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EDITORIAL 

PREMSA ESPECIALITZADA, PREMSA 
CONDEMNADA? 

Darrerament dins els ambients de la premsa especialitzada, sobretot tècnica, s'ooserva 
una certa preocupació per la cada cop més important presència de grans multinacionals 
del sector que, o bé llencen al mercat noves publicacions amb uns mitjans difícils 
d'abastar, o bé es limiten a comprar les revistes ja consolidades en el mercat. 

El més probable és que aquest jet tendeixi a incrementar-se en un termini molt curt 
d'anys i ja definitivament a partir de l'Acta Única Europea a partir de/1992. 

Això ens hauria de fer reflexionar i trobar els canals i la imaginació suficients en 
aquesta mena de lluita de David contra Goliat que se'ns presenta i persistir, cadascú en 
la seva especialitat, en l'increment de la qualitat, quantitat i presentació estètica de les 
publicacions, acostant-nos al màxim a les necessitats i exigències de/lector especialitzat 
i del seu mercat natural. 

Des de l'òptica d'una mitjana modèstia QUADERNS TÈCNICS no pensa quedar-se 
creuada de braços i afronta amb illusió la interminable cadena d'etapes que han de fer 
de QUADERNS TÈCNICS la publicació de divulgació tecnològica amb més informació 
i qualitat. 

Cal fer constar, però, que les fonts d'ingressos tradicionals d'una publicació periòdica, 
els subscriptors, les vendes i la publicitat, es troben en el nostre cas prou descompensa
des. L'errònia inèrcia del sector ja que una publicació amb unes xifres de vendes i 
subscripcions molt importants i una presència en el sector considerable, es trobi amb una 
presència de publicitat encara minsa. 

Independentment de la nostra tasca constant i molt persistent per trencar aquesta greu 
disfunció de la indústria del sector, amb resultats lents però interessants, creiem que són 
les Institucions Públiques relacionades amb el tema les qui haurien de collaborar i 
discriminar positivament aquestes revistes que, com la nostra, tenen una funció de servei 
d'investigació dignes de tenir en compte, parallelament al crescendo de la publicitat 
pròpia del sector. O 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TI~CNICS 

Nadal Batk (Rec/Or Unin•rsi1111 de Mallorm): Gahrid Fer
rat0 (R ec/or Unin•rsilllt Politècnica de ( 'atalunya ); Jos.:p 
M. Brical l (R ector Unin•r.l"ital de /Janelona); Ramon La
pi eura I l?ecwr Unil<•r.litat de València): Ramon Pascual 
(Rector Unit·c·rsilllt .Atllrinollw): Joan lkcat ((imgraf i 
profi'.l.\'or a la Unil·asitat de l'erpinya): Antoni M. Badia 
( l.ingtïislll): Jaume Herran7 ( Mcmhre del /Je¡wrta11tent de 
senra/.1 i colllllnicacion.l· dc la UI'( ) ; Scha!'>ti il S.:rrano !Sc
lltil~leg): Miq ud u.: Moragas (Comuniclileg): .hbèp A . 
Ca!-.CO (Gerent del Consorci dïnjúrmacio i /)oCIIIIH'nlllció 
dc• Cawlun l<l); LI ub Basiuio ( l>irector dc• 1'/nstitlll Ciher
nètic): SarÚiago P.:y I /)is,c•nrador indu.\tria/); .Jm~· r Puig 
( /)octor f:"ngilll"t'l" Industrial): Miqud Barcchí I J>irector de 

QUADERNS TÈCNICS 

f"ln1ïillll Cawlà de Tecnologia); T .:rc!'>a Cahré (Di rec/Om 
del TERMCA T): Alfon' Moreno (Cap del Sen·ei cie de
.H'III'Oiupamcnt empresarial i tecnològic); Ricard Campro
don (Cap del Sc·n ·ei del Uihre i de la Prem.w); Francesc J . 
Deó (Tecnic elèctric): LI ub Marqu.:t (Enginyer Industrial); 
LI ub Cisn.:rm ( En~i111w lndtlstrial); Jaume Martí ( En~i
nyer Industrial). J¡;unÍ.: Olivé (Enginyer ln<.lu!-.trial): Ra
fael Cr!-.t<: llanos ( /:'n~inycr Industria/); Raü l Garcia-Duran 
( 1:-conomistll ); Xavin Garcia (Periodista científïc); Lean
dre T .:ro l ( fleriodi.1111 a Cawlwn·a Ràdio): Monbcrrat Mi
nohis ( Periodiya 11 l?àdio -1); jos.:p Ca ta li! (Periodista a 
l'A lïli); Lui,-1\ngel F.:rnanu.:z ( l'eriodisw a El Periódico); 
Xavier Duran (!'eriodi.\ ta cicnujïc): José-Juli<ín Morentc 
(Periodi.lta a !.a Vanguardia); Mart í Olivel la (Memhre del 
Cemre d'Es11ulis Joan /Jardina): Gahriel Junvent ( /Jirecwr 
de 1'/:T\ET de la UI'C). -
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Notícies 
CONVERTIDOR A/D CMOS 

PER A VISUALITZAR LCD 

Agències.- Siemens està fabri
cant un convertidor AID CMOS, 
capaç de maniobrar amb un visua
litzador LCD i de realitzar una 
conversió AID de 3 Y2 dígits. 
Aquest convertidor té un sistema 
de pendent dual que permet dismi
nuir quals€t_vol interferència. El 
KS7126 treballa en un error infe
rior a 10 ¡¡. V, un corrent de pola
rització d'entrada màxim de 10 
pA, i va preparat en una càpsula 
DIP de 40 patilles. El seu consum 
osciHa entre 500 i 900 ¡¡. W i treba
lla a una temperatura de O a 70° 
C. D 

SISTEMA PER AL 
SEGUIMENT 

DE SATÈLLITS 
METEOROLÒGICS 

Agències.- La societat infor
màtica CMG ha acabat de dissen
yar el seu sistema Meteotel. El se
guiment en directe de les explora
cions 9el~ satèHits meteorològics 
es pot' fer gràcies a la seva aplica
ció a un microordinador. 

Una altra funció que compleix 
el Meteotel és la recepció de les 
previsions i l'evolució del temps 
amb un marge de 30 hores. . D 

La Imatges per aateHit controlades en directe 
per ordinador. 
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Comentaris 
SISTEMA ACTUALITZABLE DE MICROFITXA 

Agències.- Aquest sistema, desenvolupat per una empresa 
britànica, no necessita cap mena de substància química, per la 
qual cosa pot ser utilitzat en qualsevol entorn no~mal d'oficina. 

Segons els seus fabricants el nou sistema és susceptible de ser 
d'interés a òrganismes financers, bancs, etc. 

El sistema s'anomena OVONIC-8000 redueix fins a un 95 
·per cent l'espai necessari per emmagatzemar els registres i ar
xius, amb la qual cosa s'estalvia temps en la manipulació d'in
formació i espai. El sistema consisteix en microfitxes estandard 
de 148 x 105 mm i cadascuna pot emmagatzemar fins a 98 
documents DIN-A-4. Cada cicle de registre ocupa menys de 10 
segons i la imatge enregistrada pot aparèixer en el plafó per a 
la seva verificació. Cada microfitxa té un temps de vida previst 
de 100 D 

L'OVONIC-8000 redueix l'espai en un 95 per cent. 

UNITATS CENTRAL PER AMPLIAR EL TRACTAMENT 
EN MEMÒRIA 

Cambridge/Gran Bretanya.- L'empresa Synoptics Ltd. ha 
posat al mercat dues unitats central que han estat concebudes 
pèr ressaltar el tractament d'imatges dels IBM i compatibles. 

Es tracten ète la Synapse, que és un sistema de recollida, 
tractament i presentació d'imatges, i la Synergy. Ambdues pro
porcionen imatges de senyals en temps reals. 

La Synergy comprèn el seu propi òrgan de tractament inte
grat, que funciona 10 vegades més ràpid que l'ordinador, té el 
triple de memòria, una àrea de treball un 50 per cent més gran 
del normal i capacitat d'escombrat lent. Entre d'altres caracte
rístiques ofereix la capacitat de convolució (ressaltat de zones 
borrosses i voreres) i zoom interpolatiu (ampliació/ compressió/ 
expansió) de zones específiques. O 

Flash s Informacions 
VIDEOIMPRESSORA DE COLOR NAVIGRAPH UP-5000 

L~ UP-50000 Fresentada per Sony produeix impressions de 
qualitat fotogràfica a partir d'una àmplia varietat de senyals de 
video. La interfíci~ de video digitalitza 8 bits de vídeo i, per 
tant, _té 256 enregistraments de cada color primari (magenta, 
groc I blau}, amb un total de més de 10 milions de colors en 
cada punt. 
. Perme~ posar una, quatre o nou imatges en una sola impres

SI~ de rruda 15 x 11,3 cm. El temps d'impressió és inferior al 
mm~t. També per~et realitzar transparències per a projeccións, 
a mes a més dels diversos ajustos de brillantor tonalitat colo
ri~~tri~, _etc i de poder disposar en memòria ~ualsevol imatge 
a Impnmir. 

És equipada amb una sèrie RS-232C, la qual cosa permet ser 
controlada des d'un ordinador. o 

SISTEMA DE CAD/ CAM MODULAR 

Agències.- L'empresa CAD Center SA va presentar en el 
passat certamen EXPOCAD-88 una sèrie de paquets de softwa
re dins dels quals podem trobar el CAM-X, sistema de 
C_AD/ CAM modular que proporciona solucions per a dibuixos, 
d1sseny en 3D, sòlids, control numèric de 2 112 i multieixos, 
anàlisi per elements finits, base de dades, esquemes, superfícies 
imparamètriques. 0 

Un nou producte que fa grans aportacions al sistema CAD/ CAM 

OPTICAN: INSTALLACIÓ 
SUBMARINA 

DE FffiRA ÒPTICA 

Tenerife/ Illes Canàries.- A les 
Dies Canàries s'ha instaHat un dels 
primers sistemes mundials subma
rins de fibra òptica, amb caràcter 
experimental i comercial, anome
nat OPTICAN. 

En aquesta instaHació feta per 
la TELEFÒNICA amb tecnologia 
punta de la firma AT & T, s'han 
fet importants proves experimen
tals de video lent i video-conferèn
cies. Aquesta és una experiència 
única al món. D 

Una lnstaHacló única al món. 

SINTETITZADOR 
TOTALMENT DIGITALITZAT 

Agències.- Oberbeim intro
duirà en el mercat en breu el Ma
trix 1000, un model sintetitzador 
subministrat amb 200 sons en 
RAM i 800 eq ROM. L'aparell, 
compatible amb tota la gamma de 
so d'Oberbeim, és capaç de treba
llar amb 36 veus. 

El procés de creació, modulació 
i tractament d'àudio es podrà 
efectuar amb un sistçma totalment 
digital dissenyat per Wave Framo 
Corporation. Tot el sistema pot 
ser controlat per un ordinador 
IBM. O 
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Novetats Notícies 
MÒDUL 

VIDEOTRANSMISSOR PER A 
ÒPTIQUES 

Agències.- Una de les darreres 
novetats de Siemens en el camp 
del video és el mòdul videotrans
missor per a òptiques. La seva lon
gitud màxima de transmissió és de 
2 quilòmetres. El procés de trans
missió òptica es realitza mit
jançant un sistema de modulació 
de freqüència, ampliable si es 
compta amb repetidors de mòduls 
òptics fins a una distància de 8 
quilòmetres . El nou mòdul permet 
incorporar un monitor en color. 
L'amplitud de banda de 7 MHz i 
la tensió de sortida d'1 Vcc sobre 
75 són altres prestacions que ofe
reix l'aparell. O 

REVOLUCIONARI SISTEMA 
D'IMPRESSIÓ EN CINTA 

New Jersey!Estats Units.- PA 
Consulting Group, una empresa 
de New Jersey, ha desenvolupat 
un nou i revolucionari sistema 
d'impressió en cinta, fruit d'Ún 
contracte ~mb Kroy Inc. 

El sistema es digital, i el Kroy 
360 és capaç de produir paraules i 
.números, jugant amb centenars de 
petites variacions de mida i forma. 
Tot l'aparell està basat en un sol 
cartutx. 

La majoria de variacions es po
den obtenir mitjançant la simple 
manipulació del teclat, encara que 
per variar el tipus de lletra cal can
viar de cartutx. O 

,.,. ,._ ~-

.... ,-~ .. 

I 
t 

" 't I fo -~~f \ -·~ ', . . ..... . '• ~ ... - --~;' -.· ------ .. ·_· -

- ' 
I 

\ . · .. 
Un mètode dlgltal d ' Impressió en cinta. 
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S'ESTÉN LA POR A LA CURTA VIDA DELS DISCOS 
COMPACTES 

Agències.- Originàriament els fabricants de discos compac
tes havien utilitzat com un dels més importants arguments co
mercials la inalterabilitat d'aquest material. Fa uns mesos, però, 
l'anunci dels responsables de l'empresa Nimbus Record al vol
tant de determinades proves on es demostrava l'autodestrucció 
dels DC després de només vuit o deu anys d'haver-se venut té 
esverat a tot .el sector. A partir d'aquestes declaracions s'ha 
encetat una guerra de contradeclaracions de fabricants, com la 
mateixa So ny, una de les inventores del disc compacte, desmen
tint aquestes informacions. Segons els directius de Nimbus Re
cord aquesta autodestrucció es deguda a les tintes que s'utilit- ~ 
zen per imprimir a sobre de la cara brillant les diverses caracte
rístiques del disc. Aquestes tintes començarien una corrossió 
que aniria danyant les diverses capes de protecció i metàliq1;1es 
del disc. 

Altres fonts indiquen que podria tractar-se d'una pressió 
d'altres fabricants per començar a introduïr al mercat uns altres 
discos fabricats amb una làmina d'or, molt més cars, i que ès 
presentarien com els realment indestructibles. O 

SOFTWARE DETECTOR D'ERRADES EN PROCESSOS 
DE PRODUCCIÓ 

Agències.- Texas Instruments i Camegie Group han signat un 
acord que permetrà comercialitzar el Testbench, un paquet de 
software basat en el coneixement per detectar errades en màqui
nes o processos de producció. El procés de diagnosi del Test
bench comença quan el tècnic descriu els símptomes detectats 
en la màquina i l'aparell li suggereix les possibles solucions i les 
proves a realitzar. En el cas que un cop realitzades les proves, 
el problema no estigui resolt, el Testbench continua la seva 
investigació. Orgànicament consta de tres mòduls bàsics; un 
encarregat del sistema de desenvolupament i raonament, un 
altre que analitza les solucions i el darrer que és el traductor 
d'enllaç entre els dos primers. O 

Comentaris 
AJUT MECÀNIC PER AL COR 

. Texes! Estats Units.- Fins fa poc la substitució del cor per 
un element mecànic que suplís les seves funcions era tècnicament 
impossible i encara avui constitueix una solució temporal i im
perfecta. 

Malgrat les circumstàncies, els elements mecànics substitutius 
constitueixen un terreny obert a la investigació tecnològico-mè
dica. 
Rec~nt~ent s'ha instaHat en un ésser humà, per primer cop, 

una .nunuscula bomba que, sense intervenció quirúrgica, pro
porclOna un ajut al cor insuficient. La bomba rep el nom de 
Nimbus Hemopump i va ser col-locada pel doctor cirurgià O.H. 
Frazier de l'Institut Cardiològic de Texes. Aquesta bomba té 
una mida d'uns 6 cm de llarga i 6 mm de diàmetre, similar a 
una cigarreta. La intròducció es fa a través de l'artèria femoral 
i es fa avançar fins al cor. El sistema d'impulsió és constituït 
per unes aspes que giren a 25.000 revolucions per minut i així 
s'allibera al ventricle de la feina de bombejat de la sang. La 
font d'energia s'aconsegueix amb un motor elèctric extracorpo
~. o 

DOCUMENTS DE CONTROL D'IDENTITAT 

Agències.- La informàtica, segon l'ús que se'n faci, pot 
passar del blanc al negre. Sembla que a Europa es torna a 
contemplar la possibilitat de tirar endavant les targetes d'iden
titat informatitzades, projecte cenflictiu que s'havia ajornat fa 
un temps. L'avantatge d'aquest sistema és la impossibilitat de 
falsificar el document... fins que els fasificadors dispo'sin de les 
tecnologies dels ministeris de l'Interior europeus. La taca negra 
d'aquest DI és la informació que desconeixerà el mateix propie
tari i que estarà tècnicament guardada dins la targeta. Fins ara, 
érem sols un número i el sabíem. Amb el nou sistema, sabrem 
el número. però ben poc de la informació sobre nosaltres ma
teixos que s'hi troba emmagatzemada. O 

Els nous documents de control d 'Identitat ja s'han començat a experimentar a l'Estat 
Francès I a l'Alemanya Federal. 

Novetats 
PRIMER 

PROJECTOR/ AMPLIADOR 
DE COSSOS OPACS 

Agències.- Cu el Limited ha 
desenvolupat el primer projector 
que permet ampliar directament 
cossos opacs en una pantalla. 

L'enginy, que s'anomena Epi
lampe, produeix una llum de 
quarz halogen d'una intensitat d' 1 
kW. Aquest focus està situat so
bre la base del projector, proper a 
la lent. 

Una lent suplementària permet 
a l'usuari re~elar objectes molt pe
tits. Si el document a representar 
és gran, es poden fer servir dos 
Epilampe conjunts. O 

VIsió de l' aparell amb la ~~eva lent. 

NOVA CÒNSOLA DE SO 

Agències.- L'empresa Total 
Audio Conceptos ha posat ja a la 
venda la seva nova consola de so 
de cara a las empreses de lloguer 
a grups musicals. la SR9000 té 40 
entrades de micro/ línia, 8 mòduls 
portadors de 16 monosubgrups, 
un de portador de 16 emissors de 
mestres auxiliars, un d'estèreo i 
dos verges. 

La consola està especialment 
dissenyada pensant en els concerts 
en gira. O 
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Flash s 
MESURADOR DE SO 

CONTINU EQUIVALENT 

Agències.- L'SI-222 de Pro
maxés és el nou model que fabri
ca per mesurar el so continu e.qui
valent (LEQ), el nivell d'exposició 
al so(SEL) i la pressió sonora 
(SPL) dins un espectre de 30 i 130 
dBA o 40 i 130 dBC. 

El so continu equivalent s'obté 
per integració de la seva energia 
eficaç en un temps de fins a 9 
hores. Compta amb dues piles per 
al seu funcionament i un petit mi
cròfon. El seu marge d'integració 
és de 60 dB. O 

DETECTORS ULTRASÒNICS 
A DISTÀNCIA 

Agències.- Honeywell ha pre
sentat la gamma de detectors ul
trasònics a distància, batejats com 
a sèrie 941. Estan fabricats per de
tectar objectes des de 300 a 1.800 
mm: de distància amb una repeti
bilitat màxima de oo 1 mm. 

El detector analògic té un pen
dent de sortida variable de 0,5 a 
25 mV / mm i serveix de O a 10 
V/ 0 a 20 mi A. 

Les seves aplicacions principals 
es troben .en el camp dels vehicles 
automàtics, la coordinació de 
braços de robots o la mesura de 
nivell de dipòsits. O 

Un apa~ll de suport en el control de robota. 
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Informacions 
CARTA ELECTRÒNICA MULTIFUNCIÓ 

Agències.- Un ordinador personal es pot convertir en un 
terminal de teletext, tèlex o telecopiadora gràcies a la carta 
electrònica SXT-10 que fabrica Matra Corporation . 

L'SXT-10, inserit dins l'ordinador, executa les tres funcions 
que pot aportar, sense que s'hagi d'interrompre les feines i els 
processos que l'ordinador estigui fent en aquells moments. O 

Aspecte interior de la targeta SXT~lO 

DISCOS COMPACTES AMB EFECTES SONORS 

Agències.- La Britisb Broadcasting Corporation (BBC) ha pro
duït deu discos compactes (BBC Sound Fx CDs) amb més de 
450 efectes sònics. El 90 per cent dels enregistraments són digi
tals i en estèreo. 
Cada disc va acompanyat d'un llibre amb un índex per a la 
millor localització i identificació dels diferents sons. Els sons 
que s'han enregistrat omplen una ampla gamma. Es pot trobar 
des de sons d'avions, trens, vaixells fins als ~ons amatoris de les 
tortugues de les Dies Seychelles. 
Els efectes sònics són maHeables al gust del cònsumidor: es 
poden copiar, escurçar, allargar, barrejar. Gràcies a aquestes 
característiques els discos seran molt útils als estudis professio
nals d'enregistrament. Els estudis, disposant de tres o quatre 
reproductores, podran aconseguir barrejes increibles. O 

Novetats 
PROYECTE EUROPEU PER AL CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓ TRANSFRONTERERA 

Agències.- El projecte EMET per al control de la contamina
ció transfronterera a Europa entra en la seva quarta fase-aquest 
any. Actualment, un institut noruec, el NILO, és el centre de 
coordinació de la xarxa de més de 150 centres de detecció de 
contaminació repartits entre els països que participen en el pro
jecte (tots els europeus més els ~stats Units i Canadà). A partir 
de les dades enviades pels centres detectors, es confecciona un 
mapa mensual dels graus de contaminació de l'atmosfera. 
Avui ja funciona un centre de detecció a Catalunya, a Tortosa, 
i és prevista la propera instaHació de. dos més a Figueres i al 
Cap de Sant Antoni. O 

NOU PROJECTOR GEGANT D'IMATGES 

Agències. - La firma DIMASA ha començat a distribuir els 
nous sistemes de projectors gegants de la seva representada 
ZENITH. 

