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DR-510 
FULL DUPLEX 

5·45 W. VHF /5·35 W. UHF 
144-146 Mhz. /430-440 Mhz. 

(130-170 Mhz./420-470 Mhz.) 

5·45 w. 
144-146 Mhz. 
(130-170 Mhz.) 

DJ-500 
FULL DUPLEX 
6 W. VHF I 5 W. UHF 
144-146 Mhz. I 430-440 Mhz. 
(130-170 Mhz. /420-470 Mhz.) 

6'5 w. 
144-146 Mhz. 

(130-170 Mhz.) 

' LA PREVIA 
TV3: TORNEM-HI QUE NO HA ESTAT RES 

Amb aquest nou exemplar de QUADERNS TÈCNICS complim el nostre quart aniversari de presèn
cia en el mercat de les publicacions especialitzades. Quatre anys de tossust creixement i d'un suport cada 
cop més clar per part del públic i del sector tecnològic del país. 

Però en aquesta Prèvia no insistirem més en aquest fet que, per natural, no mereix més interès que 
el de la seva constatació i el de comunicar que continuem treballant per assolir molts més aniversaris 
i incrementar i millorar els nostres continguts i serveis. 

On sí que insistirem, un cop més i tots els que calgui, és en un fet que torna a ser malauradament 
actualitat i que afecta el nostre mapa comunicacional i informatiu. 

Fa quatre anys, en el primer editorial de QUADERNS TÈCNICS, exigíem l'aplicació del dret a la 
informació en la pròpia llengua arran de l' intent de prohibició d'instaHar el primer repetidor de TV3 al 
País Valencià, gràcies a la iniciativa particular de Ràdio Club de Sueca. 

Molt ha plogut des de llavors, però sembla que la història es repeteix. La torxa de la iniciativa popular 
valenciana per poder veure una televisió en la seva llengua va ser agafada per una entitat, Acció Cul
tural del País Valencià, que va aconseguir coordinar les aportacions econòmiques de més de 100.000 
valencians i més de 100 ajuntaments i construir i mantenir una complexa xarxa de repetidors amb un 
cost superior als 400 milions de pessetes. Quan TV3 ja és una televisió normal al País Valencià, on la 
seva programació és diàriament reflectida a tots els miljans de comunicació escrits valencians. Quan s'ha 
començat a trencar la mútua ignorància de dos pobles amb una sola llengua i quan els índexs d 'audièn
cia (fets pel mateix govern valencià i, per tant, lluny de poder-se considerar «inflats») donaven uns resul
tats espectaculars, amb un seguiment mig de prop de 2 .000.000 de valencians, gairebé la meitat de la 
seva població. Quan tot això passa, és ara, i amb la rància excusa de posada en marxa del Canal 9 (TVV) 
valencià que al Govern espanyol no se li acut altra cosa que assignar-li la mateixa freqüència utilitzada 
per TV3 i donar l'ordre de desmantellar la xaxa de repetidors. Si no fos perquè ens hi va la pell ho con
sideraríem poc menys que còmic. Però difícilment podem considerar això com una altra cosa que una 
de les més arbitràries, prepotents i nefastes agressions de l'espanyolisme més recalcitrant contra un factor 
de redreçament del nostre país. 

Moltes veus s'han aixecat airadament ja contra aquesta nova agressió, veus provinents d'ajuntaments 
valencians i catalans de tots els colors (inclòs el color dels que impedeixen la continuïtat d'aquesta recep
ció), personalitats públiques de les més diverses institucions, literats, periodistes, associacions, etc. , amb 
un objectiu comú: exigir que TV3 continuï sent rebuda pels valencians, perquè així ho han volgut, pagat 
i mantingut. Cal possibilitar que el Canal 9 valencià, emetent en la nostre llengua comuna, també pugui 
ser vist al Principat. Cal exigir, en fi, el respecte a l'exercici del nostre dret a la informació. Però, sobre
tot, exigir que s'aturin d'una vegada les ingerències espanyoles en l'exercici de les llibertats d'un poble 
que voldrien veure dividit, ignorat i dèbil. D 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Director de Quaderns Tècnics 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

