CREI 
Apartado de Correos 232 

Tèlex: 48238 CREI-E 
Telèfons: 410 02 81, 419, 67, 56, 410 13 05 i 

410 06 61. 
28080 MADRID (Espanya). 

• Entre el 7 i el12 d 'abril se celebrarà a París la «Set
mana Internacional de l'Audiovisual 88». La fira se 
celebrarà a la Porte de Versailles i agruparà el Saló In
ternacional del So i el Vídeo; el Mercat Internacional 
de la Comunicació Audiovisual; el Mercat Europeu 
del Tractament i la Síntesi d'Imatges i les Jornades de 
la HiFi. 

• Sabadell/ Vallès Occidental.- Entre l' 1 i el 6 de 
març de 1988 es fa a Sabadell la s a Fira de la Informà
tica. L'àmbit de la Fira abasta tota la comarca del 
Vallès. Els sectors presents en aquest certamen són el 
dels ordinadors personals, l'automatisme i Ja robòti
ca, les empreses de serveis informàtics, les aplicacions 
informàtiques per a l'empresa i els ordinadors domès
tics:La s a Fira de la Informàtica a Sabadell està orga
nitzada per la Jove Cambra de la ciutat. 

• Institut Català de Tecnologia: Programa de gestió 
d'energia. Cursos convocats per a gener-juny 1988: 

Reglament d ' instal·lacions de calefacció, climatit
zació i aigua calenta sanitària; Auditoria energètica 
d'instal·lacions d'enllumenat públic; Tarificació de 
l'energia elèctrica. Criteris d'optimització; Estalvi 
energètic en forns de procés i calderes; Aplicacions in
dustrials del gas. Noves tecnologies d'estalvi energè
tic; Electrotermia industrial. Noves aplicacions tèrmi
ques de l'electricitat; Estalvi energètic a la indústria 
tèxtil. Avenços tecnològics i de procés; Cogeneració 
de petita potència (fins 5MWe); Auditoria energètica 
d'instal ·lacions industrials; Estalvi · energètic en 
centres hospitalaris. Mètodes i tecnologies. 

Per a l'octubre es preparen cursos sobre Manteni
ment Energètic Preventiu i Gestió informatitzada de 
l'energia. 

Les matrícules dels cursets oscil·len entre les 25.000 
i les 65.000 pessetes i podeu inscriure-us a ICT, Via 
Laietana, 39, 4t, 08003 Barcelona (telèfon: 315 16 13). 
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A PIONNER IN A NEW COUNTRY 
It 's reproduced in this article the valuation oj Naama Zeine-Eddine, about the new te/e

communications station installed in this country. 

---- ROBOTICS 
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In this paper we'/1 exp/ain the robotics notion, exp/aining the system structure and control 
algorithms used in its construction. In next paper, we'/1 introduce the actuat ors controls with 
the most usually used today. 

FROM PHOTOEMITTERS TO CCDs (&III) 
In this third and /ast article about electronic TV tubes, the new CCD devices are described 

in an easy and comprehensible way. 

HIGH PRECJSION POWER SUPPLY 
A f?wer supply device is detailed between O and 9,9 V, with 100m v steps. 11 has a o 5% 

preC IS/On. , 

CANAL JO: A MESS VIA SA TELL/TE 
In this article you can fi nd a /itt/e bit explanation about this new TV sal. channel a nd allthe 

things around this iniciative. 

MAGNETIC CARTRIDGES AND COMMUNJCATION 
A jew ideas about audio a nd phono cartridges thai wi/1 he/p you to understand audio world 

and can give you a bel/er sound to your Hi-Fi euipment. 

PROBLEM NUMBER 2: INFORMA TIC PERSECUTION 
In this issue we propose a new exercise to so/ve similar to the one published in QT-/3. 

THREE BAND DJPOLE SYSTEM 
The dipoles explained in this issue ore very easy to makejor beginners. This kind oj dipoles 

can ojjer many satisjactions into experimentalion world. 

WRNO: The first private SW radio station in the USA. 
Quaderns Tècnics interviewed Joseph Coste/lo lli, WRNO director. WRNO is the.fïl:<;t¡Jri

vate SW radio station in the USA, broadcasting lo all over the world. 

RAD/0-ELECTR/C ENERGY TRANSMISSION UNES 
Sornetimes CB users don 't ca re aboutthe importance oj cable lransmilling energ¡•.fimnthe 

CB slation lo !he anlenna. 

• Club de Lectors • Agència de Viatges 
• Editorial • Centre d'Estudis • Fons d'Art 
• Revista ((Xarxa}} • Conferències i Debats 

• 
• • 

• • • 

xa 
CULTURAL 

10 anys al servei de la cultura catalana .. 

Fes!tE'N ADHERENT 
i col· labora tu també en aquesta tasca imprescindible. 

Ample, 35 (palau Mornau)- Tel. (93) 315 1 O 11 ., ., 
08002 BARCELONA ,-,. 

/ 

; 



El PReS~omr més vengut de tot el nm. 
FOOI instal.lació. Tamany reduït. Avançada tecooogia 
i J]BStacions requerides pels raJioaficionats. 

CSIMPORT 
Bertran, 72 Tel.: 211 61 00 
Fax: 211 08 15 08023 BARCELONA. 
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