A banda de la seva major dimensió, una de les característi
ques principals d'aquests aparells és l'augment de la lluminosi
tat en el tub verd de fins al 20 per cent més que en els models 
anteriors. 

Tammateix, una altra novetat que incorpora aquest sistem~ 
és el panell extern d'ajustament de convergències, la qual cosa 
facilita molt els ajustaments de funcionament dels equips. El 
sistema s'anomena PV-820, és triestàndard (admet els tres sis
temes de color: PAL-SECAM-NTSC), té una luminància màxi~ 
ma dè 475 lúmens, i projecta imatges des de 82" de diagonal 
fins a 200". O 

Un agument de llumlnosltat respecte de models anteriors. 

Notícies 
LECTOR/ ESCRIPTOR 

DE TARGETES 

Agències. - L'SY 205 és el lec
tor-escriptor de targetes que ac
tualment presenta Monedats. L'a
parell és capaç de llegir microcir
cuits ISO 7816 i targetes magnèti
ques ISO models 7810, 7811 i 
7813. 

L'enginy és controlat per un 
motor i està preparat per operar 
tres-centes mil vegades sense ne
cessitat de manteniment. Funcio
na amb una font d'alimentació de 
5 i 12 v. o 

Aspecte eeneral del &Jny, el qual es pot controlar 
per motor. 

GAMMA DE TRANSISTORS 
DE BANDA AMPLA 

Agències.- PbiUps proposa 
una gamma de transistors de ban
da ampla d ' 1 GHz com a solució 
econòmica per als amplificadors 
MATV d'UHF/ VHF. El model 
BFS 17 A va en una càpsula 
SOT-23; el BFG17A, en una 
SOT -143, i el model BFW92A, en 
una SOT -37. La gamma té una 
freqüència típica de transmissió de 
2,8 GHZ, poden .treballar en am
plificadors d'antena de banda arn
pla de 40 a 860 MHz, tenen un 
soroll de 2,5 dB i un guany de 
corrent contínua entre 20 i 150 
mA. A una temperatura de 70° C 
poden dissipar fins a 200 m W. O 
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Comentaris Novetats 
IDENTIFICACIÓ IMMEDIATA 
DE L'ORIGEN DELS VÍDEO

SENYALS 

Agències.- L'origen dels vi
deo-senyals que es reben en els es
tudis de televisió podran ser iden
tificats immediatament gràcies al 
Remate Source Identification 
System. (ROSIE). 

El procés és senzill. L'extrem 
emissor envia el missatge codificat 
en 16 caràcters, que és descodifi
cat en l'extrem receptor de dades. 

El text descodificat apareix en 
pantalla, en la part superior, des
prés d'incorporar-se al senyal de 
vídeo. A més d'identificar la sen
yal, el ROSIE serveix per transme
tre informació general a l'estació 
de base. O 

NOU AMPLIFICADOR 
MONOLÍTIC 

Agències.- L'AD 526 és l'am
plificado monolític que Anolog 
Deci"es ha tret al mercat recent
ment. L'aparell té un guany varia
ble d'1, 2, 3, 4, 8 i 16. El seu 
error és d'un 0,1 per cent i té un 
valor màxim de tensió de 0,25 m V. 

Mitjançant la connexió de dos 
AD 526 es poden aconseguir 
guanys aqdicionals de 32, 64 i 128, 
sense necessitat d'accessoris. ·Les 
aplicacions de l'amplificador es 
troben en instruments de precisió 
i xarxes de resistències. O 

Un ampUficador de aran auany. 
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CENTRE COMERCIALITZADOR D'ENGINYERIA DEL 
CONEIXEMENT 

Agències.- L'empresa Rank Xerox ha creat un centre que té la 
funció de comercialitzar la investigació bàsica en enginyeria del 
coneixement. El centre ha nascut perquè, segons la visió de 
l'empresa, les aplicacions d'intel~igència artificial representen el 
creixement més important en el camp informàtic. 
Un dels projectes d'aquest centre és el desenvolupament d'un 
sistema que serveixi per a la gestió d'esdeveniments importants 
d'àmbit irí'ternacional. O 

NOVA GAMMA DE CARGOLERIA D'ACER NIQUELAT 

Agències.- La companyia distribuïdora de material electrò
nic Emelec SA ha presentat un gran assortit de petita cargoleria 
en acer niquelat que comprèn cargols de diverses mètriques 
amb caps cilíndrics i cònics. 

Aquesta cargoleria es serveix en caixes modulars de polistirè 
antixoc. Emelec SA també pot subministra r tot l'utillatge neces
sari per treballar la cargoleria . O 

La cargoleria i !"utillatge són elements imprescindibles en el taller o el laboratori. 

DISPOSITIU UNIVERSAL DE PROTECCIÓ DE 
PROGRAMES D'ORDINADOR 

Bristol/Gran Bretanya.- La companyia Bristol Software Fac
tory Ltd. ha desenvolupat un accessori d'ordinador per protegir 
software amb un codi pràcticament irrompible. El Software 
Key s'endolla a la porta RS-232 d'un ordinador i produeix 
canals o cadenes numèriques aleatòries que n_omés es poden 
repetir després d'aproximadament 1,2 milions d'anys a la velo
citat més ràpida de 9600 bauds. El software només funciona 
amb el dispositiu endollat a l'ordinador per r~star cada número 
a mesura que es produeix. O 

, 'll!lff/IN~Cli§J& 
~--------------------------~ e Una nova emissora d'OC ha començat a emetre des dels Estats 

Cnits . Es tracta d'una emissora purament nord-americana amb la 
caract eríst ica de ser comercia l. KUSW transmet des de Salt Lake 
City a l' Estat d'Utah amb una potència de 2,5 MW, cobrint les tres 
amèriq ues, Europa i pans de l' Africa . :: 

e L' Australian Broadcasting Corporation (A BC) ha signat un contrac
te am b PKE lnternational per a la comerc ialització del nou sistema 
dc disc d igital que els tècnics de l'A BC han desenvolupat recent
me nt. Un 15 per cent serà el percentatge de les ven des que rebran 

'1 e l ~ aust ra lians. . . 

~------------------------~ 
(l}f;;J!JIAIJJllVIB& 

e British Telecom ha posat en marxa un programa per dissenyar un 
mapa que registri l'itinerar i de cada línia telefònica de Gran Bret~n
Ya. Quan s'hagi acabat serà el mapa digital més gran del mon: 
Actualment es guarden en suport de paper més de 400.000 .~ap~s I 

diagrames de Ja xarxa telefònica de la British Telecom a I mtenor 
d I . : l e pa1s . 

/6111/fS/lii!J/BA 
~----------------------------J e La British Broadcasting Corporation (BBC) Ja ha completat la 

instal-lació en tots els seus serveis del Radio Dara Sysren (ROS), que 
capacitarà els receptors per buscar el millor senyal i visuali tzar· la 
indicació de l'emissora. el 

e La insta l-lació més important a nivell mundial de reducció catalítica 
per via selectiva (RCVS) d'emissions d'òxids de ni trogen està fun
ciona nt a Califòrnia des de fa sis mesos aproximadament. El procés 
RCVS redueix els òxids de nitrogen en els gasos de combust ió 
mitjançant la injecció d 'amoníac. [J 

.----------------------------------J ~l&ilfN!BII!IIB& 

e L'Institut Valencià d ' Investigació Agronòmica (IVIA) està desenvo
lupant en l' actuali tat un programa original de Lluís Navarro i ,Lu
cas per a l'obtenció i posada a pu nt, mitjançant microempelts, de 
plantes ll iures de vi rus. Aq uest programa ha tingu t grans repercus
sions en la indústria citricu ltora i s' hi han plantat ja més de 20.000 
arbres. O 

e L' ELIREG-3000 és un controlador que està fabricant Eliop . La 
màquina està equipada amb un processador nàsic, al imentació amb 
aj uda auxiliar de bateries, entrades i sortides digitals i una interfície 
per a una impressora o un rellotge . O 

e Un nou canal de televisió de pagament s'in staHarà en breu a Bèlgi
ca , segons els plans que han fet a TV Club, una associació que el 
magnat Robert Maxwell controla en un 30 per cent. O 
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SISTEM·A DUAL EN LES 
, 

XARXES DE TRANSMISIO 

LA TV EN ESTÈREO/DUAL 

Hi ha en l'actualitat diversos mètodes per transmetre un senyal 
estèreo en el sistema de radiodifusió terrestre de senyals de TV. 
Tots aquest mètodes compleixen les caracterfstiques d 'amplitud 
de banda i compatibilitat amb els estàndards de la TY monofòni
ca per tal de fer-los adaptables al parc de receptors actual. En 
conseqüència tots els sistemes estèreo són un compromfs entre la 
millora desitjada de l'àudio i les limitacions • introduïdes per 
aquests estàndards. 

El sistema estereofònic en la radiodifusió en FM. 
Inconvenients de la seva aplicació a la TV. 

En el sistema estèreo per a radiodifusió en FM, 
conegut com el sistema del "to pilot" o múltiplex 
FM, els senyals dels dos canals d'àudio, Li R, d 'am
plitud de banda de 15 kHz, s'ap_Jiquen a una matriu 
que genera un senyal monofònic compatible (L + R) i 
un senyal diferència {L-R). Aquest últim es modula 
en amplitud en doble banda lateral amb portadora 
suprimida a 38kHz i es combina amb un to pilot a 
19kHz i amb el senyal monofònic (L + R) (Fig. 1). 
Tot el conjunt es considera la banda base que entra 
al transmissor d'FM. 

o 1 I ' i? TO 
i PllDT 

~ 
L-+R 

\ 
l-R 

\ j 
.... .... ~ ... ... FREOÜÈ...CIA :r % :r :r IC1CX .: 

"' ~~~ C) ,., ,., .,., 

Fig. 1 

Si s'utilitzés el sistema de rnultiplex FM per a una 
transmissió estèreo en TV el resultat no seria accep
table, ja que el segon i el tercer harmònic de la fre-

qüència de línia es combinarien amb els 38 kHz en el 
desmodulador de subportadora i generarien freqüèn
cies de 6.75 i 8.875 kHz. Aquestes freqüències esta
rien dins de la banda audible i serien molt molestes. 

D'altra banda, en una transmissió de TV la porta
dora de so té una modulació de fase indesitjada pro
duïda per la modulació d'amplitud de la portadora 
de video (ICPM). 

Aquesta modulació es produeix principalment en 
l'amplificador final de potència del Tx i en el filtre 
d 'FI del receptor. Si no es té cura en el disseny, la 
pèrdua de qualitat dels sistemes estèreo pot ser signi
ficativa, sobretot en el sistema americà i japonès que 
veurem. més endavant. 

Com que l' inconvenient principal del receptor està 
en la forma asimètrica del filtre d'FI, interessaria 
poder utilitzar un filtratge de la forma de la Fig. 2. 
Corn que amb aquest filtre s'elimina molta informa
ció de video, és clar que només es podrà utilitzar per 
a l'àudio i, per tant, s'haurà d'implementar un recep-
tor similar al de la Fig. 3. . 

El receptor d'interportadora separada és sensible 
a la modulació de fase produïda en el transmissor i 
en altres ·etapes del mateix receptor, però amb un 
disseny acurat es pot aconseguir una.reducció de IOdB 
del brunziment degut a les freqüències de video. 

Aquesta tècnica s'anomena de recepció d'interpor
tador separada o bé "quasi separada" i està relativa
ment estesa per a la recepció de programes estèreo. 

Els quatre sistemes estèreo/ dual principals. 
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SISTEMA DUAL EN LES XARXES 

DE TRANSMISIÓ 
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5Ó IMATGE 

Fig. 2 

El sistema BTSC.- És l'utilitzat als Estats Units 
des de l'any 84 i té una expansió bastant lenta. Es 
basa en una modificació del sistema de to pilot que 
consisteix a coHocar la freqüència de línia. Amb això, 
la interferència més important dins de la banda del 
senyal modulat L-R s'anuHarà, però les bandes late
rals a la freqüència del quadre d'aquest senyal inter
ferent es reprodueixen a la seva freqüència original i 
produeixen un brunziment similar als harmònics de 
la freqüència de quadre. Per això, l'EIA ha recoma
nat la utilització del sistema de reducció de soroll 
DBX. 

Per poder realitzar emissions en so dual i no no
més en estèreo es va crear el SAP (Second Audio 
Program), que consisteix en un canal d'àudio mono-

Flg.3 
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fònic modulat en FM i centrat a cinc vegades . la 
freqüència de línia. La figura 4 mostra el sistemà 
complet. 

Tant aquest sistema con l'FM-FM utilitzen una 
única portadora d'àudio d'RF modulada en FM. 

El sistema FM-F~. 

És l'utilitzat al Japó des de l'any 1978. Més del 70 
per cent de la població té receptors que permeten 
rebre en aquest sistema. L'FM-FM utilitza una sub
portadora d'àudio modulada en freqüència i centra-

DESVIACIÓ 
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Fig. 4 
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SISTEMA DUAL EN LES XARXES 

DE TRANSMISIÓ 

da a dues vegades, la freqüència de lí~a. Aquesta 
subportadora transporta el senyal L-R o un segon 
àudio independent i aconsegueix un nivell de soroll 
notablement inferior al sistema BTSC. 

El preu a pagar és la distorsió relativament eleva
da associada a la utilització d'una modulació d'FM 
amb una amplada de banda estrictament limitada 
(Fig. 5). S'obtenen valors de distorsió de l'ordre del 
2 per cent enfront del 0,1 per cent que es pot obtenir 
amb una subportadora d'àudio modulada en AM. 

E.l sistema té un pil0t de control a 55 kHz per tal 
que el receptor pugui determinar si el senyal rebut és 
estèreo o dual . · 

El sistema alemany. 

En funcionament a la República Federal d' Alema
nya des de setembre de 1981. Actualment també és 
utilitzat a Itàlia Dinamarca, Suïssa, Àustria, Turquia, 
Malàisia, Singapur i Austràlia i s'està considerant la 
seva introducció a la Xina, Luxemburg, Holanda i 
Qatar. A la República Federal d'Alemanya més del 
50 per cent dels receptors de TV són estèreo/ duals. 

El sistema utilitza dues portadores d'RF per a la 
transmissió dels dos canals d 'àudio o per al sistema 
estèreo. La segona portadora de so està separada 242 
kHz de la portadora principal d'àudio. Els nivells de 
les portadores d'àudio són de -13dB per a la princi
pal i de -20dB per a la secundària, amb dos valors 
respecte la portadora de vídeo. 

BTSC FM/ FM 

Sensible Sensible 

60 dB 60 dB 

Complexa Simple 

26 dB ~26 dB 

~40 dB ~40 dB 

Taula 1.- Quadre comparatiu dels sistemes estèreo/ dual. 

La portadora principal està modulad~ pel senyal 
L + R i la secundària per 2R en cas d'estèreo. En 
dual, la portadora p{incipal està modulada per un 
àudio i 1~ secundària per l'altre. 

La segona portadora també es troba modulada en 
FM per un to de 54 kHz que permet identificar en esl 
receptors si el programa emès és estèreo, dual o mono 
i així desmodular convenientment els senyals d'àudio. 

El sistema digital. 

Tècnics de la BBC han desenvolupat un sistema 
diferent basat en la utilització d'una segona portado
ra modulada digitalment. Aquesta segona portadora, 
situada a 6,55 mHz de la portadora de vídeo, permet 
transportar 700 kbits/sg d'informació. La segona 
portadora d'àudio es troba a -20dB de la portadora 
de video. · 

L'avantatge d'aquest sistema està principalment 
en la seva duresa davant interferències i propagació 
per camins múltiples, en el nul efecte del segon àudio 
sobre el senyal de video i en la no aparició del feno
men de brunziment degut a la freqüència de quadre i 
harmònics sobre el segon àudio. El principal incon
venient és que la recepció necessita una circuiteria 
bastant més complexa que en els sistemes analògics, . 
la qual cosa dificulta una ràpida acceptació i expan
sió del sistema. 

Alemany Digital 

Sensible Poc sensible 

80 dB 80 dB 

Simple Complexa 

~40 dB 80 dB 

~48 dB 80 dB 
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Fig.S 

L'elecció de TV3: el sistema alemany 

No sembla en principi una elecció molt compro
mesa, ja que per les característiques de la taula com
parativa anterior el sistema alemany es pot conside
rar el millor dels sitemes analògics. D'altra banda, a 
Catalunya només hi ha -que nosaltres sapiguem
receptors preparats per rebre en aquest sistema. A 
més bastants televisors tenen la possibilitat d'acoblar 
un mòdul relativament senzill per disposar de recep
ció estèreo/ dual . 

Tal com es pot veure a la taula comparativa ante
rior, el sistema digital presenta algunes característi
ques que són millors que les del sistema alemany. En 
particular, és més resistent als senyals interferents i a 
la recepció en condicions de propagació multicamí. 
No obstant això, la seva implantació és escassa en 
general i nul·la a Catalunya i, en conseqüència, no 
resulta adequat com a sistema a escollir. 

El senyal de BF addicional modula en FM una 
segona portadora d'àudio situada a 5.742MHz de la 
portadora de vídeo i estabilitzada respecte a la fre
qüència de línia del vídeo. 

Si l'emissió és del tipus estereofònic, els senyals 
d'àudio que s'emeten són: 

1 a. portadora: Senyal de BF: L + R (mono). Am
plitud de ,banda de 15kHz. Desvia
ció 50kHz. FM. 

2 a. portadora: Senyal de BF: 2R. Ample de ban
da 15kHz. Desviació 50kHz. FM. 

Això permet que els receptors del TV mono, que 
filtren i desmodulen únicament la primera portadora, 
siguin compatibles amb el sistema estèreo. Els recep-
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tors preparats per rebre en estèreo desmodulen les 
dues portadores i recuperen la informació del canal 
esquerre i dret a través d 'una matriu de BF. 

Si l'emissió és dual, cada una de les informacions 
d'àudio modulen una portadora. En aquest cas, la 
matriu del BF dels receptors actua de forma diferent 
i facilita la selecció de l'àudio desitjat. Per tal que el 
receptor de TV pugui identificar el tipus d'emissió a 
cada moment, la segona portadora es modula també 
en FM per un to pilot de 54kHz. Aquest to està a la 
vegada modulat en AM al 50 per cent per: 

To de 274.1 Hz per emissió dual 
To de 117.5 Hz per emissió estèreo 
sense modulació per mono 
Aquest senyal és el que activa d'una manera o 

altra la matriu de BF del receptor. 
Els centres emissors de la xarxa de TV3 disposen 

d'un codificador de la casa Rohde & Schwarz que 
proporciona els dos senyals de BF amb el to de 54kHz 
incorporat a la segona d'elles i amb un pre-èmfasi de 
50us per als dos canals. La selecció del tipus d'emis
sió es pot fer manualment amb el teclat del codifica
dor o bé per control remot des d'estudis per mitjà de 
la informació digital continguda a la línia 16 del 
senyal; de video de programa. 

És necesari que la placa de BF addicional incorpo
rada al transmissor de TV per modular la segona 
portadora permeti passar i proporcioni el nivell ade
quat al to d'identificació . Aquest to ha d'originar 
una desviació de freqüència de 3 kHz en la modula
ció d'FM de la segona portadora d'RF (5.74 MHz), 
a més de la desviació que provoca el segon àudio·. 

Realització sistema estèreo/ dual. 

A partir de l'obtenció de la portadora de 5.742 
MHz modulada, aquesta es filtra i es converteix en 
senyal d'FI de 33,158 MHz mitjançant la mescla amb 
el senyal de l'osciHador de 38,9 MHz del transmissor 
(Fig. 6.) 

Donat que la proporció de nivells relatius de por
tadores, tal i como s'especifica en les característiques 
del sistema alemany és, 

Portadora vídeo 
1 a . Portadora àudio 
2 a. Portadora àudio 

OdB 
-13dB 
-20dB 

abans d'efectuar la suma de FI de les dues portado
res de so, s'intercala en la segona FI un atenuador de 
7dB (Fig. 7). 

SISTEMA DUAL EN LES XARXES 

DE TRANSMISIÓ 

BFin 

MODULADOR SORTIDA 

5. 742MHz -

Fig. 6 

A continuació, mitjançant un acoblador de 3dB, 
s'obté el senyal compost d'FI d'àudio. 

Aquest senyal conté gran quantitat d'espúries ge
nerades en l'obtenció del senyal de 33.158 MHz i en 
la posterior suma d'FI. 