Nadal Batle (Rector Universitat de Mal/orca); Gabriel Ferraté 
(Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep M. Bricall 
(Rector Universitat de Barcelona); Enric Got (Director de la 
Universitat de Perpinyà); Ramon Lapiedra (Rector Universitat 
de València); Ramon Pascual (Rector Universilat Autònoma); 
Joan Becat (Geògraf i professor a /a Universitat de Perpinyà); 
Antoni M. Badia (Ungüista); Jaume Herranz (Membre del De
partament de senyals y comunicacions de la UPC) ; Sebastià 
Serrano (Semiòleg); Miquel de Moragas (Comunicòleg); Jo
sep A. Casco (Gerent el Consorci d'Informació i Documenta
ció de Catalunya); Lluís Basàñez (Director deL 'Institut Ciber
nètic); Santiago Pey (Dissenyador lndustrian; Josep Puig 
(Doctor Enginyer Industrian ; Miquel Barceló (Director de l'Ins
titut Català de Tecnología); lsidorMarí (Director del TERM-

CA1) ; Alfons Moreno (Cap del Servei de desenvolupament 
empresarial i tecnològic); Ricard Camprodón (Cap del Servei 
del Llibre i de Ja Premsa); Heribert Barrera (Vice-president de 
/a CIR/7); Lluís Marquet (Enginyer lndustrian; Lluís Cisneros 
(Enginyer Industrian ; Jaume Martí (Enginyer Industrian; Jau
me Olivé (Enginyer Industria!) Rafael Castellanes (Enginyer 
lndustrian; Raül Garcia-Duran (Economista); Xavier Garcia 
(Periodista científic); Leandre Terol (Periodista a Catalunya 
Ràdio); Montserrat Minobis (Periodista a Ràdio 4); Josep Ca
talà (Periodista a L 'Avw); Luis-Angel Femandez (Periodista a 
El Periódico); Xavier Duran (Periodista científic); José-Julian 
Morente (Periodista a La Vanguardia); Martí Olivella (Mem
bre del Centre d'Estudis Joan Bardina ); Gabriel Junyent (Di
rectorde I'ETSET de la UPQ. 
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BADALONA 
KNOWS HOW 

Cada dia, 400 empreses -entre les més dè 2.000 que 
operen a la ciutat- demostren la seva competitivitat 
i qualitat tecnològica exportant més de 1 000 produc
tes diferents a 100 països d'arreu del món per un va
lor anual superior als 200 milions de dòlars. Sl NECESSITA 

TROBAR una oferta competitiva per a una peça, un re
canvi, un producte, una màquina, un robot o una fà
brica claus a la mà, ... en el camp dels envasos, l'elec
trònica, les arts gràfiques, la química fina, el paper, la 
pintura, els plàstics, l'equipament domèstic, la manu
tenció, la comunicació via cable o via satèl-lit... 

DISTRIBUIR els seus productes i serveis en un mercat 
professional d'empreses o de consum massiu. 

ACCEDIR a serveis terciaris -sonorització i doblatge per 
a pel·lfcules i TV; formació professional; disseny (grà
fic, de producte, moda, interiorisme o arquitectura); dis
tribució, ... - i als nous serveis quaternaris emergents 
-ofertes tecnològiques; centres privats de R/D; Tele
documentació, ... - de característiQues avançades i ele
vat nivell tècnic ... CONTACTI DIRECTAMENT AMB: 

REACTIVACIÓ 

BADALONA 
Reactivació Badalona, S.A. 

Societat creada per l'Ajuntament per contribuir al desenvolupament social, econòmic i tecnològic. 

• Serveis per empreses i organismes públics. 
• Informació. Assessorament. lntermediació. Ajuts 

Oficials. 
• Promoció exterior de l'oferta econòmica, industrial 

i tecnològica. 
• Foment de la cooperació interinstitucional. 
• Serv.ei de Teledocumentació: 

-Connexió telemàtica directa amb els principals 
centres mundials de documentació, tecnologia, 
comerç internacional, patents ... 

-Base de dades amb l'oferta industrial 
tecnològica de Badalona. 

• Formulació d'iniciatives estratègiques. 
• Captació de noves activitats, capitals i tecnologies. 