Per obtenir només els senyals d'interés, s'utilitza 

Características 

Diferència de freq. 
respecte la port. video 
Potència respecte video 
Modulació 
Excursió de freqüència 
Amplitud de banda àudio 
Pre-èmfasi 

Monofònica 
Estereofònica 
Doble so 

Freqüència subport. 
Modulació 
Profunditat modulació 

Freqüència modulació: 
mono 
estèreo 
dual 

Excursió de freqüència de 
la 2 a port. de so per la 
subportadora 

Taula 2.- Característiques del sistema alemany. 

FILTRAT x 

38.91o4Hz 

un filtre d'FI centrat en 33.3MHz i de selectivitat 
precisa per eliminar els harmònics adjacents. 

Un cop obtingut el senyal compost d'FI s'ha de 
fixar el seu nivell respecte a la portadora de vídeo i 
aconseguir que sigui constant. 

Per això, el senyal compost d'FI d'àudio és con-

la. port. so 

5.5 MHz 
-13 dB 
FM 
±50kHz 

40 a .. 15000 Hz 
50 usg 

Mono 1 
(A+ B)/2 

Mono 1 

2a. port. so 

5.7421875 MHz 
-20dB 
FM 

±50kHz 
40 a 15000 Hz 
50 usg 

Mono 2 
B 

Mono 2 

54.6875 kHz 
AM 
500Jo 

O Hz 
117.5 Hz 
274.1 Hz 

12.5 kHz 
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tro lat per un CAG. Aquest es basa en el mostreig i 
detecció del senyal d'RF d'àudio a la sortida del 
tntnsmissor de manera que actuant sobre l'amplifica
ció del senyal d'FI compost, permet un control con
tinu del nivell de sortida. (Fig : 8) 

Tanmateix, el mòdul del CAG disposa d'una eta
pa d'ajustament per a la precorrecció en amplitud de 
la modulació síncrona de les portadores de so. Aques
ta modulació síncrona és originada per la cadena 
d 'amplificaci{l de potència i el seu efecte més visible 
és la modulació d' AM de la portadora de so pels 
impulsos de sincronització d'imatge (línia i quadre). 

Amb l'etapa de precorrecció de la modulació sín
crona i el CAG; el senyal d'FI compost d'àudio ·se 
suma amb la FI d'imatge, es filtra i es porta al con
versor que el trasllada a la freqüència del canal que 
correspongui. El transmissor disposa també d'un 
CAG del senyal de video que permet mantenir la 
potència de pic de sortida del transmissor, i a · la 
vegada, la proporció relativa de nivells amb les por
tadores d'àudio. 

Problemes d'intermodulació 

Tal i com s'ha indicat en l'apartat d'introducció 
sobre l'amplificació conjunta, els productes d'inter
modulació que apareixen dins de l'ample del vídeo 
(5MHz) en el senyal radiat deterioren la seva quali
tat. En afegir una nova portadora per a l'emissió 
estèreo/ duaJ al ~enyal compost d'RF, les possibilitats 
d'intermodulació en la cadena d'amplificació de po
t~ncia augmenten. 

r 1 ÀJOIO C().(POST.l 

Fig. 7 
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Fig. 8 

Per evitar-ho s'ha fet el següent: 
- Una anàlisi dels nous productes que apareixen 

dins de l'espectre de les components de vídeo. Això 
ha permès realitzar modificacions en el "corrector de 
linealitat", variant els llindars de precorrecció d'am
plitud i la seva eficàcia per compensar aixi els efectes 
de la cadena d'amplificació. 

- Una anàlisi dels passos amplificadors transisto
ritzats. Aquests han de garantir nivells d'intermodu
lació de -50 a -60 dB respecte de la portadora de 
video per poder excitar amb garanties els amplifica
dors finals. 

- Una verificació de la banda passant dels ampli
ficad.,9rs del tub tètrode procurant que la segona por
tadora d'àudio no es vegi afectada pel pendent de 
caiguda de la corba de resposta. 

Els resultats finals han estat satisfactoris, 
- Els nivells d'intermodulació del senyal a la sor

tida del transmissor es mantenen dins dels valors ha
bituals. 

- Les proves realitzades amb receptors domèstics 
que incorporen el sistema de recepció estèreo/ dual 
han estat, també, positives, fins i tot en punts de 
recepció difícils, amb nivells d'intensitat de camp 
baixos. 

- De la mateixa forma s'ha fet la verificació del 
funcionament dels reemissors, comprovant el seu cor
recte funcionament amb el sistema de dues portado
res d'àudio. O 

RAMON PALLARÈS i SARRI 
JORDIARANDESiCORBELLA 

Membres del Dpt. de Xarxa de Televisió de 
Catalunya S. A . 
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SISTEMA NICAM 728 

La Unió Europea de Radiodifusió recomana als seus membres 
l'adopció del sistema britànic NICAM 728, si estan interessats en 
un sistema digital, o el sistema alemany per als que prefereixen 
un sistema analògic, actualment en servei a diversos països. 

Ambdós sistemes són, doncs, diferents i també ho 
són les seves característiques i possibilitats. Mentre 
que els sistemes alemanys afegeix una nova via de so 
el sistema NICAM constitueix per si sol una transmis: 
sió estèreo o la de dos sons independents (dual). Per 
això entre aquests dos senyals es pot permetre la 
transmissió de fins a tres canals monofònics indepen
dents. 

El sistema NICAM, essent de concepció digitaf, 
permet certes possibilitats que no pot oferir un altre 
sistema analògic, tals com: transmissió d'un canal 
monofònic i un altre de dades o so monofònic, o 
únicament de dades en els intervals en què no hi ha 
transmissió de so . 

Amb aquest sistema seria possible transmetre un 
programa original en estèreo, mentre que el so actual 
es podria fer servir per a comentaris o traducció en 
U!l altre idioma; o també transmetre un programa 
original en mono amb les seves versions en altres 
dues llengües utilitzant els dos canals restants. 

ORIGEN DEL SISTEMA NICAM 728 

Aquest sistema ha estat creat originalment per la 
BBC despres d'una sèrie de proves dels sistemes ana
lògics existents, i amb el propòsit, de millorar les 
seves característiques superant els problemes que 
aquests presenten en determinades condicions i que 

resulten en cas de recepció a través de trajectes múlti
ples. 

L'especificació definitiva del sistema NICAM 728 
per al sistema de televisió existent a la Gran Bretanya 
va resultar d'un acord entre les dues corporacions 
britàniques la BBC i la IBA. L'especificació per als 
sistemes B i G utilitzats al nostre país ha sorgit com 
a conseqüència de la contribució d'alguns països nòr
dics que fan servir aquests mateixos estàndars de tele
visió . 

Ell\liCAM 728 va ser adoptat a la Gran Bretanya 
oficialment l'any 1986 posteriorment als països nòr
dics, Altres països europeus estan avaluant actual: 
ment la seva adopció. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA NICAM 728 

Com ja s'ha indicat, aquest sistema permet la 
transmissió de dos sons amb codificació digital d'alta 
qualitat, juntament amb els senyals de video i so 
analògics existents en el canal de televisió convencio
nal, tal com es defineixen els sistemes B i G existents 
al nostre país. 

El so que s'obté té una qualitat comparable a la 
del disc compacte o a la d'altres sistemes d ' enregis
trament digital. 
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Per a la transmissió del sistema NICAM es mos
tregen els dos senyals analògics amb una freqüencia 
de 32KHz i es converteixen en digitals amb una pre
cissió inicial equivalent a 14 bits per mostra, mit
jançant codificació PC. 

Per facilitar la transmissió d'aquests senyals pel 
canal de televisió de forma compatible, és a dir, amb 
una amplitud de banda més petita, els 14 bits inicials 
es redueixen a 10 per mostra, mitjançant la compres
sió-expansió del senyal de so. 

Aquest procés s'utilitza en els sistemes analògics 
per reduir el soroll, però en aquest cas només té la 
finalitat de reduir el nombre de bits transmesos per 
facilitar la compatibilitat, i es fa en el domini digital. 

El fluxe de bytes es completa amb els correspo-

I -1 
I 

r 
I 

I 
Freqüència 
portadora 
d'imatge 

' 

o 1 .2. 

nents de trama, protecció d'error, control, etc. fins a 
completar la trama de 728 Kbits per segon. 

Aquest senyal modula diferencialment una porta
dora de 5,85 MHz, en banda base, en desplaçament 
de fase de quatre posicions en quadratura (DOPSK). 

Les característiques més importants s'adjunten en 
la taula. 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCI
pALS DEL SISTEMA DE SO NICAM 728 

La banda de freqüències ocupades pel canal de 
televisió dotat del sistema NICAM 728 es detalla a la 
figura següent: 

. 
4 

1 Freqüència 
portadora de 
so analògic 

ENFM 

t (5.5 MHz) 
Freqüència 

portadora de so 
digital 
(5.85 MHz) 

I 
I I • f 5 I 

' 1 
I I 

7 MHz CANAL EN SISTEMA B 
.. , 

I 
•I 

8 MHz CANAL EN SISTEMA C 

Fig. 9 
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1. Especificació de la portadora modulada digi
talment 

a) Freqüència de la portado
ra: 5,85 MHz 

b) Nivell de portadora: 

e )Modulació: 

d) Forma d'espectre: 
(inclòs el receptor) 

-20 dB respecte del 
pic de la portadora de 
vídeo. 

Codificació diferen
cial de desplaçament 
de fase en quadratura. 

Filtrat amb caiguda 
cosinus al 400Jo 

2. Nivell de la portadora de so primari en FM 

3. Taxa total de bits 

-13 dB respecte del 
pic de la portadora de 
vídeo. 

728 Kbits/ seg. 

4. Característiques de la codificació del so 

a) Preènfasi: 

b) Freqüència de mostreig: 

c)Resolució inicial: 

d) Característiques de la 
compressió: 

Recomanació J .17 del 
CCITT (6,5 dB d 'ate
nuació en 800Hz.) 

32KHz. 

14 bits/ mostra. 

Quasi instantània amb 
compressió a 1 O bits 

, per mostra eo blocs de 
32 mostres per mseg. 

Sumari de les característiques del sistema Nicam 728 per a les 
normes de televisló.BiC. 

e) Codificació per a les mos
tres comprimides: 
f) Nombre de rangs de codi
ficació: 

g) Nombre de rangs de pro
tecció: 

h) Protecció d'errors: 

Complement a 2 

5 Senyalitzats per 3 
bits d'escala. 

7 Senyalitzats per 3 
bits d'escala. 

Un bit de. paritat afe
git a cada mostra de 
1 O bits per comprovar 
els sis bits més signifi
catius. 

i) Senyalització del factor Per modificació de 9 
d'escala: (3 bits per bloc de bits de paritat amb el 
so codificat). bit de factor d'escala. 

5. Entrellaçat de bits: 

6. Superposició d'energia de 
dispersió: 

7. Format de trama: 

45 x 16 Amb la pa
raula d'alineament de 
trama no entrebaça
da. 

Mitjançant l'addició 
d 'una seqüència psu 
eudo-aleatoria de 29 1 
bits, sincronitzada 
amb el multiplex de 
trama. La paraula 
d'alineació de trama 
addició de senyal alea
tòria. 

Longitut de 728 bits 
per trama (en 1 mseg) 
8 bits d' alineament de 
trama. 

GABINET D'INFORMACIÓ 
DE RTVE A CATALUNYA 
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SITUACIÓ DE LA TV ESTÈREO DUAL 

A EUROPA 

És un fet a Europa només alguns països tenen en marxa un 
servei de televisió .estèreo/dual. Tots ells fan servir el sistema 
al~many, que incorpora dues portadores FM I FM. 

L'evolució dels mitjans de radiodifusió i el desig 
de les cadenes de televisió d'oferir una millor qualitat 
a l'usuari han mogut els ens televisius a plantejar-se 
la possibilitat de transmetre les seves emissions amb 
so estèreo/dual, i, per tant, a desenvolupar els plans 
de posada en marxa d'aquest nou sistema. 

La situació en cada cas dels països i Estats, i els 
sistemes que fan servir per a· la radiodifusió dels seus 
programes ha generat un seguit de sistemes estè
reo/ dual de forma que en l'actualitat hi ha els se
güents: 

Sistema Alemany (dues portadores FM/ FM) 
NICAM I 
NICAM G 
NICAM B 
ADM (Adaptive Delta Modulation) 
Sistema Francès (en desenvolupament) 
L'últim d'aquest sistemes és l'adaptat al sistema 

estàndard SECAM de televisió en color, mentre que 
' els altres corresponen als diferents PAL utilitzats per 
les televisions europees. 

EI sistema alemany afegeix un segon canal de so al 
senyal convencional de televisió mentre que el siste
ma NICAM anglès és de tipus digital compatible amb 
els de radiodifusió per satèllit. 

Actualment els Països Nòrdics i la Gran Bretanya 
fan servir a·quest últim en fase experimental. 

El parc de televisors en color installats a Europa 
a finals de l'any 1986 era d'un total de 96.830.000, 
segons fonts de l'Europt:an Association oj consumer 
Electronics Manufacturers. · · 

D'Aquest total de receptors de televisió en color, 
s'extreu un total de 5.216.000 aparells amb la possi
bilitat de ¡:ecepció d'emissions en estèreo/ dual . 
Aquests aparells fan servir el sistema de dues porta
dores -FM/FM, que fins ara és l'unic que es fa servir 
co~nercialment. 
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La tendència els pròxims anys apunta cap a un 
fort creixement sobretot en aquells països on ja s'e
met en estèreo/ dual, com per exemple Catalunya. O 

JESÚS MONROY 
Cap del Gabinet d'ANIEL 

LA DISTORSIÓ EN ELS 

AMPLIFICADORS D'ÀUDIO 
L'eina de què dispose/I els enginyers per qualificar un aparell 

qualsevol és la tr~esura de les seves característiques. En el cas dels 
amplificadors, les mesures són moltes i molt variades, però, si ens 
fixem en la qualitat, la mesura de la distorsió té un gran pes 
teòric -de vegades un amplificador amb unes distorsions molt 
baixes ens sona pitjor que un altre amb més distorsió ... 

EI debat (i la polèmica conseqüent) respecte a la 
distorsió dels amplificadors i, especialment, la seva 
audibilitat, han estat des de sempre un tema força 
interesant. 

Els més vells podran recordar la "batalla" entre 
tríodes i pèntodes, els no tan vells hauran sentit par
lar dels sons "transistor" i "vàlvula" i en l'actualitat 
sentim parlar del so "d'amplificador operacional". 
Deixant de banda tots aquest qualificatius, hi ha un 
fet cert i audible en el món dels amplificadors: "cada 
amplificador té les seves pròpies característiques que 
es tradueixen en diferències audibles entre uns i al
tres". Aquestes diferències o, més concretament, la 
causa o causes d'aquestes diferències són el que nor
malment s'entén com a distorsió -tot i que dir això 
és bastant arriscat. 

En general, es divideix la distorsió dels amplifica
dors en dues classes: distorsions Uneals, com poden 
ser les derives lineals de freqüència i fase, i les distor
sions no Uneals, com les causades per la relació d'am
plitud no lineal entre les senyals d'entrada i sorti~~-

Les distorsions no lineals es poden dividir en dos 
grups segons sigui la seva dependència del senyal, 

a) distorsió no lineal estàtica, que tan sols d~pèn 
de l'amplitud del senyal; 

b) distorsió no lineal dinàmica, que depèn tant de 
l'amplitud com de les característiques temporals o 
composició espectral del senyal. 

La distorsió estàtica no Uneal. 

Cada etapa d'un amplificador té una funció de 
transferència més o menys no lineal. Dins el grup de 
distorsió estàtica no lineal, les més comunes als am
plificadors d'àudio són la distorsió de tipus S, la de 
creuament (cross-over) i la de retall, (clipping). 

Distorsió de tipus S. 

Hi ha moltes raons que originen una distorsió d'a
quest tipus. En el cas particular dels transistors pot 
ser deguda, per exemple, a la dependència no lineal 
del guany de corrent, a la característica no lineal ·de 
la tensió base-emissor o a una possible no linealitat 
del tipus allau del corrent del coHector-emisor. Pel 
que fa a les vàlvules podem citar, entre d'altres, els 
efectes càrrega-espai al voltant de la reixeta de con
trol, el canvi de conductància mútua i la resistència 
d'ànode en funció de la tensió, etc. 

Respecte a la eircuiteria, el millor mètode de mi
nimitzar la no linealitat és la selecció de les resistèn
cies de- lligam entre les diferents etapes per tal que la 
funció de transferència sigui al més de lineal possible. 
Si s'utilitza algun transformador també cal tenir en 
compte les seves no linealitats. Si amb tot això no 
n'hi hagués prou, podem reduir fàcilment la distorsió 
restant aplicant realimentació local o total. 

V Sortida 

- --· - -----.v-..-E::rnt::::rad:r:a:-

Fig. 1: Distorsió de tipus S. 
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Fig. 2: Distorsió de creuament. 

Distorsió de creuament (cross-over). 

La topologia en clase B dels amplificadors presen
ta alguns problemes particulars importants. El primer 
d'ells és la distorsió de creuament i el segon I' asime
tria temporal de les dues meitats de l'amplificador. 
Ambdues apareixen en la transició d'una meitat del 
circuit a l'altra i la causa d'aquest fenomen és la 
disminució de guany de cadascuna de les meitats a 
gairebé zero per corrents de col·lector molt petits i a 
la diferència que hi ha entre les freqüències de 'tran
sisició de les dues parts de l'amplificador. 

«Cada amplificador té les 
' . seves proptes 

característiques.» 

En la zona de creuament, el guany de llaç obert 
baixa dràsticament i la realimentació no pot fer-hi 
res perquè no hi ha guany sobre el qual actuar. L'ú
nica possibilitat és permetre un pas suficient de cor
rent de polarització que ens asseguri l'existència d'un 
guany en tota mena de condicions; en paraules més 
clares: hem d'evitar que els transistors puguin deixar 
de -conduir siguin quines siguin les condicions de tre
ball. 

Ql'/26 

«Hem d'evitar que els 
transistors puguin deixar de 

conduir.» 

Aquestes dues formes de distorsió són clarament 
audibles, probablement perquè generen harmònics i 
productes d'intermodulació senars d'alt ordre -els 
harmònics senars són, segons estudis, els més moles
tos per a l'oïda humana. 

Fig. 3: Distorsió de creuament causada per asimetria temporal de 
les meitats de l'amplificador. 

Distorsió de retall (clipping). 

El retall es produeix quan saturem l'amplificador 
i, per tant, no és pas una no linealitat en el sentit 
estricte de la paraula. Però, considerant que en un 
programa normal hi haurà pics que saturin l'amplifi
cador, veiem que !'"habilitat" de l'amplificador per 
"manegar" la saturació esdevé una qüestió impor
tant. 

LA DISTORSIÓ EN ELS 
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lV Sortodo 

-- J/ 
___/!· 

I 

Fig. 4: Distorsió de retall. 

V Entrada 

«Aquest tipus de distorsió ha 
provocat una enorme 

controvèrsia.» 

L'audibilitat del retall depèn del mecanisme o for
ma en què es comporti l'amplificador enfront d'a
quest fenomen. Un retall suau és menys audible que 
un d'abrupte i pot ser agreujat pels efectes de recu
peració de l'amplificador enfront la saturació. En 
aquest cas, la audibilitat també depèn de la generació 
d'harmònics i productes d'intermodulació d'alt ordre. 

Una conseqüència lògica de tot això és la recerca 
d'un retall suau. El problema és que la realimentació 
total linealitza· el retall i el fa abrupte, alhora que pot 
reduir senyals interns excessius dins del llaç de reali
mentació durant el retall i agreujar els problemes de 
saturació i temps de recuperació de l'amplificador. 

Cal dir que aquest tipus de distorsió ha provocat 
una enorme controvèrsia en el món de l'àudio i s'ha 
arribat a.anomenar de quatre o cinc maneres diferents 
(una per cada autor que s'hi ha interesat). El resultat 
final és que els principals interessats van reunir-se i 
van decidir de deixar estar tota mena de discussió al 
respecte i dedicar-se a l'estudi dels problemes de la 
restitució sonora; inteHigents, no? 

Deixant de banda les anècdotes, direm que aquest 
tipus de distorsió és característic dels amplificadors 
amb una forta realimentació i propi de les seves eta
pes d'entrada. 

La distorsió no Uneal dinàmica. 

Al principi de l'article hem dit que, si el contingut 
·espectral (o propietats temporals) del senyal d'entra
da afecta la funció de transferència de l'amplificador, 
tenim una no linealitat dinàmica. Actualment n'hi ha 
una de catalogada i que es coneix amb el nom de 
TIM (de l'anglès Transiet JnterModulation Distortion 
que traduït vol dir distorsió per intermodulació de 
transistors). 

CI . Portugal, 115 • 08201 SABADELL (Bsrcelonal 
Tels. 725 66 98 • 725 63 88 
TELEX 67626 IVIL E· FAX 34 3 7270719 

VENDA EN TOTS ELS ESTABLIMENTS DEL RAM 
NECESSITEM REPRESENTANTS DE ZONA 
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Vi • Vs 

é=flVs - taxa de realimentació 
G:A_ A --guany en realimentació 

Vi 1 +~A 

Fig. S: Esquema bisic d'un amplificador reallmentat. 