Carrer Sant Miquel, 34 • 08911 BADALONA ·Tel. 93/ 389 41 04 ·Telefax: 93/389 42 16 • Minitel: 3616 PCATALA 

D~\.ON~ 6~ . all' e A 
\.A 'uAnoPA. o'E ~ 

SAP COM FER-HO 

SAlT COMMENT LE FAIRI' 

SABE COMO HACERLO 

- """ NOTICIES - CO-

SISTEM):S DE , 
TRANSMISSIO PE VIDEO 

PER FIBRA OPTICA 
PC0-5000 

Agències.- La firma estado-uni
denca PCO, subsidiària de Cor
ning Glass Works, ha presentat a 
Catalunya la seva gamma de pro
ductes PC0-5000 per a la trans
missió de senyals de vídeo i àudio 
per fibra òptica. 

Aquest producte ha estat desen
volupat mitjançant un contracte 
amb la NASA (Cap Cañaveral) i va 
ser aplicat amb èxit als Jocs Olím
pics de Seül. 

Aquest sistema pot aplicar-se, 
tant per a instaHacions de vigilàn
cia i seguretat d'alts requeriments, 
com per a enllaços estudi-transmis
sor de tipus professional. És disse
nyat seguint la normativa RS-2508 
per a estudis de televisió. Cada ca
nal del sistema transmet un senyal 
de vídeo (sistema PAL, NTSC) i 
dos senyals d'àudio estèreo sobre 
una fibra òptica monomode o mul
timode. O 

GENERADORS DE SENYAL SINTETITZATS 

Agències.- Hewlett Packard ha presentat dos nous generadors 
de senyal sintetitzats de RF, destinats a rebaixar el cost de les apli
cacions de comuncacions de RF d'altes prestacions. 

Construïts de forma modular, els nous generadores es poden 
configurar amb opcions molt diferents que permeten escollir el ni
vell de prestacions adient a les seves aplicacions específiques. O 

X ANIVERSARI DE L'ADBX I DE «L'ALTRA RÀDIO» 

Barcelona/Barcelonès.- El món de la radioafició i el dexisme 
està de celebracions i força importants. 

Recentrnent, s'ha arribat al desè aniversari de l'Associació 
Dexista de Barcelona (ADBX). En referència a això, val a dir que 
la revista en espanyol que publica aquesta associació «Mundo 
DX», ha arribat a la seva edició número 100, i continuen enda
vant amb la publicació en català «MÓN DX». Per festejar aquest 
esdeveniment l' ADXB, sempre activa, ha celebrat en el decurs del 
present any l'exposició «La radioafició en el temps» a Rubí, ha 
imprès una QSL especial commemorativa i també va organitzar 
el17è DX-CAMP GARRAF 89, i encara el concurs ADXB lOè ani
versari, entre d'altres iniciatives. 

També es commemora el desè aniversari de l'emissió conti
nuada del programa «L'Altra Ràdio» de Ràdio-4, conduït per 
Onto Niqui i amb una àmplia varietat de coHaboradors immer
sos dins el camp de les comunicacions. La direcció d'aquest pro
grama anuncia l'ampliació del seu temps d'emissió a dues hores 
setmanals. O 
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MENT ARIS - NO-
ELS VALENCIANS, CQNTRA 

MADRID PERQUE 
OBSTACULITZA TV3 

València/L'Horta.- El 65,7 per 
cent dels valencians considera que 
el govern central impedeix que 
1V3 es vegi a la seva comunitat 
perquè està en contra de la norma
lització lingüística, i el 63,9 per 
cent, considera també que l'actitud 
del Govern espanyol va en contra 
de la llibertat d'expressió, segons 
una enquesta feta pública el16 de 
setembre per l'Institut de Cinema i 
Televisió, que depèn de la Univer
sitat de València. 

La consulta era per conèixer l'o
pinió dels ciutadans del País Va
lencià respecte a la decisió del 
Govern espanyol de concedir a 
TVV les mateixes freqüències que 
fins ara utilitzava 1V3, la qual cosa 
ha forçat el tancament dels reemis
sors instaHats ja fa anys en territori 
valencià per Acció Cultural del País 
Valencià (ACPV). 