«Un retall suau és menys 
audible que un d'abrupte.» 

La Fig. 5 representa l'esquema d'un amplificador 
realimentat. A l'entrada tenim el senyal Vi-E. El se
nyal E és una part del de sortida que es realimenta a 
l'entrada amb la fmalitat d'estabilitzar l'amplifica
dor, augmentar la seva banda passant, etc. Suposem 
ara que apliquem a l'entrada un senyal amb molt poc 
temps de pujada i de duració molt curta -un transi
tori-. A causa del retard existent entre l'entrada i la 
sortida, passarà un cert temps (molt petit però sufi
cient) fins qu·e el senyal arribi al valor adequat. Així, 
doncs, durant aquest petit espai de temps, 1:entrada 
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de l'amplificador veurà tot el senyal d'entrada i si 
aquest és prou elevat, l'entrada se saturarà i s'origi
narà la distorsió de TIM. Aquest és, de forma breu, 
el mecanisme que origina la TIM. 

Les solucions a aquest tipus de distorsió estan en 
la realimentació local, ampliació de les freqüències 
de transició dels transistors de l'amplificador, cercar 
la màxima banda passant en llaç obert i aplicar el 
mínim de realimentació possible. . O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

INTRODUmó AlS PROfOCOIS 

DE COMUNICACIÓ 
Sempre que es disposi de sistemes microprocessadors, como 

poden ser ordinadors personals, autòmats programables, etc., el 
seu funcionament no s 1aa de limitar al propi sistema sinó que ha 
de disposar de certs perifèrics, tals com impressores, monitors, 
mòdems, etc., que facilitin a l'usuari el seu funcionament i am
pliïn les seves possibilitats. 

Aquí apareix la necessitat d'una intercomunicació 
entre els diferents perifèrics i el microprocessador. 
En conseqüència, neix també la necesssitat d'un pro
tocol entre els diferents aparells a connectar, un sis
tema de prioritat i transmissions de forma .que cada 
sistema utilitzi les portes de la unitat central alterna
tivament. 

A part dels protocols, també és necessari utilitiar 
un llenguatge interpretable per tots els sistemes i pe
rifèrics. Aquest llenguatge és el codi ASCII (Ameri
can Standard Code for Information Interchange). 
Aquest pot ser de 7 o 8 bits de longitud de paraula. 
Aquest sistema és el més utilitzat pels minis i microor
dinadors de l'actualitat. Representa les lletres de l'al
fabet (incloses les majúscules) i els nombres i també 
tots els caràcters de control dels diferents perifèrics 
(carry returo, line feed, X-ON/ X-OFF, ENQ/ ACK, 
etc.). 
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Un altre concepte bàsic en els protocols de comu
nicació és el handshaking o control de flux i senyalit
zacio de la informació. Quan arriben une-s dades al 
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INTRODUCCIÓ ALS PROTOCOLS 

DE COMUNICACIÓ 

sistema, aquest farà tota una sèrie d'operacions se
gons l'estat de certs pins de control que formen el 
handshake del perifèric. 

Els interfícies de comunicació es divideixen en dos 
grans grups: 

- Comunicacions paraJ.lel 
- Comunicacions sèrie 

Les comunicacions en paraJ.lel necessiten, com el 
seu nom indica, una línia per cada bit d'informació, 
cosa que limita la seva capacitat de transmissió a 
petites distàncies (impressores, CRT). Per altra ban
da, s'ha de ressaltar la gran velocitat de ,transmissió 
que s'aconsegueix amb aquest sistema. 

El sistema més utilitzat en aquest sistema de comu
nicacions és el centronics, encara que cada fabricant 
utilitza el seu propi connexionat. Aquesta interfície 
posseeix uns nivells de tensió compatibles TTL i es 
unidireccional, de manera que per a comunicacions 
bilaterals és' necessari utilitzar-ne dos. El connector 
utilitzat consta de 36 pins, i es anomenat simplement 
connector centronics. 

Hi ha un altre sistema d'interfície paral·lela ano
menat IEEE-488, però només s'utilitza per a con
nexions entre ordinadors i sistemes d'instrumentació. 

Per poder veure el sistema de handshake del pro
tocol centronics, el fabricant ens proporciona un 
TIMMING, on es veu els canvis dels senyals de pro
tocol en la comunicació. En primer lloc el sistema 
emissor col·loca la informació en el bus de dades. En 
aquest moment, posa el senyal de STROBE a "O" 
(nivell actiu) per indicar que la informació és vàlida 
en el bus. El receptor la llegeix i activa el senyal de 
BUSY per indicar que està ocupat processant les 'da
des. Quan ja ha acabat la desactiva i activa el senyal 
d' ACKNOLEDGE dient que està llest per rebre,més 
dades. En el sistema paral·lel EPSON els senyals de 
BUSY i ACK són els mateixos però el primer s'activa 
per uns i el segon per zeros. 

Les comunicacions via sèrie són les més complexes, 
ja que poden adoptar dos tipus de funcionament: 
síncron i asíncron. En el primer, els sitemes comuni-

' cats posseeixen un rellotge intern sincronitzat a la 
mateixa freqüència. Aquests rellotges s'activen quan 
el sistema emissor envia un caràcter de control, ano
menat de sincronització, que indica al receptor l'inici 
de la transmissió. 

El tipus de transmissió sèrie més utilitzat és l'asín-. 
cron. En aquesta interfície s'ha de senyalar en tot 
moment l'inici i el final de la paraula d'informació. 
Els nivells lògics que s'utilitzen són de 12 volts per a 
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"O" i -12 volts per l"' 1". Això és fa ja que per a la 
connexió sèrie s'utilitza molt poc cablejat i, per tant, 
es pot utilitzar per a comunicacions a gran distància 
(via mòdem). Aquests nivells fan 1a línia quasi immu
ne. al soroll exterior. A més dels bits de ST ART i 
STOP, s'acostuma a introduir un bit de paritat per 
detectar errors, sent paritat parell si el nombre d'uns 
és parell o senar si el nombre és senar. 

Si aquest format de les comunicacions sèrie és 
flxar la velocitat de transmissió. Aquesta es mesura 
en BAUDIS (bits per segon) i els seus marges estan 
limitats entre 50 i 38400 bauds. 

El protocol més utilitzat en comunicacions sèrie és 
l'RS232-C, utilitzant un connector de 25 pins, amb 
nivells de tensió compresos entre -5 i -15 V per a 
MARK (1lògic) i entre 5 i 15 V per a SP ACE (O lògic). 
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La transmissió en aquest tipus de sistemes és gene
ralment bidireccional, establint un protocol per indi
car als sistemes el final i l'inici de la informació 
(FULL DUPLEX). Hi ha dos modes basics de comu
nicació sèrie: 

- X-ON/ X-OFF: Aquests dos símbols realment 
· són dos caràcters del codi ASCII, que indiquen al 
sistema emissor el principi o el final de la transmis
sió. Generalment X-ON equival a OCI (11 h) i X-OFF 
a DC4 (14 h). 

-ENQ/ ACK: es diferencia de l'anterior perquè el 
sistema emisor indica la comunicació enviant un EN
QUIRE (05 H), i, si el sistema receptor està preparat 
per rebre, respon amb una ACKNOLEDGE (06 h). 
En aquest cas s'envia un bloc d'informació i no pa
raula a paraula. La longitud dels blocs ha de ser 
igual en els dos sistemes. 

INTRODUCCIÓ ALS PROTOCOLS 
, 

DE COMUNICACIO 

Generalment, per a les comunicacions sèrie s'acos
tuma a utilitzar mòdems, que permetin transmissions 
a llarga distància. Per tant, és necessari un handsha
ke entre l'ETD (equip terminal de dades) i l'ETCD 
(equip terminal de circuit de dades). 

-RI (Ring Indicator): abans d'enviar dades, l'e
missor indica al receptor l'inici de la comunicació. 

-DCD (Data Carrier Decret): indica la presència 
en la línia del senyal portador de la informació. 
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-DTR (Data Terminal Ready): S'utilitza per in
dicar que el sistema està preparat per rebre o trans
metre dades (depenent del senyal RTSD) 

-DSR (Data Set Ready): l'ETCD indica que està 
preparat per envia'r o rebre dades. 

-RTS (Request To Send): aquest senyal s'activa 
quan l'ETCD desitja transmetre dades. 

-CTS (Clear To Send): indica que l'ETCD està 
preparat per transmetre. 

Per a sistemes de transmissió que no disposin de 
mò'dem, és necessari unir els senyals RTS amb CTS i 
DSR, prequè l'una és la resposta de l'altre. Quan 
l'ETD desitgi enviar o rebre dades, activarà els se
nyals corresponents i ell mateix es contestarà per per
metre la comunicació. O 

RAMON TREMOSA i TAMARIT 
JOAN GISPERT DE LEONARDO 

Tècnics en electrònica industrial 
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L'RS-232 (I) 

En aquest article tornem a parlar de comunicacions, però ara 
molt més concretament. Estudiarem la interfície de comunicacions 
RS-232. 

La capacitat d'intercanviar informació per mitjans 
electrònics a través d'un ordinador és un element 
cada cop més fonamental en el món dels negocis i en 
la pròpia llar en moltes parts del món occidental. 

La gamma d'activitats que es poden realitzar amb 
un ordinador a través de les línies telefòniques va 
augmentant en progressió geomètrica, aquí al nostre 
país i tot: BBS (de les quals parlàvem en l'anterior 
número de QUADERNS TÈCNICS), tele-compra 
d'algunes botigues importants (Corte lnglés, etc ... ), 
operacions al banc des de casa ("El Banco de San
tander -el banco en casa-"), enviar cartes urgents 
a través de BBS que ja les empaqueten i les envien, 
etc ... Un altre aspecte de les comunicacions per ordi
nador és l'establiment de xarxes d'àrea local, que 
permeten que molts ordinadors en llocs pròxims esti
guin connectats entre ells de manera que puguin com-

Modem 

partir dades o utilitzar perifèrics comuns, tals com 
imperssores o discos durs de gran capacitat. Aquesta 
_posibilitat es fa cada vegada més desitjable a mesura 
que els ordinadors personals proliferen cada cop en 
més oficines, llars, escolas, universitats, etc .. . 

Tot i que aquestes dues àrees comentades fins ara 
imposen uns requisits de hardware molt diferents, les 
computadores actuals han d'estar capacitades per su
portar les dues àrees per ser realment efectives. Les 
comunicacions a través de línia telefònica exigeixen 
que la màquina suporti la interfície elèctrica RS-232 
estàndard, que és més aviat antiga i lenta, però que 
és el mitjà a través del qual "parlen entre ells" quasi 
tots els ordinadors personals i els dispositius de co
municacions. Per altra banda, les xarxes d'àrea local 
requereixen una velocitat de transmisió de dades molt 
alta i cert grau de compatibilitat amb altres equips, 

Modem 
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L'RS-232 (I) 

«Les comunicacions a través 
de línia telefònica exigeixen 
que la màquina suporti la 
interfície elèctrica RS-232 

estàndard.» 

Els fabricants tenen moltes especificacions difèrents 
per a aquests bussos, que impliquen temporització, 
nivells de tensió i altres factors. Hi ha una veritable 
situació de Torre de Babel en el que respecta a la 
seva interconnexió. 

Per resoldre aquest problema, l'Electrònic Indus
tries Associaton va introduir el que es coneix com 
l'especificació d' interfície en sèrie RS-232 fa molts 
anys com una forma perquè tots els sistemes utilitzin 
un mètode de hardware comú per a les comunica
cions. RS-232 és principalment una especificació elèc
trica que estableix determinats límits de tensions i de · 
càrrega, però que estava concebuda per a un determi-

o ~i~·······''·Y •••••••••••• 25 24 23 16 15 14 

o 

Figura 2 

tot i que molt poc s'ha fet en l'àrea de la normalitza-
ció. 

En un sistema de comunicaciòns típic, l'ordinador 
personal no pot introduir directament dades en les 
línies telefòniques, sinó que ha d'utilitzar un disposi
tiu anomenat mòdem (def qual ja es va parlar en 
l'anterior número) que tradueix les dades de senyals 
elèctriques en tons que poden transportar-se a través 
de les línies telefòniques normals. L'ordinador es co
munica amb el mòdem a través de una interfície en 
sèrie. Això és necessari perquè diverses computado
res tenen una varietat de hardware intern diferent per 
a la manipulació de dades i la majoria d'elles són 
incompatibles. En el seu interior s'utilitza una repre
sentació en paral·lel per a les dades. Això significa 
que si una paraula, o 16 bits (en els ordinadors que 
una paraula té una llargada de 16 bits), de dades es 
mouen d'un lloc a un altre, la paraula completa es 
capta o es mou amb els 16 bits en paral·lel. L'ordina
dor té un bus de 16 línies, una per cada un dels bits. 

tat mètode de software per enviar i rebre dades, ano
I]lenat serialització. Això significa la concatenació 
d 'una sèrie d'elements a través del temps, en aquest 
cas els bits s'envien, un a un, com a nivells de tensió 
específic en línies d'un cable de 25 conductors. 

La majoria dels mòdems i moltes impressores uti
litzen RS-232 com a mitjà estàndard de comunicar-se 
amb un ordinador. Hi ha diverses qüestions de com
patibilitat que s'han de resoldre abans que els dos 
dispositius es puguin comunicar en sèrie. Una de les 

«La majoria dels mòdems i 
moltes impressions utilitzen 

RS-232 com a mitjà 
estàndard de comunicar-se 

amb un ordinador.» 
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L'RS-232 (I) 

. 'qüestions és quants bits "s'empaquetaran" en cada 
byte de dades quan s'enviïn a través de la línia. Una 
altra qüestió és la velocitat o quants bits per segon 
s'han d'enviar. Hi ha diverses velocitats estàndard a 
les quals es transporten les comunicacions en sèrie de 
RS-232, que arriben fins a 19200 bits per segon. Quan 
es va dissenyar aquest dispositiu estàndard es va con
siderar bastant ràpid; tot i això, en l'actualitat és 
massa lent per servir de suport a feines de comunica
cions que requereixen el desplaçament de moltes da
des a gran velocitat, tal com en el cas de les xarxes 
locals . 

Un cable RS-232 està limitat també a uns 100 peus 
(30,5 metres) per a comunicacions fiables a la més 
alta velocitat, ja que a una distància més llarga es 
comencen a produir errors. El problema és que les 
línies de RS-232 utilitzen una connexió de terra co
múna, i a grans velocitats a través de distàncies llar
gues els senyals comencen a creuar-se d'un fil a un 
altre, cosa que .produeix l'anomenada diafonia. Per 

arreglar tots aquest inconvenients, l'Electrònic Indus
tries Association (EIA), va redactar fa poc una altra 
especificació estàndard, anomenada RS-422, que su
pera la RS-232 com a suport de velocitats més altes o 
més llargues distàncies. 

La millora principal en l'especificació RS-422 és 
qu~ requereix línies equilibrades per a cada un dels 
senyals. Això significa que en lloc que cada senyal 
tingui un fil i comparteixi massa comuna amb les 
altres hi ha dos fils per a cada senyal, que tenen 
tensions que són iguals en magnitud però oposades 
en polaritat. Amb això es tendeix a anuHar qualsevol 
interferència que sigui captada pel cable a través del 
seu recorregut i permet distàncies molt més llargues, 
igual com velocitats molt més altes . El connector 
DB-25S femella està col·locat normalment darrere el 
mòdem. Aquest s'utilitza per connectar el mòdem 
amb un terminal, o amb un ordinador personal. Al
guns dels pins més importants d'aquest connector 
són configurats de la seguent manera: 

número circuit direcció descripció 
de pin RS-232 

1 AA 
2 BA 
3 BB 
5 CB 
6 cc 

7 AB 
12 CI 
20 CD 

«Hi ha diverses velocitats 
estàndard que arriben fins a 

19200 bits per segon.» 
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protecció de terra 
sortida per enviar dades 
entrada per rebre dades 
entrada avís que s'envia 
entrada confirmació que s'ha 

enviat una dada 
massa de senyal 

entrada indicador d'alta velocitat 
sortida confirmació que s'ha 

rebut una dada 

En el pròxim article parlarem de la interfície 
RS-232 des d'un punt de vista molt més tècnic, èl seu 
funcionament, per a què serveixen cada una de les 25 
potes,_ bits de stop, longitud de paraula de dades, bits 
d'especificació de velocitat, etc... O 

ELOI RAMON i GARCIA 
Tècnic en informàtica 

M 

~ 

MONITORS D'IMATGE 

Dintre dels equips de video, els monitors d'imatge són sens dubte 
els ~ue trobem am~ més varietat i quantitat. Per això en aquest 
~as 1nt~ntar~m clarificar una mica fent esment de les possibilitats 
1 caracterfstiques que fan que uns siguin millors que els altres més 
senzills. 

La funció principal d'un monitor d' imatge és pre
cisament això: monitorització d'imatge, però a més a 
més pot oferir altres funcions. ' 

El primer pas serà diferenciar molt bé entre un 
monitor d'imatge i un televisor. En aquest, el senyal 
entra a l'aparell en forma de radiofreqüència sinto
nitzable en forma de canals, que han de ser desmo
dulats per convertir-los en video i àudio; això no vol 
dir que en molts casos els aparells siguin mixtos, així 
la tendència actual en els televisors és que siguin 
també monitors depenent en aquest cas del preu que 
s'estigui disposat a pagar, ja que quantes més possi
bilitats presenta un equip més car és. 

Tenim una possibilitat molt interesant a l'hora de 
presentar títols en pantalla i és la reducció dels escom
brats, tant el vertical com l'horitzontal. Moltes vega
des, en veure la TV, quan apareix un rètol resulta 
que queda retallat per algun lloc. Això és degut que 
normalment, en els televisors i alguns monitors, la 
imatge ocupa més espai del que té la pantalla. Per 
evitar això el monitor pot tenir dos o tres escombrats 
i es pot apreciar quan insereix bé o' malament els 
rètols: Si té tres escombrats corresponen a la imatge 
arran de pantalla, més gran (retallant una mica), i 
més petita (deixant unes vores negres a tot el voltant). 

Una altra possibilitat és la de poder desplaçar la · 
imatge respecte del sincronisme, tant vertical com 
horitzontal~ així conseguim veure una part que nor
malment no es veu. Aquesta part correspon al senyal 
burst de color i al sincronisme horitzontal en el pri
mer cas, i a l'interval vertical i síncron en el segon 
cas. Això ens permet posar en fase de línies dos 
senyals que passin per un mesclador no additiu, veu
re el temps de sincronisme, i la situació del senyal de 
burst. · 

«Amb el senyal RGB · 
obtenim una imatge més 

neta.ja .que ens estalviem la 
codificació i descodificació.»· 

'+'ANT. 

D Entrcdo Video 

~-----.4f.Sntradll ~udlo 

t----------o-.:><<:."-'ort 'lcla Video 
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Fig. 1. En un TV monitor podem obtenir a la sortida el senyal de 
RF. desmodulada en video I ludlo 

Monitors amb diferents entrades. 

L'entrada de senyal compost és la més corrent i 
tots la porten. Aquest senyal s'ha de descodificar per 
atacar els preamplificadors. 

Amb el senyal RGB obtenim una imatge més neta 
ja que ens estalviem un pas molt important, la codi
ficació i descodificació, amb el consegüent deteriora
ment que això representa. 

També hi podem trobar una entrada de test que 
correspon generalment a una escala de grisos o a una 
grilla, així podem comprovar sempre l'estat de les 
convergències i la situació dels blancs i dels negres de 
la imatge. 

Una entrada que també porten molts monitors és 
la de sincronisme exterior, amb la possibilitat d'aga
far els impulsos de sincronisme del senyal o bé d'a
questa entrada. Això ens permet visualitzar senyals 
que no tenen impulsos de sincronisme. 

Una altra cosa molt important en els televisors i 
monitors és l'estabilització de la tensió de MAT; si 
aquesta tensió està malament veurem l'efecte anQm~
nat bloombing (saturació de blancs); això és: quan 
visionell)_ una imatge amb alts continguts de blancs , 
aquesta es torna més gran, i quan passa a una altra 
més fosca s'encongeix, és a dir, que varien les ampli-
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MONITORS D'IMATGE 

Foto I. Interior d'una sala d' habitatge de video. 

«Molt important en els 
televisors i monitors és 

l'estabilització de la . tensió 
de MAT.» 

tuds totals de l'exploració. Per evitar aquest proble
ma, el circuit d'alimentació de l'ànode de la pantalla 
ha de ser capaç de donar una tensió fixa sense varia
ció ja que, en produir una imatge blanca augmentem 
la intensitat del feix explorador i per tant tendim a 
posar l'ànode al potencial del càtode, o sigui, abaixar 
la tensió de l'ànode; aquesta tensió s'ha de mantenir 
en una pantalla mitjana en un valor d'uns 25 kv. 

Tipus de pantalles 

En podem descriure tres tipus diferents: La panta
lla Delta, on els puntets de color estan posats en 
forma de triangle; aquest tipus està en desús ja que 
necessita uns circuits de correcció per fer coincidir 
tots els punts, circuits molt complicats que encareixen 
molt el producte final. De totes formes en els aparells 
anomenats de Grau 1 (d'alta ressolució) encara es 
fan servir ja que la dtfinició (o focus) és millor. 

La pantalla Trinitró és un altre tipus, amb molt 
bones convergències, sense variacions en el temps i 
amb bona capacitat per produir imatges brillants, i 
cada cop també amb més bona definició. 

Fig. 2. En 1ièrles de monitors d'ba de tancar la lfnla de video amb i'_ o to ~· Control per monitors d 'un procés de producció de video. 
una c.àrrega de 75 O. 
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MONITORS D'IMATGE 

Foto 3. Sala d' edició dels estudis de TV3. 

Les pantalles autoconvergents es poden dividir e.n 
dos tipus existents al mercat, també van millorant la 
brillantor i la definició, i no ñece~ssiten quasi circuits 
correctors de convergències. 

Tant el Trinitró com aquests dos tipus es coneixen 
perquè en veure'ls de prop els puntets de coior no 
són rodons slnó allargats o quadrats un darrera l'al
tre. 

:~: ~~~ 
B R G R G B 

B 

o 
RQ QG 

Fig. 3. Tipus de distribució de fòsfor i màscara en pantalla. 

«Una pantalla de 110° tindrà 
més errors als extrems que 

una de 90°.» 

Foto 4. Sala de post-producció dels estudis de Sant Cugat. 

També el grau de deflexió ens influeix en el resul
tat final, així una pantalla de 110° tindrà més errors 
als extrems que una de 90°. 

Un monitor que es preciï ha de tenir la possibilitat 
de calibratge; és a dir, que tinguem un punt en els 
comandaments on sabem que en aquesta posició és la 
real, la correcta, del senyal de video que estem visua
litzant. Això pot fer-se de dues maneres, amb uns 
commutadors que desconnectin els comandaments ex
teriors, i en connectin uns d'interiors, i prefixats de 
fàbrica; o també amb comandaments que tinguin dues 
posicions, per exemple: que en estirar-los quedin ope
ratius i en preme'ls quedin fora de servei 'i es connec
tin uns.. altres d'ajustats o fixos. O 

JOSEP CASANELLAS i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de video-transmissió 
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ONCURS FP-8 
QUADERNS 

TÈCNICS 

El passat 30 -de juliol es va fer l'entrega 
dels premis al guanyador del ler concurs 
FP-88 que va correspondre a: 

PERE ·RUIZ i V ALDIVIESO de Barcelo
na per la qualitat dels treballs presentats. 

Els premis van consistir en una font d'a
limentació de labòratori de CRELCO, un 
aparell de Banda ciutadana amb antena de 
CS IMPORT i una subscripció a QUA
DERNS TÈCNICS per dos anys. 

AGRAÏM A TOTS ELS PARTICIPANTS 
LA SEVA COLLABORACIÓ I 

ENCORATGEM A PARTICIPAR EN EL 
PROPER CONCURS LES BASES DEL 

QUAL NOTIFICAREM EN PRÒXIMES 
EDICIONS. 
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L'X2 SUEC, ALTERNATIVA 

AL ·TGV 
A part de l'estat franès, són uns quants els països europeus que 

estan desenvolupant trens d'alta velocitat. A Suècia, l'empresa 
ASEA ha construït, amb la coJlaboració dels Ferrocarrils Estatals 

_Suecs, un nou tren de gran rapidesa, l'X2, que és una alternativa 
més econòmica que el TG V. 

No és estrany, doncs, que quan el president de la 
Generalitat de Catalunya -un paladí del TGV- va 
visitar Suècia la tardor passada, ASEA ·li fes una 
presentació amb bombo i platerets de l'X2. Els suecs 
tenen en favor del seu tren un argument de pes: no 
necessita una xarxa viària especialment construïda 
per circular a grans velocitats. 

-Tècnicament els trens francesos d'alta velocitat 
són d'un disseny molt senzill, diu Mats Wegmar, 
enginyer d'Asea Traction, la divisió que fabrica l'e
quip ferroviari dins la multinacional sueca. El projec
te francès es basa en la construcció d'una nova xarxa 
ferroviària sense pendents ni giravolts. Això simplifi
ca evidentement les característiques del tren i permet 
més rapidesa, però suposa unes inversions enormes. 

A Suècia, com a la majoria de països d'Europa, la 
xarxa de ferrocarrils es va ·construir fa més de cin
quanta anys. 

La màxima velocitat de circulació prevista són 160 
quilòmetres per hora. La poca població i les grans 
distàncies fan creure que un projecte del tipus fran
cès, a més de costar inici!llment unes sumes astronò
miques, tampoc seria rendible a llarg terme. 

L'e,1,1focament que l'empresa ASEA _:_que de~prés 
de la seva. recent fusió amb la companyia ·suïssa 
Brown Boveri ha canviat el nom i es diu ABB (les 
sigles d' Asea Brown Boveri)- és el resultat d'una 
llarga col·laboració amb els Ferrocarrils Estatals ·Suecs 
(SJ). El seu tren d'alta velocitat començarà a funcio
nar l'any vinent i si bé no ateny la rapidesa del TGV 
-que en la versió actual té una velocitat de marxa 
d'uns 270 km/h- arribarà a la respectable cota de 
200 km/ h. 

- Circular a gran velocitat sobre les vies fèrries 
actuals exigeix noves solucions tècniques, continua 
dient Mats Wegmar. En els revolts, les rodes són 
sotmeses a grans tensions i per reduir-les hem hagut 
de dissenyar un nou bogie. Per altra banda, si en 
entrar a. alta ·velocitat en un giravolt els vagons no 
s'inclinen per compensar les forces d'acceleració lat~
rals, els passatgers són llançats cap a un costat. 

Dissenyar bogies és una ciència 

El disseny dels bogies d'un tren (és a dir, el carro 
on vim muntades les rodes) és una ciència, diu Mats 
Linqvist, professor de l'Escola Politècnica Superior 
d'Estocolm i que col-labora amb ABB en un projecte 
de modèrnització dels trens actualment en servei. El 
bogie és un dispositiu molt més complicat del que 
sembla. En el Talgo fins i tot s'ha suprimit. Però en 
trens d'alta velocitat el bogie és pràcticament impres
cindible. 

El bogie de l'X2, desenvolupat per ABB, ha esta 
assajat d\}rant més de deu anys en un tren experimen
tal d'alta velocitat, l'X15. Des de 1982 s'empra en 
tre.ns de rodalies suecs que funcionen a Estocolm, 
Gotemburg i a la regió d'Escània (sud del país). 

Foto 1.-El tren suec X2 ateny els 200 kmlb en les xarxes vilrtes 
existenu. Com que no nec:aslta girar en les destinacions terminals 
les ~rdues de temps són mfnlmes. La locomotora, doncs, arrosse
ga I empeny alternativament el tren. 
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L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV 

El bogie està construït de manera que els eixos de 
~es rodes són autodireccionables i s'ajusten radialment 
quan el bogie entra en un revolt. Això s'aconsegueix 
mitjançant una suspensió flexible en les "caixes de 
greixos". Les mateixes forces que es produeixen en el 
punt de contacte entre la roda i la via quan el tren 
entra en un revolt són les que fan que l'eix de les 
rodes s'ajusti radialment. · 

El bogie dels vagons de passatgers té sistemes de 
suspensió primària i secundària i, per aconseguir una 
estabilitat completa, esmorteïdors de guinyada entre 
la biga sobre el bogie i el cos del vagó. ABB afirma 
que el seu comportament és perfecte i que els anys de 
proves han revelat unes qualitats de marxa suau i un 
desgast molt reduït en les vies i brides de les rodes. 

Sistema d'inclinació actiu 

Per al confort dels passatgers és molt important 
que el vagó es decanti en els revols. El sistema disse
nyat per ABB també s'ha assajat en el tren experi
mental Xl5 i l'emprésa està molt satisfeta dels resul
tats. La velocitat en els revolts es pot augmentar en 
el 30 per cent sense que la comoditat dels passatgers 
empitjori. 

El mecanisme d'inclinació es basa en un servosis
tema electro-hidràulic activat per un valor de referèn
cia transmès pel primer bogie del tren. El decanta
ment s'aconsegueix mitjançant cilindres hidràulics 
muntats en els bogies. Donat que és un mecanisme 
que imposa unes grans exigències de fiabilitat i la 
supervisió de moltes funcions, disposa de ginys de 
r_egulació i indicació de falles. 

Foto 2.- La locomotora de l'Xl ~ la m~ lleugera construïda fins 
ara per l'empresa sueca. 
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Fig. 1.-EI sistema il;bicllnacló s'actJva automitJcament quan el 
tren entra en un revolt. La incllnacló efectJva ~ de 6,5 graus. 

«El bogie de l'X2, 
desenvolupat per ABB, ha 
estat assajat durant més de 

deu anys en un tren 
experimental d'alta velocitat, 

l'X15.» 

L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV 

Foto 3.-EI menor pes de la miquina I els vagons redueix també 
les tensions sobre les vies. 

El nivell de seguretat necessari s'assoleix mit
jançant redundància i sistem~s de reserva. La inclina
ció efectiva del vagó és de 6,5 graus i com que gira 
entorn del seu punt de gravetat no s'alteren les forces 
entre el vehicle i la via. La decantació tampoc reper
cuteix en els marges de seguretat del tren. La seva 
funció és únicament de comoditat per· als passatgers 
i no s'empra en la locomotora. 

Nova locomotora 

La locomotora de l'X2 fa servir per primera vega
da control de tiristors del tipus GTO (gate turn-ofj, 
d'interrupció de porta). El corrent que s'obté alesho
res és quasi sinusoidal, i el factor de potència és molt 
pròxim a I. Això permet simplificar considerablement 
el circuit principal i abaratir-ne el cost. 

El sistema de propulsió consta de motors d'induc
ció trifàsics i gràcies al disseny adoptat s'ha aconse
guit augmentar la potència i reduir el pes sense sus
pensió en els bogies. Aquesta darrera característica és 
important per minvar les forces entre les rodes i els 
carrils. La locomotora disposa d'un sistema de pro
pulsió asíncron que redueix igualment les pèrdues de 
transmissió el~ctriques i permet una completa regene
ració de ' l'energia de les frenades, que es torna a la_ 
xarxa de distribució. 

«El sistema de propulsió 
consta de motors 

d'introducció trifàsics.» 

Si be no es creu que l'X2 signifiqui per als ferro
carrils suecs la revolució que el TGV ha suposat per 
al transport amb tren a l'Estat francès les esperances 
són altes. L'Administració de Correus de Suècia li 
dedica un segell que s'ha posat en circulació durant 
el mes d'agost. 

ABB ja ha rebut una comanda de 20 trens X2 de 
la companyia de ferrocarrils sueca, per subministrar 
entre 1989 i 1994, amb opció a 32 trens més per 
enllestit-los en una data posterior. D 

RAMON BOHIGAS (Estocolm) 
Arquitecte Tècnic i Enginyer Industrial 

Ql'/41 



INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 

EL RECONEIXEMENT 

DELA VEU 
La quinta g~neració d'ordinadors intentarà incloure punts tan 

crítics com la visió i el reconeixement de veu. A quest darrer tema 
és el que· es tracta en aquest article, ·destacant els seus problemes, 
la situació actual 'i cap a on ens hem de moure per aconseguir el 
futur. 

Les personas ens comuniquem de diferents formes. 
Si bé la gran majoria de la informació ens arriba per 
mitjans visuals, també un gran percentage d'informa
ció ens arriba per mitjans acústics. Podem taxar en 
un 25-40 per cent la quantitat d'informació que re
bem (o generem) d'aquesta manera, augmentant gra
dualment amb la maduresa de la persona. 

En el món dels ordinadors, l'única manera d'inter
canviar informació és amb el binomi pantalla-teclat 
que limita enormement la velocitat, qualitat i quanti
tat d'informació. Per això el software actual dóna 
molta importància a les prestacions gràfiques, dona
da la seva ràpida i intuïtiva interpretació. Molt pitjor 
estàvem uns anys enrere, quan la programació es feia 
amb targetes i cintes perforades, i les sórtides consis
tien en llargues llistes de dades de costosa interpreta
ció . 

Avui dia, hem arribat a un nivell de presentació i 
interacció que _§embla acceptable, però en certa ma
nera ens demanem quin serà el següent pas dins aquest 
camp. És fi~s a cert punt depriment tenir un superor
dinador capaç de treballar a velocitats de GFLOPS 
(1()9 intstruccions en coma flotant per segon), en un 
complexísim problema, i tardar més temps a dir~l'hi 
que ell a resoldre'!. 

Estem arribant al final del que se sol anomenar 
com "quarta generació d'ordinadors"; la quinta ha 
entrat en fase semiexperimental i el problema apun
tat a dalt es vol resoldre mitjançant síntesi i reconeixe
ment de veu. Aquest problema, començat a estudiar 
a principis dels anys 40, té una gran quantitat d'in
convenients associats, com son: 
- problemes hardware de síntesi 

problemes s.oftware de síntesi 
- problémes software de reconeixement 

,_ arbirarietat de la informació a tractar (entona-· 
cions, sintaxi, idiomes, etc.). 
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L'espanyol, és, sense dubte, un dels més fàcils de 
reconèixer, no hi ha molts fonemes amb pronuncia
ció similar (en anglès by i buy es pronuncien igual), 
els sons característics estan molt ben definits (en ca
talà, per exemple, es té el típic: deu, deu, déu), .és 
tabulable (asignar una paraula o una estructura sin
tàctica determinada a un significat concret), l'estruc
trura no canvia el significat (hoy hace buen día 
hace buen día hoy = buen dfa hace hoy). 

«Estem arribant al final ·del 
que se sol anomenar' com 

''quarta generació 
d'ordinadors''.» 

És evident la impossibilitat actual d'aconsegüir que 
una màquina xerri como una persona (HAL 9000 de 
2001), a pesar de tot, sí que és possible aconseguir, 
amb una selecció acurada, limitar el nombre de pa
raules o frases a tractar, depenent de la feina a r:ea
litzar. En moltes aplicacions, amb 100 a200 paraules 
en tindrem suficient, mentrè que en altres en necessi
tarem mils. Això és impracticable ja que cal conside
rar la capacitat de memorització de les persones, igual 
com el fet que la màquina, a part de les paraules en 
sí, ha de ser capaç de distingir les entonacions i dife
rents situacions en què es pronunciaran, que poden 
canviar dràsticament el sei.l significat. 

La solució ideal, defensada per diferents investiga
dors, és en lloc de traduïr la paraula al llenguatge 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL: 

EL RECONEIXEMENT DE LA VEU 

r:nàquina, construir una màquina que simuli el com
portament de l'orella i després el passi al seu propi 
·llenguatge. Totes aquestes consideracions s'han fet 
només per paraules o frases aill~des; la utilitat òpti
ma seria que es pogués reconèixer una conversació 
contínua, en la qual l'usuar~ no hagués d'aillar les 
paraules entre si. 

Això planteja diversos i greus problemes, una fra
se qualsevol es pot pronunciar de moltes maneres 
depenent de l'usuari. També es poden incorporar les 
característiques de qui parla, per exemple papissots, 
returades, pronunciació d'erres, etc. que dificulten 
en gran mesura un tractament global. Tampoc pot 
generar-se un intèrpret d'aquest tipus a partir d'una 
unió sintàctica simple de paraules, ja que per exem
ple la frase anglesa: "What do you say?" sona com: 
"uatdoyousei", que poca cosa té en comú amb l'ori
ginal. Un altre problema important és el soroll am
biental. El grau de dificultat en la implementació 
d'un sistema de reconeixement creix exponencialmertt 
quan es duu 'del laboratori (amb condicions controla
des) a situacions reals. 

Opcions actuals 

El reconeixement de veu informatitzat només ha 
sortit al públic un o dos anys enrera, a causa princi
palment del cost dels sofisticats components necessa
ris i de la dificultat d'implementar sistemes vocals. 
Encara que actualment s'empra en moltes aplicacions 
com poden ser les aeronàutiques, manufactureres, 
etc. 

«És evident la impossibilitat 
actual d'aconseguir que una 

màquina xerri com una 
persona.» 

El reconeixement de veu pot fer-se de dues mane
res: 

- Reconeixement dependent de l'usuari (SDR, de 
l'anglès Speaker Dependent Recognition). Una 
persona determinada fa servir el sistema reci
tant cada paraula diverses vegades; aquest ana
litza les característiques (freqüències, timbre, 

etc.) i després, amb un mètode estadístic les 
emmagatzema en forma de "plantilles". Da
vant qualsevol paraula posterior (cridades), es 
produeix una comparació entre les plantilles 
existents i l'entrada realitzada. Estadística
ment, es produeix el reconeixement (o no) de 
la paraula entrada. Donat que aquests sistemes 
proporcionen el major vocabulari possible 
(funcionant avui en dia amb un nombre de 
paraules comprès entre 50 i 1000), i també per 
la seva fiabilitat, són els més emprats avui dia. 

- Reconeixement independent de l'usuari (SIR, 
Speaker Independent Recognition). En aquests 
sistemes, es creen "plantilles" genèriques a par
tir de diferents mostres d'un gran nombre de 
veus diferents, podent arribar a tenir en comp
te fins i tot les variacions dialèctiques, edat i 
gènere de la persona que parla. 

Es dedueix de les definicions anteriors que el mè
tode SDR és altament flexible quant a vocabulari i 
orientat cap a un sol usuari, metre que el SIR només 
reconeix una sèrie limitada de paraules, però d'un 
gran nombre d'usuaris potencials. De totes maneres, 
el sistema no és vàlid tampoc per al reconeixement de 
frases completes. 

Algoritmes de codificació 

Per pal·liar dins el possible els problemes mencio
nats, es treballa actualment en el software de reco
neixement, destacant tres per damunt els altres: 
- LPC: El primer pas per la construcció d'un 

sistema de reconeixement de veu és 
trans.formar l'entrada analògica en el seu 
equivalent digital. Aquest mètode es 
basa en l'anàlisi de la correlació entre el 
senyal d'entrada i un model de parla 
humana, denominant-se Codificació 
Predictiva Lineal (LPC = Linear Pre
dictive Coding). La LPC mescla soroll 
amb dades abans de realitzar el procés 
de codificació, de manera que la mateixa 
paraula dita en un ambient o no genera
rà respostes diferents. Aixl és, per tant, 
inútil per a frases (coarticulació) i apli
cacions crítiques. 

- Markov: Una altre es basa en el mètode de Mar
kov. És purament estadístic, comparant 
diferents seccions de l'espectre del senyal 
entrat amb "plantilles" internes del sis
tema, triant la més semblant per escollir 
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-FFT: 

la paraula . Té el mateix pròblema que el 
basat en LPC, la mateixa paraula pro
nunciada dins un ambient sorollós o si
lenciós genera resultats diferents. 
Finalment, es fa servir també un mètode 
basat en la Transformació Ràpida de 
Fourier (FFT = Fast Fourier Trans-

«Estudiant l'orella humana 
podrem aprendre a simular 

el procés d'escolta i 
posteriorment el 
d'entendiment.» 

form). Amb aquest mètode, es cons
trueix un model multidimensional del se
nyal rebut, incloent soroll i altres efectes 
i podent visualitzar en forma de mapa 
tridimensional. El model no pren cap 
decisió fins a les darreres passes del trac
tament, tenint en compte si el senyal 

tractat és soroll o informació; així con
segueix major exactitud en les resposta. 
Això provoca un retard, cosa que els 
basats en "LPC i Markov no tenen. Es 
pot minimitzar aquest defecte fins a un 
límit raonable per evitar confusio~s i er
rors en la resposta final. 

La · criticitat del soroll es pot comprendre amb un 
exemple extrem tal com una comunicació per via te
lefònica, a causa de la seva limitada banda passant, 
sorolls i diafonies induïdes i la impredectibilitat de la 
qualitat global forcen uns marges de funcionament 

· molt grans i de difícil tractament. 
El futur de la tecnologia de la veu està enfocat com 
s'ha dit abans, cap a l'estudi d'al.lò en què es basa. 
Els investigadors estan començant a entendre com els 
ésser humans tractem la informació a través del nos
tre sistema· neurològic. Estudiant l'orella humana po
drem aprendre a simular el procés d'escolta i poste
riorment el d'entendiment. Tot aixó ha de generar 
resultats còmodes i naturals per l'operador humà. D 

JAUME VICÉNS i BARCELÓ 
Enginyer Superior de Telecom~nicacions 

En~Ln.yer~ 
----~c::_--_rL~trt)f()~~~()~~~----------------------------------------------------~·~¡!,j,~j·~iffNi~- ~-
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' ELS TECNICS I LES LLETRES 

Reprenent una idea del nostre article El discurs tècnic i professio
nal, en què afirmàvem que "ens hauríem d'alliberar de la creença 
que el llenguatge és una assignatura de lletres", en el sentit de 
"només per als de lletres", voldríem afegir-hi algunes considera
cions insistents i ampliàtories. 

En primer lloc caldria deixar ben clar que "assig
natura assignatura", el llenguatge, sí que només ho 
és per als de "lletres", si entenem que els de lletres 
són els lingüistes i els filòlegs, ja que aquests són els 
que tenen la llengua com a objecte d'estudi, d'elucu
bració, d'investigació. 

Per als altres incloent-hi historiadors, veterinaris, 
bombers, periodistes, enginyers, comerciants, infor
màtics, tots els estudiants i un etcètera tan llarg com 
es vulgui, la llengua és tan sols un instrument, és a 
dir, una cosa que serveix per obtenir-ne d'altres. Però 
un instrument sempre imprescindible, que, como sol 
succeir, compleix les seves funcions d'una manera 
més o menys satisfactoria segons la qualitat amb què 
se sap usar. 

En una relació de doble sentit, la llengua s'enri
queix i completa el seu patrimoni quan es fa servir i 
s'adapta adequadament en tots els àmbits. De la ma
teixa manera la llengua també facilita el desenvolu
pament de la societat i de la ciència en particular 
quan els parlants, els científics, la dominen i l'empren 
amb precisió i seguretat. 

«Un criteri igual de bo fa 
recomanable la incorporació 
del llenguatge en els primers 

cursos de les escoles i les 
facultats universitàries ''de 
lletres'' o de ''ciències''.» 

Per això és molt important, d'una banda, que els 
lingüistes (els de "lletres") completin i mantinguin 
amb bons criteris els inventaris terminològics i, d'al
tra banda, que en els plans d'estudis (i en la realitat 
dels estudis) là llengua tingui la presència que li perto
ca. 

Amb bon criteri, a l'ensenyament mitjà la llengua 
es manté com a matèria obligatoria (amb algun pa
rèntesi en algun curs) fins al Curs d'Orientació Uni-

versistària COU, tant per als estudiants de "ciències" 
com per als de "lletres". En aquest han de completar 
teòiicament l'adquisició del domini instrumental de 
la llengua. 

Creiem, tanmateix, que un criteri igual de bo fa 
recomanable la incorporació del llenguatge en els pri
mers cursos de les escoles i les facultats universitàr-ies 
(de " lletres" o de "ciències") o el manteniment i• la 
potenciació en els pocs casos en què ja hi és. 

Els efectes de mesures d'aquest tipus es notarien a 
termini mitjà i serien altament beneficiosos. Es redui
ria sensiblemente l'exèrcit de correctors (professionals 
o no). Probablement acabaria aquella situació tan 
estranya que es produeix a moltes empreses que quan 
un text s'aparta d'un model que ja es té, el fan revi
sar i corregir per "aquell" que sap llengua. Estalvia
ria moltes situacions personals incòmodes. 

S'ha d'aconseguir un nivell "mínim" en què un 
tècnic sigui capaç de descriure una màquina o una 
peça amb la precisió gramatical i terminològica amb 
què solen fer-ho, per exemple, els botànics quan des
criuen les plantes; o de redactar un informe tècnic 
impecable. · 

I una darrera observació. Per les referències dona
des fins aquí s'intueix que ens hem estat referint al 
català. És cert; com també ho és que altres llengües 
participen de situacions i problemes comparables, de 
no valorar en el món de la tècnica els aspectes d'ex
pressió lingüística, especialment la precisió, tant sin
tàctica com de puntuació i ortografia. Però en el cas 
del català la situació és doblement alarmant, ja que 
els dèficits de coneixements són més grans i moltes 
persones opten per la solució de canviar de llengua. 
Ens trobem, doncs, amb la perspectiva d'una norma
lització lingüística que no inclogui la indústria i els 
ànÍbits afins, igual com al segle passat la indústria 
catalana naixent no va apuntar-se al carro de la Re
naixença literària. 

Sense anar de moment, més enllà, apuntem des 
d'aquí com a via de solució, encara que no pugui pas 
ser l'única, la de la bona capacitació lingüística dels 
tècnics, que pot començar a vèncer certes resistències 
empresarials. D 

COMISIÓ LEXICOGRÀFICA DEL COL-LEGI 
D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 
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CLAU PER CATALUNYA 
La Indústria i rEnergia. Clau pel nostre Futur 

El Departament 
d'Indústria i Energia de la 
Generalitat està Impulsant 
el desenvolupament 
Industrial de Catalunya. 

Treballant pel reeqUIIIbn 
territonal, potenc1ant el 
disseny i la qualitat, 
d1nam1tzant la renovació 
tecnològica 1 donant suport 
a l'apertura al mercat 
Internacional. 

Amb programes 
d'mnovac1ó de tecnolog1es, 
d'investigació, 
d'assessorament 1 de 
subvencions. Perquè la 
indústria és clau per obm 
Catalunya al futur. 

Mm Generalitat 
WW de Catalunya 

Departament 
d'Indústria 
i Energia 

EL LECTOR PROPOSA ... 

EL LECTOR ·DISPOSA 

TECLA MÀGICA ''SYNCH'' O 

SYNCRONOUS, QUÈ ÉS AIXÒ? 

Aquesta tecla permet en el receptor 20001 D de Sony, la selec
ció en la recepció de la banda lateral superior o . inferior 'd'esta
cions de radiodifusió. 

Com sigui que el contingut d 'ambdues bandes la
terals és igual -però amb reflexió d'imatge-, se 
selecciona per la recepció la banda menys interferida, 
en la figura es mostra com es realitza aquest procés 
amb una interferència en la banda lateral superior, 
segons el manual de l' ICF- 2001 D. 

Eliminar les interferències d'una banda lateral és 
només un dels avantatges del detector de sincronis-. 
me. Un altre avantatge és que resulta quasi immune 
contra distorsions. Aquestes apareixen amb molta fre
qüènéia en ona curta, amb el nom de fading selectiu. 
La seva causa és que la portadora d'una emissora de 
radiodifusió no és constant, i per això distorsiona el 
díode desmodulador usual. En la modalitat de servei 
SYNCH la portadora se substitueix per mitjà .d'una 
portadora generada internament, amb això s'aconse
gueix la seva estabilitat. Tot i així, el condicionament 
per obtenir un perfecte funcionament és la precisió 
de sincronització de les dues portadores de freqüèn-

p 
Portedore 

LSB 

1 Selecció de l e I 
I be n d e le t er el no I 
1 interferida I 

USB 

I n terf er ènci !l 

cia; aquesta precisió s' obté amb un circuit PLL, que 
té un rang de captació de + -300 Hz. Aquesta és, 
doncs, una solució viable. 

«La modalitat SYNCH 
ofereix en la recepció d'AM, 
en el 90 per cent dels casos, 
una recepció millor que amb 

un receptor normal.» 

La modalitat SYNCH ofereix en la recepció d' AM, 
en el 90 per cent dels casos, una recepció millor que 
amb un receptor normal. A més aquesta modalitat, 
és la modalitat de futur. Avui ja es pot sintonitzar a 
la fteqüènda de 6.140 kHz, una emissora experimen
tal 'a Èlmsbom (Alemanya Federal), aquesta estació 
transmet el programa de la Deutsche Welle, en banda 
lateral superior, amb portadora parcialment suprimi
da. AqÚesta modalitat de servei, compatible, es pot 
rebre· en un receptor normal. Cap a finals d'aquest 
segle s'ha d ' introduïr en tota l'ona curta. Aquesta 
modalitat representa un estalvi d'energia i un augment 
en la cabuda de les super congestionades freqüències . 

El receptor danés ESKA RX 99 també porta un 
dispositiu semblant per a una millor recepció i moltes 
altres prestacions, ja que es tracta d'un veritable re
ceptor de comunicacions d'alta qualitat i lògicament 
de preu molt elevat. O 

LLUÍS-RENÉ LORAN EA3YY 
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CENTRE DE TRANSFERÈNCIA 

DE TECNOLOGIA A LA UPC 
Al mes de juliol de l'any passat va ser signat un conveni de 

coJ.laboració entre el Departament d'Indústria i Energia de la 
Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

El conseller d ' Indústria i Energia, Macià Alavedra, 
i el rector de la Universitat, Gabriel Ferraté, van 
arribar a un acord per a la creació d'un Centre d' in
formació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) 
com a especialista en la informació i assesorament 
per a la millora del nivell tecnològic de les empreses, 
i les activitats de recerca científica i tecnològica de la 
mateixa Unive~itat. 

Per tant, la Conselleria, a través del ClOEM i la 
UPC, van convenir a coordinar esforços i activitats 
per intensificar les relacions entre la Universitat i 
l'entorn social, i empreses, institucions i organismes 
públics i privats, amb la creació de l'esmentat centre. 

Segons va quedar assenyalat en el conveni, els 
objectius del Centre de Transferència de Tecnologia 
de la Universitat Politècnica de Catalunya són: 
- La promoció activa per a la realització de projec

tes de recerca i desenvolupament entre la Univer
sitat i les empreses i institucions. 

- Acostar l'oferta tecnològica i de recerca universi
tària a la demanda de R + D de les empreses. 

- Donar a conèixer el potencial tecnològic de la 
UPC i canalitzar les ofertes a les empreses i insti
tucions. 

- Recollir les necessitat tecnològiques de les empre
ses i canalitzar les demandes cap a les unitats de 
recerca dels diferents departaments, instituts i cen
tres de la UPC. 

- Oferir la capacitat d'assessorament tecnològic de 
la UPC mitjançant avaluacions, anàlisis, homolo
gacions, peritacions ètc. a les empreses i institu
cions. 

- Facilitar la presentació de projectes precompeti
tius transnacionals, especialment dintre dels pro
grames marc de recerca de la CEE. 
, 

«Es competència de la Junta 
de Govern i del Consell 

Social establir les· 
orientacions generals sobre 
l'activitat investigadora.» 
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ENTORN SOCIAL CATALÀ 

- I totes aquelles activitats que serveixin per acostar 
el potencial de recerca tecnològica de la UPC a la 
societat. 
Aquestes accions que durà a terme el Centre de 

Transferència de Tecnologia de la UPC estan emmarJ 
cades dintre de les activitats que són pròpies de la 
Unive::sitat. · 

Això vol dir que tal i como assenyalen els Estatuts 
és competència de la Junta de Govern i del Consell 
Social establir les orientacions generals sobre l'activi
tat investigadora, tot respectant el dret a la docència 
i recerca de tots els professors universitaris. 

Per tant, la UPC potenciarà, a través del nou 
centre, les activitats cap a l'entorn social, impulsant 
la celebració de convenis de recerca amb entitats i 
organismes públics i privats, en les línies d'investiga
ció fixades per la política de recerca de la Universi
tat, desenvolupada a través dels departaments i insti
tuts pels professors i que siguin sempre compatibles 
amb l'activitat docent que li és pròpia. O 

JORDIPADRÓiPALOMERA 
Cap del Gabinet de Premsa de IQ Universitat Po

litècnica de Catalunya. 

MUNTATGE D'UN DIGI-

TESTER LÒGIC 
La construcció d'aquest instrument és de gran interés com a 

complement de l'instrumental de laboratori, perquè permet tro
bar e"ors en els circuits integrats quan no es disposa d'un bon 
osciJ.loscopi per fer les mesures convenients. 

Es tracta, doncs, d'una solució a l'abast de tot
hom, tant tecnològicament com econòmicament. 
Aquest Digi-Tester permet determinar si sobre un 
terminal del circuit integrat subjecte d'estudi o en un 
punt del circuit es troba la tensió adequada, .és a dir, 
més de 2 v per al nivell lògic alt i menys de O 8 v per 

En les figures 3 i 4 donem les característiquès del 
corrent de sortida d'una porta a nivell lògic alt i 

alb~. ' 

ELS TIL 

Aquest instrument treballarà amb integrats TTL. 
Per iHustrar el funcionament d'aquests integrats exa
minarem el d'una porta NANO tant per la seva sim
plicitat com per l'analogia que hi ha respecte d'altres 
unitats lògiques. 

El circuit de la figura 1 indica una porta NANO 
de tres entrades en la qual el transistor rniltiemissor 
Tl, junt amb Rl, representa el circuit d'entrada. T2 
té la missió de proporcionar dos senyals de fase dife
rent que comandaran els transistors T3 i T4 de l'eta
pa de sortida. El T3, també anomenat transistor de 
"pull-up", funciona com a emissor jollower i garan
teix una b~a impedància quan la sortida es troba en 
un nivell lògic lH; el díode Dl serveix per assegurar 
que T3 es trobi en tall quan la sortida sigui b~a. 

Quan totes les entrades estan en un nivell lògic H 
i la sortida és b~a (fig. 2) veiem que a l'estar alt 
cada entrada absorveix un corrent màxim de 40 mA; 
el potencial del col·lector de T1 és igual a 2VBE (VBE 
TR2 + VBE TR4). . 

El corrent en sortida de T1 entra a la base de T2 
comandant-la en saturació; el corrent d'emissor de 
T2 surt en part cap a la base de T4 portant-la ~ a 
l'estat de saturació. T3 està en tall quan el potencial 
de base val VBE de T4 + VC ESAT de T2, mentre 
que el d'emissor és igual a VC ESAT de T4 x VF de 
Dl 

Les dues tensions són iguals per la qual cosa T3 
roman en tall. Si ara poséssim en un nivell lògic b~ 
(màxim 0,8 v.) una de les entrades, el corrent pro
porcionat per Rl derivaria cap a massa atravessant la 
base de T2, per la qual cosa aquest estaria en tall 
conjuntament amb T4, damunt la base del qual hi 
hauria una tensió pràcticament igual a zero. En el 
col·lector de T2 tindríe~ un potencial elevat, per la 
qual cosa T3 estaria en saturació i faria alta la sortida. 

Fig. 1.- Porta TTL de tres entrades. 
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Fig. 2.- Porta TTL amb totes les entrades a nivell 1. 
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Fig. 3.- Característica d ' una porta a nivell O. 
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Fig. 4.-Porta DTL. 
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MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC 

baix. Els valors màxims aconsellats pels constructors 
per al corrent de sortida són 400 pA per al nivell alt 
i 16 mA pel nivell baix. 

Per tenir les entrades en el nivell alt és necessari 
aplicar una tensió mfnima de 2 V, mentre que per 
tenir-la en el baix el potencial aplicat no ha de supe
rar els 0,8 V. 

Les tensions de 0,8 i 2 V representen dos llindars 
ben delimitats i el nostre Digi-Tester haurà d'indicar 
si la tensió present en el punt a examinar és inferior 
a la primera, superior a la segona o es troba compre
sa entre ambdues. 

EL DIGI-TESTER. 

Això és realitzable recorrent a un circuit que repre
senta pràcticament la versió amb components discrets 
dels predecessQrS dels TTL, és a dir, els DTL. 

x 

i'ig. 5.-Circuit bule del Digi-Tester. Els números del CM2 corres
ponen al commutador rotatiu. 
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A l'esquema del Digi-Tester assenyalat a la figura 
5 es pot observar com aquest es troba format per dos 
blocs: un detector d'estat lògic i un circuit de desco
dificació i display. 

En el primer cas TRl, Rl, R2, R3, Dl, D2 i D3 
constitueixen el detector per al nivell lògic baix, el 
funcionament del qual se sotmet a les explicacions 
fet~s més amunt, mentre que el circuit format per 
TR2 funciona d'una manera similar tret del fet de 
tenir el llindar de 2 V a causa del zèner D4 connectat 
a la base del transistor. 

El display de què consta el Digi-Tester és de set 
segments que es pot governar amb una intensitat de 
18 a 20 mA amb òptima luminositat. El commutador 
CMl serveix per connectar l'entrada del monoestable 
al col·lector de TRl o al de TR2, per la qual cosa si 
les tensions no es troben ·per sota dels 0,8 V o 'per 
sobre dels 2 V al display no s'encendrà el punt deci
mal i es tindran les indicacions H .i L. 

+ 

R4 

y 

TR2 

@ve.!_ _ J 

MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC 

Figura 6.- Placa del circuit l .sltuacló de components. 

En aquest cas els segments E i F es trobaran sem
pre encesos mentre que els B, C, DoG s'encendran 
o s'apagaran seguint el ritme de la freqüència present. 

Cop. Indic• ció ~e/ d lsploy 
impuls del 

monoestable '-' U o 
I I no o 

Cap. T. Frequ¡nci• Fr~)ncia FffljJènci• 

C2 2.2 ¡.~F 50 m sec < 10Hz 10+ 20 Hz · 20Hz 

C3 220 nF S m sec < 100Hz 100 + 200 Hz • 200 Hz 

C4 22 nF 500 ¡.~sec < I KHz 1+ 2KHz • 2KHz 

es 2.2 nF 50 ¡.~sec < 10KHz l0 + 20KHz • 10KHz 

C6 220 pF S ¡.ISef < lOOKHz 100+ 200KHz • 200 KHz 

C7 100 pF 2.5 ¡.15ec < 200 KHz 200+ 400 KHz • 400KHz 

Tauia 1.-Indlcaclons del dlsplay segons el condensador utllltzat. 

MUNTATGE PRÀCTIC. 

Es recomana muntar els integrats en sòcols, men-. 

tre que els condensadors del C2 al C7 es fixen direc
tament al commutador. El display .és interessant que 
sobresurti de la caixa on es munti el circuit amb el 
seu corresponent sòcol. Com a puntes de prova es 
poden utilitzar unes de similars a les dels tèsters. O 

LLISTA DE MATERIALS. 

Rl, R2, R4, R5 ............. ..... 4,7 kohms 1/ 4 W. 
R3, R6 ............................... 12 kohms 1/4 W. 
Dl, D2, D3, D5 ............... 1N914 o equivalent. 
.D4 .............. .............. .. . zèner 3,3 v. 400 mw.' 
R7 .. Rl2 ...... .. .... .. .............. . 470 ohms 1/4 W. 
Rl3 .................. .. .............. . 33 kohms 1.4 W. 
Rl4 .. Rl9 .......... .................. 220 ohms 1/4 W. 
Cl ...................................... 22 p.F 12 V elec. 
C2 .............. ...................... 2,2 p.F electrolític. 
C3, C6 ............... . .... ... ... .. ....... .. ....... 220 nF. 
C4 .... .. .............. .................... .......... . 22 nF. 
C6 ... .. ..... . ...... . .. .. .... ..... .... .............. 220 pF. 
C7 .. ........................ .... .... .. ........ ..... 100 pF. 
Al. .A4 .... .... ........ .... ..................... SN 7400. 
AS, Bl ........................................ SN 74121. 
B2 .. B4 ...... ............. . .... .................. SN 7400. 
Cll .. Cl6 .. ............ ............ ...... .... .. .. SN7406. 
Display ........ .. ................ ...... CQY 84 Philips. 
CMl ............ .... ...... ...... 1 circuit 2, posicions. 
CM2 ........................................... contra ves. 

LLUÍS mORRA i TELLO 
Tècnic en electrònica industrial 
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NOVETATS EDITORIALS 
LLIBRE D'ESTIL DEL DIARI DE 
BARCELONA 
Edita: Empúries 

Després de tants anys de proscripció del cata
là , era inevitable que, amb l'ús públic i oficial, 
s' iniciés un debat sobre quin model de llengua 
calia utilitzar als mitjans de comunicació. Per 
pri·mera vegada a la història, un diari català 
publica ara un L.Jibre d 'estils com una contri
bució oberta a aquest debat, a li de mostrar 
els fonaments teòrics -ftlològics i linguïstics
en què es basen les solucions, fins i tot les més 
innovadores, usades en la pràctica periodística 
dels Diari de Bam/ona O 

LA INSERCIÓ LABORAL DELS 
TITULATS D'FP2 A CATALUNYA 
Edita : Institut Català de Noves Professions. 

El manual de referència posa a disposició de 
l'usuari tot un conjunt de dades sobre l 'ocu
pació dels estudiant d ' FP, les modalitats de 
contractació i els camins d 'accés a aquestes 
modalitats, la valoració i el desig cl ' ampliació 
d 'estudis professionals. Tota aquesta informa
ció també es complementa · amb les dades ob
tingudes a partir d 'una enquesta realitzada 
entre els mateixo.s titulats d'FP. O 
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REVISTA DE CIÈNCIA 
Edita: Institut d'Estudis Baleàrics 

A causa dels problemes de distribució ens arri
ba amb un cert retard un exemplar del primer 
vol~,tm de la Revista Ciència, de periodicitat 
anual i corresponent a l'any 1987. 
L'Institut d'Estudis Baleàrics és una institució 
científica depenent de la C onselleria d 'Educa
ció i Cultura de les Illes Balears i, segons els 
seus editors, " Revista de Ciència" neix amb 
la voluntat de ser una finestra oberta al caire 
experímental de la ciència, on cabran tots 
aquells treballs produïts a les Illes i arreu que 
siguin d'interès per a la societat en general. 
Segons ens comenta josep A. Tur, secretari 
del consell de redacció " Es pretén que 'Revis
ta de Ciència' sigui, a la vegada, una revista 
de divulgació i una revista per conèixer la 
realitat científica del país. Una revista de di
vulgació en la mesura que pugui oferir respos
tes a molts perquès a un nivell acceptable i 
prou entenedor a la majoria d'individus. Però 
també una revista que permeti de conèixer la 
producció científica del país, a través de la 
publicació de treballs originals o sorgits de les 
tesis doctorals i de llicenciatura elaborades a 
la nostra Universitat o per illecs d'arreu del 
món. D 'aquesta manera ' Revista de Ciència' 
s'estructura en dos apartats: 'Revisions' i 'Ar
ticles', que responen bàsicament a les inten
cions esmentades. Altres seccions menors com 
'Comentari de Llibres' o' Anuncis d 'esdeveni
ments científics d 'interés', també tindran el 
seu lloc a la revista, però sempre en funció de 
l'oferta de mercat o de l'esdeveniment concret 
en cada cas". O 

REVISTA DE CIENCIA 

T RANSMITTING STATIONS 
Edita: Intkpentknt Broadcasting Authon'ty. 

Per als aficionats o estudiosos dels mitjans de 
comunicació locals independents pensem que 
aquesta obra britànica pot ser de gran interès. 
R ecull de manera exhaustiva totes les emisso
res radiofòniques i de televisió de Gran Bre
tanya amb la zona geogràfica de cobertura, 
freqüències, data d'inici d'emissions, potència 
i d'altre~ caracte rístiques tècniques. O 

SOCIETAT I NOVES PROFESSIONS 
Autors: Pere Duran, Lluís Rancionero i joan 
Majó 
Edita: Institut Català de Noves Professions 

Aquest volum és el primer d'una sèrie de do
cuments que s'editen amb la intenció de posar 
a I 'abast del públic aquests textos amb les 
idees i reflexions de personalitats de reconegut 
prestigi del nostre país i poder contribuir al 
procés d ' aclariment coHectiu en uns moments 
d'innovació social a tots els nivells. 
En aquest primer document es recullen les 
intervencions i confe rències que durant el I 
Cicle de l'Aula Debat organitzat per l' ICNP 
van ser exposades. O 

VOCABULARI D ' INFORMÀTICA 
Autors: Rafael !borra i Gemma Lluch 
Edita: Conselleria de Cultura de la 
Generalitat Valenciana. 

Un nou recull sobre terminología informàtica 
es ve a afegir a la s'ortosament important obra 
publicada al respecte. Aquest vocabulari, sen
se pretensions d 'obra final està dividit en qua
tre parts. La primera inclou el vocabulari prò
piament dit espanyol-català amb els termes 
més utilitzats pels estudiants d'FB i BUP. Al 
segon apartat s'inclou una sèrie de definicions 
sobre els têrmes més freqüents. Finalment les 
dues darreres parts es completen amb una ex
plicació de les més importants entre les primi
tives del llenguatge LOGO i les instruccions 
del BASIC. 0 

ESTACIONS I EQUIPS MÒBILS 

EN BANDA CIUTADANA 
Aquest és l'últim dels capftols dedicats a l'equip i als equipa

ments a la Banda Ciutadana (BC). Concretament parlarem de les 
estacions i dels equips mòbils. 

Els equips mòbils són els aparells concebuts per a 
la seva utilització a automòbils, caravanes i altres 
mitjans de transport motoritzats. Són de .reduïdes 
dimensions per poder situar-los en el lloc adient per 
no molestar gens la conducció de l'automòbil o altre 
mitjà de transport motoritzat; i es fan servir per co
municar-se no tan sols amb altres aficionats al seu 
A TH o en un altra mòbil, sinó també, i sobretot, per 
demanar auxili per a un mateix o per a un tercer, ja 
sigui en cas d'accident, desencaminament, manca de 
benzina, o simplement per conèixer l'estat del trànsit 
per les carreteres que es circularà. Podríem dir en 
poques paraules que tenir una estació mòbil dóna 
una certa seguretat i companyia al viatjant. 

D'equips mòbils, en podem trobar des dels més 
senzills: els aparells homologats o amb CAR (Certifi
cat d' Aceptació Radioelèctrica) de 40 canals FM i 4 
watts, fins als més sofisticats i complets com els Su
per-Star, amb molts més canals, tipus de modulació 

i més potència. És per això, que en molts casos, per 
no dir la majoria, s'utilitzen equips mòbils a les esta
cions de base. 

La instal·lació d'una estació mòbil no te cap mena 
de secret. L'únic a tenir en consideració és la col·lo
cació de l'antena i l'eliminació de les interferències 
provinents del motor; ja que la quantitat de potència 

xuclada per un equip mòbil és similar a la de l'auto
ràdio, cosa que elimina els problemes d'alt voltatge. 
Un bon lloc per coHocar l'antena és la part central i 
la part central-lateral del sostre del vehicle. Si es 
coHoca a la part central s'haurà de perforar el forat 
de subjecció de la base de l'antena; i si es coHoca a 
l'altre lloc n'hi haurà prou amb una grapa-pinça. 
L'aparell, el coHocarem en un lloc on no molesti 
gens la tasca de conducció; i, per evitar les interferèn
cies del motor, connectarem el negatiu de l'aparell a 
una bona massa i el positiu al terminal de la bateria 
directament. Si el vehicle té positiu a massa, es pot 
connectar el terminar vermell al xassís i el negre al 
positiu de la bateria. 

Tot plegat, en tots aquests capítols hem intentat 
donar una visió i bastant entenedora o clara sobre 
l'equip i els equipaments a la Banda Ciutadana (BC). 
En el proper número intentarem explicar la proble
matica de la BC; i res millor per explicar-la i donar-la 
a entendre que fent història. O 

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

Catalana de BC. 
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CQWWPX 
l Els concursos mundials són un vehicle per forniar bons opera

dors tot i veient d'altres aspectes de la ràdio que es mostren 
insospitats i que no deixen de ser un repte davant un ventall de 
possibilitats conformat per la universalitat de l'afició. 

Tots els radioaficionats sabem en què consisteix 
un concurs a través de les nostres ones hertzianes. 
Ara bé, de concursos, n'hi ha de molts tipus i cadas
cun d'ells té unes bases i característiques que el dife
rencien dels altres. En aquest cas ens ocupa un con
curs de caràcter mundial que és el de prefixos orga
nitzat per una publicació periòdica sobre comunica
cions. Cal explicar que aquest concurs s'organitza en 
dos caps de setmana. Un cap de setmana per a la 
modalitat de fonia i un altre per a la modalitat de 
telegrafia. En el present article només ens dedicarem 
a comentar el de fonia celebrat els propassats dies 26 
i 2.7 màrç. 

L'estació que ens ocupa es posava a l'aire amb 
l'indicatiu ED3 MM i és la que representava la Unió 
de Radioaficionats de Barcelona (URB). Però això, 
n 'és una mica el resultat. Passem a l'origen. 

Davant d'un concurs d 'aquesta envergadm~ l'es
periència en si consistia a sortir a l'èter com un equip 
que puguéssim estar les vint-i-quatre hores que dura
va donant la tabarra a les bandes bo i intentant efec
tuar el màxim de comunicats possible, que, en reali
tat és el que compta després . I, en aquest cas concret, 
contactar amb el major nombre de prefixos diferents 
d'arreu del món. · 

Així, doncs, l'equip de l'ED3MM ens havíem de 
preparar per a l'esdeveniment. Això vol dir buscar 
un lloc adient des d'on poder operar tot un cap de 
setmana. Un 11oc on puguis estar a gust sense proble
mes d:ITv a causa de la potència emprada i, per 
altra banda, on no tinguis problemes d'IT'v a causa 
de la potència emprada i, per altra banda, on no 
tinguis problemes de QRM amb els veïns. El lloc triat 
era a La Floresta. Una casa gairebé solitària propor
cionada per l'amic Jordi EA3CAC era més adient 
per als nostrès propòsits . 

Però no tot era bufar i fer ampolles. S'havia de 
posar en marxa l'organització per instal·lar antenes 
adients i preparar-ho tot de la manera més conve
nient. I, evidentment això significa treball en equip i, 
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en ocasions, força dur . Per tant, ha viem de preparar 
primer el terreny per poder operar el concurs en bo
nes condicions. 

Per aquesta raó, l'equip de l'EDCMM format en 
aquells moments pel Jordi EA3CAC, la Mari Luz 
EA3DIF, l'Eduard EA3FJM, el Miquel EA3FPR, el 
Josep EA3FUM i el Jordi EA3FWE, amb la bona 
companyia de la Mari, respectiva de l'EA3CAC i 
futura operadora, ens vam disposar una setmana 
abans a posar fil a l'agulla per · començar aquesta 
aventura. Tot això, també s'ha de dir, amb el suport 
i l'ajut de la Unión de Radioaficionats de Barcelona 
(URB). 

I aquí és on comencen els primers problemes. D'es: 
pai n'hi havia, però som al bosc i no hi ha manera 
de trobar una bona base per a la directiva de tres 
elements que portem per batallar. A tot això es van 
fent altres preparatius. Les cordes per als vents, pre
paració del cable de rotor, soldar algun PK a l'extrem 
d 'algun coaxial . .. Ja trobem l'emplaçament del pal 
telescòpic per a la directiva però per pujar-la ens hem 
d'enfilar a la teulada i no tenim l'escala adequada. 
Una vegada n'aconseguim una pugem l'antena de 
tres elements i la coHoquem a la base del pal. Però 
quan el Jordi EA3CAC es disposa a pujar-la des 

Foto 1. En Jordi, EAJFWE, buscant estacions a la banda de 
10 metres. 
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d'una posició força compromesa dalt la· teulada de la 
casa, ens trobem que pesa molt i no es pot aixecar. 
Ho intentem de bell nou però, després de força esto
na, hem de desistir . A tot això s'ha fet fosc. El 
cansament és evident. Estan preparats uns dipols per 
a 160 metres, uns per a 80, ·uns per a 4Ói una win
dom per a recepció. Les comunicacions interiors tam
bé estan assegurades però no s'ha pogut muntar res. 
No obstant això, s'ha treballat força però val més 
deixar-ho per demà. En aquest moments més val des
cansar i passar-ho bé tot escoltant les bandes que ens 
permet la directiva. que, malgrat no estar ben instal·Ia
da permet operar a mode de prova. S'escolten totes 
les bandes inclosa la de 27 tot fent barrila i gresca. El 
treball en equip ho permet i és un bon moment per 
explicar algun acudit o saludar algun coHega conegut, 
entre d'altres coses. 

«En aquest cas ens ocupa un 
concurs de caràcter 

mundial.» 

Com podreu observar, es tractava de preparar 1' es
tació ja esmentada per sortir en la categoria de mul
tioperador monotransrnissor multibanda. Això,· per a 
qui no estigui avesat a la terminologia vol dir que 
només podia operar (transmetre) un equip sol en la 
banda en què l'estació estigués treballant en aquell 
moment. 

ESTACIÓ ED3MM OPERADA DURANT EL 
CONCURS PER: 
EA3CAC JORDI 
EA3DIF MARI LUZ 
EA3FJM EDUARD 
EA3FPR MIQUEL 
EA3FWE JORDI 
MATERIALS EMPRATS A L'ESTACIÓ: 
TRANSMISSORS KENWOOD TS-930, TS 440 
I YAESU FT-757. 
AMPLIFICADORS LINEALS HEATKIT I 
SOMMERKAMP FL-2001. 
ANTENES DIRECTIVA TRES ELEMENTS 
CAB RADAR, WINDOM FRITZEL PER 
10-20-40-80, DIPOLS AUTOCONSTUÏTS PER 
A 160, 80 i 40 M. 

Foto 2. La directiva tribanda entremig del bosc, pel damunt 
dels arbres. · 

Bé, però tornant al muntatge, l'endemà del primer 
dia de preparació, val a dir que tothom s'havia aixe
·cat amb més força i vam poder començar a pujar la 
directiva de tres elements. Però no s'havien acabat 
els inconvenients. Hi havia les branques d'uns arbres 
que no deixaven passar l'antena. Això va tornar a 
retardar el muntatge ja que vam haver de pujar a 
l'arbre en qüestió per serrar una branca. Després 
d'aquesta altra malifeta de l'entorn que ens rodeja-. 
va, vam anar acabant d'instal·lar el que faltava. Les 
antenes eren coHocades però els rellotges marcaven 
les vuit del vespre tocades i havíem de tornar a la 
ciutat ja que l'endemà tocava treballar. S'havia aca
bat el cap de setmana preparatori del muntatge per al 
concurs. Calia espera una setmana per a entrar en 
acció. 

Després d'una setmana de treball, el següent diven
dres al vespre, dia 25 , ja ho teníem tot a punt. A les 
00.00 hores GTM entraríem al dissabte i començava 
el concurs. Val a dir que fins aleshores les bandes 
eren poè poblades . Així que va arribar l'hora van 
començar a entrar estacions sobretot a les bandes de 
40. i 80 perquè a aquelles hores poca cosa es podia 
esperar de les altres bandes malgrat que a la de 20 
també s'anava sentint trànsit. 

Havia començat el concurs i les nostres fites eren 
diverses. En primer lloc intentar realitzar el màxim 
de QSO possibles i contactar amb la major quantitat 
de prefixos diferents que poguessim ja que actuavem 
de multiplicadors de cara a la puntuació. Per altra 
banda, havíem d'estar constantment alerta a les ban
des, sinq operant , i escoltant-ne a la resta . I, per 
altra banda, havíem de fer funcionar els serveis mí
nims per mantenir-nos en forma a l'hora de descan
sar i menjar. 
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Això no era tan difícil com poder continuar ope
rant. Comencen els inconvenients altre cop. Quan 
portàvem dues hores operant falla una de les dues 
vàlvules de l'amplificador liniru Heatkit que dúiem. 
Ens havíem quedat momentàniament sense el kilowat 
de potència que ens donava empenta. Però com que 
anàvem de previsors, vern agafar l'amplificador se
cundari que dúiem per anar sortint encara que amb 
molta menys potència. 

Foto 3. El TS930 amb els seus complements. 

Sortdsament s'ha pogut mig arreglar l'inconve
nient i continuem operant sense altres incidències du
rant tot el dia del dissabte. No obstant això, la pro
pagació juga males passades ja que els 10 metres 
apareixen totalment tancats. 

La nit del dissabte només es pot operar en 40 i 80 
metres. No serà fins ben entrada la matinada del 

. diumenge que començaran a entrar els japonesos en 
15 i 20 metres . Més tard se sent també el nord d'A
mèrica. Abans ja hem establert contactes amb tota 
Europa i algunes estacions d' 'Africa i poques d' Asia 
(llevat del Japó). Torna a caure la nit ara de diumen
ge amb l'horari oficial canviat. Estem esperant que 
s'obrin els 10 metres però veiem que no hi ha mane
ra. Per tant, anem als 20, 40 i 80 metres. Mentre 
estem operant els 40 veiem com un fluorescent s'iÜu
mina en acostar-lo al dipol quan emitim en aquella 
banda. També és una forma de distreure's ja que 
s'està acabant el concurs. Portem vora els 200 comu
nicats però intentarem depassar-los . I així ho aconse
guim. 

Quan s'acaba el concurs és un bon moment per 
celebrar les vint-i-quatre hores d'estar al peu del canó. 
Han estat moltes hores compartides amb estones de 
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«Havíem d'estar 
constantment alerta a les 
bandes, sinó operant, i 
escoltant-ne a la resta.» 

feina operant, de descans i oci o bé, també, de passar 
per la cuina preparant alguna cosa per anar mante
nint-se o mantenir els companys. Ara només resta 
descansar, tornar a desmuntar i esperar que hi Hagi 
hagut sort en la classificació després que s•hagin en
viat les llistes. En aquest cas els ~ontactes efectuats 
van ser 2100 i els prefixos contactats 630. Això depa
ra una puntuació interessant però s'haurà de contras
tar amb la classificació general del concurs. 

Val a dir que malgrat que sembli només el relat 
d'una historieta, el treball de concurs en aquestes 
condicions és, més que res, una gran experiència. I 
aquesta experiència té dos vessants importants. Per 
una banda el treball en equip i la convivència amb 
tota la gent del grup. Per altra banda la de la feina 
en si a l'hora d'operar. S'ha de tenir present que en 
aquests concursos hi ha moments en què el trànsit és. 
de dos contactes o, fins i tot, tres per minut. Això sol 
representar una agilitat per part dels operadors molt 
important. 
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«El treball de concurs en 
aquestes condicions és una 

., . gran exper1enc1a. » 

Foto 4. Part de l'equip de la ED3MM, operant l'estació. 

, 

MONDX 
ASSOCIACIÓ DX. 
Ap. Postal, 335 
08080 BARCELONA 

Com es pot observar, doncs, un concurs d'aquesta 
mena exigeix una certa preparació però alhora pro
porciona també moltes satisfaccions ja que sempre 
ofereix la possibilitat d'aprendre d'altres companys, 
que ·és també un dels objectius de l'afició. 

73 cordials O 

MIQUELLLOMPARTiMALLORQUES 
EA-3-FPR 

Radioaficionat i professor d 'EGB 

Hem d'aclarir que l'indicatiu correcte del nostre 
coHaborador és l'EA3-FPR i no l'EA3-FP com sortia 
erròniament en el QT -16 i que correspon a Frederic 
Aragonés de Granollers.a qui demanem disculpes. 

- CADA TRES MESOS ARTICLES 
SOBRE: 
• RÀDIOS I TV LOCALS DE CA
TALUNYA. 
• RADIOAFICIÓ I BC 
• INFORMACIÓ APLICADA A LA 
RADIOESCOLTA. 

- CADA MES LES ÚLTIMES NO- • ENTREVISTES 
TÍCIES SOBRE LA RADIODIFUSIÓ D'EMISSORES 

A LOCUTORS 
INTERNA CIO-

INTERNACIONAL. . NALS. 
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BASES PER AL CONCURS COMARQUES CATALANES 

ORGANITZACIÓ 

DURADA 

QSO 

BANDES 

PUNTUACIÓ 

CRIDA 

CONTROLS 

LLISTES 

TROFEUS 

I 

PREMIS 

ALTRES 
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Ràdio Club AURO de Sen pedor ED3TTC. 

la. Part: De les 20 hores EA del dia 17.09.88 a les 2 hores del dia 18.09.88.. 
2a. Part: De les 8 hores EA del dia 18.09.88 a les 14 hores del mateix dia. 

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

1~/146 en les següents modalitats: FM, SSB, CW, RTT I PACKET. No serà vàlid el 
contacte 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 (Excepte 145,300) 
RTTY 144,600 i 145,300 
PACKET 144,650 

Un punt per quilòmetre. MULTIPLICADORS: províncies espanyoles no EA3,. comar
ques EA3, països no EA i ED3CCC (Ràdio Club Aura). Cada QSO i cada multiplicador 
comptaran una sola vegada, cada una de les parts del concurs. PUNTUACIÓ FINAL: 
Suma de punts X Suma multiplicadors. 

«CQ Constest Comarques Catalanes». 

Els EA3 passaran RS(T), lletres de la seva comarca i QTH Locator. Els no EA3 passaran 
RS(T), matrícula de la seva província i QTH Locator. Els no EA passaran RS(+) i QTH 
Locator. No caldrà passar-se l'hora pera sí anotar-la a les llistes de EA. 

Caldrà fer-les arribar al R.C. AURO (p.o.box núm. 1-08251 Santpedor) amb matasegells 
del data màxima 30.09.88. Els LOG hauràn d'ajustar-se a l'estàndard URE o , mida DIN 
A4 amb un màxim de 40 contactes per full, a una sola cara. Caldrà confeccionar full de 
resum amb les següents dades: 
QRA de l'estació amb nom i adreça completa del/s titular/ s. Si es MULTI caldrà indicar 
també QRA i noms de la resta d'operadors: QTH locator i caracte.rístiques principals de 
l'estació. · 
Els coHegues que enviïn llistes sense càlcul, hom considerarà que únicament opten a 
diploma. 
L'organització acusarà la rebuda ~e les llistes amb QSL especial ED3TCC. 

1). Classificat: Trofeu (amb menció) i un equip complet TV via satèHit, GSE 112 P 
manual, 
amb paràbola de 1,20 m. de 121 cedit per 
TAGRA, S.A. 
2). Classificat: Trofeu (amb menció) i un Transceiver Kenwood, model TH 215 E 
(Walkie) cedit per Expocom, S.A. 
3) Classificat: Trofeu (amb menció) i una antena TAGRA, lang yagui de 144 Mhz. 

El lliurament de trofeus, premis i ·diplomes tindrà lloc el dia 13.11.88 durant el dinar de 
germanor que celebrerem a Santpedor. Oportunament donarem més dades sobre aquest 
acte (lloc, horari, preu ... ) 
Per a més informació sobre el contest podeu contactar amb el RÀDIO CLUB AURO o 
amb els següents coHegues EA3AE, EA3BB, EA3DHQ, EA3DXR, EA3EFC, EB3RI i 
EB3BYB. 
Les decisions del Jurat Classificador seràn inapeHables. 
El fet de participar, suposa acceptar aquestes bases. 
Per a rebre el diploma caldrà enviar una targeta autoadreçada amb l'import en segells 
de correus, a l'adreça del R.C. Aura. 
R.C. Aura es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas de creure-ho convenient 

·per a la bona marxa del concurs. 

QUIN ORDINADOR TENS? 
Per coneuer quins són els models d'ordinador més emprats 

pels oïdors de Ràdio 4 i els radioescoltes; radioafeccionats i BCis
tes, en general, el programa "L'Altra Ràdio", junt a diver~es 
revistes especialitzades, va convocar I 'enquesta ''Quin ordinador 
tens?". 

Difusió 

L'enquesta va ser anunciada pels següents mitjans 
de comunicació: 

Falques d'anunci a Ràdio 4, des de març a juny 
del 1988. Les falques s'han emés dins de la progra
mació setmanal de l'emissora i els diumenges dins del 
programa L'Altra Ràdio. 

Nota dins del Digitext de L'Altra Ràdio, de març, 
abril i maig. 

Butlleta inserida a les revistes: "Quaderns Tèc
nics", "Electrónica & Comunicaciones, Magazine", 
"Correo CB", i "Món DX". 

Nota de premsa publicada a: Diari "AVUI" (Bar
celona), "Punt Diari" (Girona), i "CQ Radioama
teur". 

Resultats 

Entre març i juny de 1988 " L'Altra Ràdio" va 
rebre un total de 102 votacions. 

Dins d'aquesta mosra el 19,6 o/o es declarava ra
dioescolta, el16,6% tenia indicatiu EA o EB, ell3,7 
% era BCista, i un 50, 1 % no esmentaven cap pre
ferència co¡¡creta. 

La resposta obtinguda, per l'enquesta, a la pregun
ta ¿quin oidinador tens? és la següent: 

El 79,4 % dels enquestats tenen un ordinador del 
tipus " Home Computer" i el 20,6 % disposen d'un 
ordinador PC. 

Els tres models d'ordinadors "home computer" 
més emprats pels radioescoltes, radioafeccionats i 
BCistes són: l'Spectrum + (48K), 19,6 %; el Com
modere 64, 11,7 %; i l'Amstrad CPC-464, 9,8 %. 

Dins dels ordinadors personals els dos models més 
emprats són: l'Olivetti PC M-24, 3,9 %; i el PC 
Amstrad 1640 DD, 2,9 % . -

Radioafeccionats 
BCistes 
Radioescoltes 

Home 
Computer 

94% 
71% 
65% 

PC's 
6% 

29% 
35% 

Llista de premiats 

Dins l'edició de "L'Altra Ràdio", del diumenge 
19 de juny, es van sortejar entre. totes les postals 
rebudes diversos premis. La llista de premis i premiats 
és la següent: 

Tugal Bielsa, de Barcelona, un transistor 
Montse Rivera, de Barcelona, un transistor 
Carlos Gimeno, de L'Hospitalet de Llobregat , 

una calculadora 
Josep Rovira, de Sant Sadurní d'Anoia una calcu

ladora 
A. Delgado, Las Rozas de Madrid, una calculado

ra 
Xavier Rodríguez, de Sant Joan Despf, una subs- . 

cripció a la ~evista "CQ Radioamateur" 
Xavier Jolis, de Barcelona, una subscripció a la 

revista "Correo CB" 
Joan-Ramón Amigó, de SabadeU, una subscripció 

a la revista "Electrónica y Comunicaciones" 
Joan Marc, de Barcelona, una subscripció a la 

revista "Quaderns Tècnics" 
Manuel Muga, de Barcelona, una subscripció a la 

revista ''Nuevo MAF'' 
Antonio Jiménez, d'Igualada, una subscripció a la 

revista "Mundo DX" 
Joaquim Pujol, de Badalona, una subscripció a la 

revista "Món DX" 
¡\ntoni Luque, de Barcelona, un clauer i un bolí

graf de RàdioNacional d'Espanya 
JuDo Gento, de Barcelona, un clauer i un bolígraf 

de Ràdio Nacional d'Espanya 
"L'Altra Ràdio", de Ràdio 4, agraeix molt since

rament la coHaboració de les revistes i agraeix totes 
les respostes rebudes. O 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Editor i presentador del programa L'Altra Ràdio 

de Ràdio 4 
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ONA llARGA, IFN GRANS O~ 

Les ràdiocomunicacions van començar a exper~mentar-se a les 
freqüències corresponents a l'ona llarga, a finals del segle passat, 
Marconi feia els seus experiments a les ''ones quilomètriques''. 
Ara és una banda poc freqüentada pels deixistes, molts receptors 
de comunicacions començen a rebre des dels 150kHz, marginant 
les freqüències inferiors ... anem a conèixer a l'ona llarga. 

L'ona llarga comprèn dels 30 als 300 k:tfz, entre 
aquestes freqüències trobem ràdiocomunicacions ma
rítimes i aèries, emissores de senyals horàries i emis
sores de ràdio difussió, amb l'excepció d'Amèrica on 
és només una banda dedicada a les comunicacions 
utilitàries. 

A l'Estat francès fins fa pocs anys no hi havia 
ràdio privada, però feta la llei, feta la trampa, van 
aparèixer des de diferents països fronterers emissores 
com R. Luxembourg (RTL), R. Montecarlo (RMC) i 
Europa 1 (des d'Alemanya) fent una programació 
comercial, quan no era permesa la ràdio privada. 
Com cobrir tot l 'Estat francès? amb l'ona llarga po
dien fer-ho. Amb un sol transmissor de 1500 a 2000 
kW podien cobrir tot l'Estat. La propagació és bas
tant constant, tant de dia com de nit, l'ona terrestre 
és el component principal, perquè les ones van pa
raHeles a la superfície de la Terra. El seu abast és 
també constant nit i dia. 

Amb l'arribada de la ràdio comercial a l'Estat 
francès aquestes emissores fan servir també )a fre
qüència modulada per a les seves emissions. 

<<A Europa el francès és la 
llengua que més sovint 
trobem a l'ona llarga.» 

Al nord d'Àfrica també trobem emissores d'ona 
llarga, des del Marroc emet la RTM en àrab i l'emis
sora comercial R. Méditerranée i des d'Algèria la 
RTA en francès, anglès i espanyol, el seu senyalar
riba fort des del desert del Sàhara fins a les costes 
catalanes i més enllà. 
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«Totes les emissores s'han vist 
obligades a disminuïr la seva 
antiga freqüència en 2 kHz.» 

La gran extensió de la Unió Soviètica també es
propicia que hi hagin emissores d'ona llarga, escol
tar-les des de Catalunya es pot considerar un bon DX. 

Irlanda és un dels pocs països que no tenen un 
servei internacional d'ona curta, l'any passat va plan
tejar-se establir emissions internacionals i la RTE va 
decidir emetre des del 1989 per ona llarga. 

L'emissora s'anomenarà RTE Tara i emetrà per la 
mateixa freqüència que R. Luxemburg, 254 kHz, en
tre les 06 i 18 UTC. 

ONA LLARGA, LES GRANS ONES 

A Catalunya la Unió Europea de Radiodifussió hi 
té assignada una freqüència, cQrrespon a Barcelona i 
mai s'ha utilitzat, ni hi ha cap projecte per utilitzar
la, són els 225 kHz. El que sí que podem fer és 
escoltar les emissores d'ona llarga, molts receptors 
portàtils porten aquesta banda, també molts dels au
toràdios "made in Andorra" també disposen de GO 
(grans ones) que són les sigles per les quals els fran
cesos coneixen l'ona llarga. Si tenim un receptor de 
comunicacions podem escoltar més emissores a part 
de les de ràdio difusió, són les utilitàries: des dels 250 
kHz i fins als 500 (entrant a la zona de l'ona mitjana) 
lhi ha radiofars i comunicacio'ns marítimes que eme
ten els seus missatges en morse. A l''Ona llarga també 
hi ha diferents estacions de senyals horaris. 

L 'ona llarga és una banda que no pateix gaires 
canvis·, no .surten noves emissores i és una banda poc 
saturada, l'únic canvi que hi ha hagut durant els 
últims mesos ha estat una reordenació de freqüències, 
totes les emissores s'han vist obligades a disminuïr la 
seva antiga freqüència en 2kHz per adaptar-se a una 
nova normativa a Europa. Entre els 153 i els 279 kHz 
podem escoltar aquestes emissores a Catalunya: 

Per augmentar la recepció hi ha més antenes, a 
part de les de ferrita que són les més utilitzades, són 
les de quadre i les de ferrita actives, que permeten 
escoltar els més dèbils senyals. 

kHz 

153 

162 

171 
171 
171 
179 

183 

189 
198 

209 
216 

225 
234 

234 
254 

261 
270 

279 

kW 

250/ 500 

2000 

1200 
1000 
500 
750 

2000 

10 
400 

500 
1400 

2000 
2000 

1000 
1500 

2000 
1500 

500 

Emissora/ Adreça 

Deutschlandfunk-Donebach: Post fach 51 06 40, 5000 Koln, Rep. Fe
deral Alemana. 
R. France-Allouis: 116 Av. du Ptésident Kennedy, F 75016 Paris Cé
dex 16, França. 
R. Méditeraneé 1-Nador: 3, rue Emsallah, Tànger, Marroc. 
GKR-Kalinin'grad URSS. 
GKR-Moscou URSS. 
Rundfunk DDR-Orianenburg: 18-50 Nalepastr. DDR 1160 Berlín, Rep. 
Dem ocr. Alem. 
Europe 1-Saarlouis: 6630 Saarlouis, P.O. Box 1365, (emet en francès), 
Rep. Federal Alemana. 
RAI 1-Caltanissetta: P.O. Box 320, 00100 Roma, Itàlia. 
BBC 4-Droitwich: Broadcasting House, Londres WlA lAA, Gran Bre
tanya. 
RTM A-Azizal; 1, Rue el Brihi, Ra bat, Marroc. 
R. Montecarlo RMC-Mónaco: 16, Bd. Princesse Charlotte Montecar
lo, Mónaco. 
Polskie Radio 1-Varsòvia: Woronicza 17, 00-950, Varsòvia, Polònia. 
R. Luxemburg RTL-Juglinster: Villa Louvigny, Parc Municipal, 
Luxemburg, LUX. 
GKR-Leningrad-URSS 
RTA F-Tipaza: 21, Bd. des Martyrs, Alger, Algèria. Emissió encaste
llà de 10 a 11 UTC. 
GKR-Moscou URSS. 
Cekoslovensky Rozhlas-Topolha: 12099 Vinohradska 12, Praga 2, Txe
coslovàquia. 
GKR-MoscouAIRSS 
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ONA LLARGA, LES GRANS ONES 

També trobem radiofars a l'ona llarga, fins als 300 kHz hi ha aquests al nostre abast: 

kHz indicatiu QTH 
272 RES Reus 

l;~~ ALT Alacant 
POS Pollença 

287.3 BR Cap Bear 
291.9 OR Punta Llobregat 

«La gran extensió de la Unió 
Soviètica també és propícia 

que hi hagin emissores d'ona 
llarga.>> 

kHz: indicatiu QTH: 
291 .9 MH Maó 
294.2 PA Cap de Palos 
298.8 AS Castelló 
298.!t TA Cap de Gata 
298.8 FI Cala Figuera 

En sistema combinat: 

Maó 
Cap ·sant Sebastià 
Punta Llobregat 
Cala Figuera 
Castelló 
Cap Salou 

-~: 1-291.9 KHz 
OR 
FI 
AS -298.8 KHz 
UD 

JORDIBRUNETiTORT 
Especialista en Dxisme d'O.M. 

Importats per 

CAR. E-89 87 0066 

SOL·LICITEU-HO AL VOSTRE ESTABLIMENT HABITUAL I 
iiGAUDIU DE LA LLICÈNCIA C.B., JA!! CI. Elipse. 32 Tel. 334 88 00 L'Hospitalet LI. 

DEMANA I OFEREIX 
IMATGE 

• CÀMERA Normende vídeo 
magnetoscopi Thomson. Carre
. gador de bateria i alimentador. 
Tel. (93) 308 02 19. 
• TV COLOR 22" Sanyo. Sin
gle-línia. Bon estat i modern. 
Platejat. Només 30.000 ptes. Sr. 
Cèsar. Tel. (93) 417 59 41. 
• COMPRO càmera de vídeo 
que tingui magnetoscopi separat 
de la càmera i que sigui barat. 
Truc a r de 15,30 a 18 h. 
Tel. (977) 44 27 30. 
• COMPRO càmera de vídeo 
8 mm amb zoom. Pago al com
ptat. Sr. Estévez. Horari d 'ofi
cines. Tel. (93) 218 30 00. 
• VENC TV blanc i negre de 
26" per 10.000 ptes. Tel. (93) 
300 34 81. 
• MATERIALS DE CINEMA: 
1. Projector Copal Sound 401 
per a single 8 i super 8. 2. Cà
mera de Super 8 Canon 512 au
to-zoom. 3. Moviola Hanimex. 
4. Lot de pel·lícules variades en 
bobines de 60 metres Super 8 
de dibuixos animats. Aquest 
material el canviaria per mate
rial de ràdio o bé per video en 
bon estat afegint, en el seu cas, 
la difer~ncia . 
Miquel. Te l. (93) 258 98 74 
preferentment els vespres. 

so 

• EQUIP DE MÚSICA com
post de dos plats , platina , equa
litzador, mescl ador , caixa de 
potència i quatre caixes. 
Tel. (93) 437 70 59. 
• AMPLIFICADOR, tocadis
cos amb caixes marca Bettor. 
Du..al 6 x 6 Nou. Tel. (93) 
314 Ol 53. 
• CASETTE dob le platina 
Teac W-390. Nou del tot. Co
mandament a distància. Va l 
50 .000 ptes. i ho ve nc per 
45.000 pte s. Tel. (93) 555 99 57. 
• AMPLIFICADOR de guitar
ra Roland CVE-60 Chorus. 
Excel·le nt estat per 37.000 ptes. 
Arianne. Tel. (83) 323 73 59. 
• VENC ORGAN Yamaha de 
tres teclats per bon preu . Per
fecte estat. De 21 h. a 22 h. 
Tel. (93) 658 12 43. 

INFORMAT! CA 

• APPLE Mackintosh 512 K 
amb disc extern, impressora, 
gamma completa de software i 
referències. Excel·lents condi
cions. 250.000 ptes. A partir de 
les 20 h . Tel. (93) 201 78 75. 
• OCASIÓ. Impressora As
tron 1400 e n perfecte es tat. 
Molt r àp ida. Només 
25.000 ptes. Taula d 'ordinador 
de fusta molt ben conservada 
per 5.000 ptes. Trucar els ma-

tins. Tel. (93) 314 08 60. 
• DISCOS per a PC AT de 5 
1/4" de doble cara, doble densi
tat. Qual itat garantida. 100 
ptes. unitat. Sr. Antoni . 
Tel. (93) 691 59 53. 

COMUNICACIONS 
• MATERIALS DE RADIO: 
1. Freqüencímetre digital Ken
wood DG-5 amb esquema i ins
truccions de funcionament (ava
riat) = 5 k. 2. Emissora de 
27 mHz marca T ristar 515 m de 
dial digital .continu. cobrei~ de 
26,630 a 27,980. Té AM, •FM 
(5 w) i SSB (12 w) = 30 k. 3. 
Font d'alimentació Grelco 7-10 
A a regulable i curtcircuitable 
= 8,5 k. 4. Commutador ma
nual Sommerkamp de 4 posi
cions per HF amb posició a ter
ra = 3,5 k. 5. Mesurador d'es
tacionàries-acoblador-vatímetre 
Mura CBT-35 espec ial per 
27 mHz = 9 k. 6. Antena mòbil 
Magnum per 110 i 11 metres = 
1 k. 7. Antena 5/8 Command de 
base pe r a 10 i 11 metres = 4 k, 
8. Walkie-talkie· Sommerkamp 
SK-202 RH amb teclat. Cober
tura de 140 a 150 MHz FM amb 
Packet FNB-4 de 3,5 w, antena , 
porreta i carregador. Dial ana
lògic de rodetes = 45 k. Miquel 
e l. (93) 258 98 74 prefe ren
tment als vespres. 

-~:::;¡¡¡,---------- -- - - - - -----------
DEMANA I OFEREIX 

A Ql' 

Nom 

Domicili ------.------·- ---

C.P./Població 

Comarca _____ Telèfon 

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

TEXT MÀXIM DE 120 CARÀCTERS 
Ap. Correus núm. 34.038/ 08080 BARCELONA 
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CONVOCATÒRIES 

FIRA DE COMUNICACIONS, ESPECI'ACLES I 
RTV DE MILÀ 

e La fira de Milà tindrà aquest any tres salons 
simultanis relacionats amb les comunicacions, els es
pectacles i. la radiotelevisió. Concretament es tracta 
dels salons IBTS (International Broadcasting and Te
lecommunications Show), MIT AS (Fira de la Tecno
logia, l'equip i els serveis per a espectacles) i el MEM 
(Mercat Mediterrani de programes d'àudio i vfdeo). 

Milà, del 29 de setembre al 3 d'octubre. 

CONGRÉS INTERNACIONAL DE MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

e La Fundació Serveis de Cultura Popular , com 
a membre per Catalunya del Consell Internacional de 
Mitjans Educatius, participa a La Haia, el pròxim 
més d'octubre en el Congres Interactivity 88, organit-

FIRA DE L'ELECI'RÒNICA DE HONG-KONG 

e A Hong-Kong se celebra la fira de l'Electrònica 
des del 12 al24 del mes d'octubre d'enguany. Aques
ta Fira estrena aquest any un nou format que s'espe
ra ajudi a obtenir millors resultats que en anteriors 
edicions. Per a més informació podeu consultar a: 

HONG KONG TRADE DEVELOPMENT 
COUNCIL 
Balmes, 184 
08006 BARCELONA 
Barcelonès 
Telf. 931217-66-54 

zat per l'Institut Neerlandès de Mitjans Audiovisuals. HIPCOM'88 
Informació: Geoff Rolls 

PLF Communications Ltd. 
9 Cross Street Court 
Peterborougb 
Cambs PEl IUF 
Gran Bretanya 
Telf. 07 - 44-733-60535 

XX CONVENCIÓ INTERNACIONAL DE RTV 

e A Gran Bretanya tindrà lloc del 23 al 27 de 
setembre la XX Convenció Internacional de la· radio
difusió i Televisió (IBC) a Brigbton. Per a més infor
mació us podeu adreçar als organitzadors: 

The Institution of Electrical Engineers 
Savoy Place 
LONDON WC2R OBL 
Gran Bretanya 
Telf. 07-44-12401871 ext. 222 

PHOTOKINA-88 

e A la ciutat de Colònia té lloc la vintena edició 
de la Fira PHOTOKINA amb la participació prevista 
de més de 1.300 empreses de més de 35 països. Aques
ta fira mundial de la imatge es celebra entre els díes 
5 i 11 d'octubre. 

Qt/64 

Informació: Comitè Alemanya de Fires i 
Exposicions 
Lindenstr. 8 
D-5000 COLONIA-l 
Alemanya Federal 

e Al Pa/ois des Festivals de la ciutat de Canoes, 
com cada any, torna a organitzar-se el certamen MIP
COM del mercat de vídeo, TV, cable i satèHit, en la 
seva edició MIPCOM'88 . Aquest esdeveniment se ce
lebrarà entre el 14 i el 18 d'octubre d'enguany, i 
comptarà amb la participació de 28 nous expositors, 
en la seva línia d'expansió de la Fira. Per a més 
informació: 

COMMISSARIAT GENERAL 
179, Av. Víctor Hugo 
7 5116 PARIS (Estat Francès) 

PREMI EPSON DE DIVULGACIÓ 
INFORMÀTICA 

e L'empresa EPSON STI, S.A. d'informàtica 
convoca els Premis Epson de divulgació Informàtica, 
en la seva primera edició, per a professionals, univer
sitaris i joves estudiants. Per obtenir les bases d'a
questa convocatòria us podeu adreçar a: 

EIKONA 
Provença, 139 e/sol, la. 
08036 BARCELONA 
Barcelonès 
Telf. 93/ 323-67-31 
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SINTONITZA EL PROGRAMA 

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

QUADERNS TÈCNICS 
ELS DARRERS DIUMENGES DELS MESOS PARELLS 

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

... 
DE BELGICA 

ENVIA'NS 
EL TEU CONTROL DE RECEPCIÓ I 

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

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

-OM 1.512 Khz - 20.30 (UTC) 
-OC 5.910 Khz - 20.30 (UTC) 
-OC 9.925 Khz - 23:00 (UTC) 
-OC 11.695 Khz - 20:30 (U'Í'C) 
-OC. 11.695 Khz -23:00 (UTC) 

QUADERNS TÈCNICS 
Apartat de Correus 34.038 - 0808 BARCELONA 



El PReS-omr més vengut de tot eJ rnéfl. 
FOOI instal.lació. Tamany reduït. Avançada tecrdogia 
i J)BStacions requerides pels rcdioaficK>nats. 

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