Igualment, més del 80 per cent 
dels parlamentaris valencians 
s' han manifestat, en una enquesta 
publicada recentment, d'acord a 
continuar veient 1V3. Aquests par
lamentaris pertanyen, a tots els 
partits de l'espectre parlamentari; 
PSPV-PSOE, PP, UV, CDS, UPV i 
IU). D 

NOU OrCAD PCB 11 

Agències.- L'OrCAD és un pa
quet de baix cost per al disseny de 
plaques de circuit imprès assistit 
per ordinador. 

Amb aquest producte s'han 
aconseguit unes prestacions que 
vénen a cobrir les necessitats de les 
empreses d'una complexitat baixa
miljana però amb qualitat, precisió 
i fiabilitat. D 

NEIX UN COMITÈ PER A L'ESTUDI DE 
SEMICONDUCTORS 

Agències.- L' Asociación Nacional de Jndustrias Electrónicas 
(ANIEL) i l' Asociación Española para el Estudio de Semiconduc
tores (AEES), que agrupa a un total de 13 fabricants i distribuï
dors d'aquests productes, han subscrit un acord pel qual es crea 
el Comité Español para el Estudio de Semiconductores. 

La constitució d'aquest comité s'emmarca dins de les activitats 
de coHaboració que desenvolupa ANIEL amb altres associacions 
en temes d'interès per al fabricant estatal, amb mires a obtenir da
des fiables al voltant dels subsectors electrònics a l'Estat espa
~cl. D 

EL NEW YORK SCD: RÀDIO I DISC COMPACTE AMB 
AMPLIFICADOR 

Agències.- Amb la seva memòria de sis tecles de sintonia di
recta de FM per a la selecció directa d'un total de sis per quatre 
emissions diferents en aquesta banda i unes altres sis tecles més 
per a cadascun dels marges de sintonia de les bandes miljana i 
llarga, i també la possibilitat de programació anticipada de fins a 
18 discos digitals DC, fan el New York SCD 08 de Blaupunkt un 
equip de grans prestacions. 

Entre les seves característiques també s' inclouen l'aplicació 
d'un nou concepte HI-FI que, en combinació amb la funció Tra
ve/ Store, memoritza automàticament un grup de sis emissions 
d'FM adaptades a la zona de recepció. D 
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VETATS -FLASH S 
GENERADOR DE TV COLOR PAL GV-498 

Agències.- Malgrat el seu reduït volum, el generador de lV PAL 
GV-498 reuneix una sèrie de característiques molt avançades que 
el converteixen en un instrument especialment indicat per a 
aquells que necessitin imatges patró i senyals de sincronisme de 
qualitat professional, com cadenes d'ajustament i verificació, es
tudis de producció, etc. Per la seva senzillesa d'ús, és també molt 
aconsellable per a la formació de tècnics en imatge. D 

CONCORDE: ÚNIC AVIÓ SUPERSÒNIC DE 
PASSATGERS 

Estocolm/Suècia.- El CONCORDE porta 13 anys de vols sen
se accidents i ha superat amb èxit les proves per poder continuar 
en servei fins al final de segle. Aquest avió, a més de no haver 
estat el fracàs que molts anunciaven, dóna uns bons beneficis en 
les línes Londres-Nova York (diària) i Londres-Miami, Lon
dres-Dallas i Londres-Washington (tres cops per setmana) . 
És l'únic avió supersònic dedicat al servei de passatgers. El seu 
rival rus, el Tupolev 144, va tenir un començament tràgic el1971 
en estavellar-se'n un prototip a l'aeroport parisenc de Le Bour
get. Després, sols es va emprar per al transport de correu fins la 
seva definitva retirada del trànsit el 1979. D 

GT-4000, UN ESCÀN_NER 
FORA DEL COMU 

Agències.- Epson, amb l'escàn
ner GT -4000 aporta al mercat dels 
lectors òptics les més grans presta
cions, facilitat d'ús i màxima qua
litat de lectura. 

La resolució agafa dels 50 als 
400 OPI (punts per polzada) amb 
256 nivells o tons per color, per la 
qual cosa poden assolir-se més de 
16 milions de tonalitats de color fi
nals. 

Utilitza un software EPSCAN 11 
amb entorn Windows versió 2.03 o 
superior. D 

MESURADOR DE POLS 

Agències.- TSI ha desenvolupat 
un monitor portàtil per a la mesu
ra en temps real de la concentra
ció de pols respirable, amb una 
sensibilitat de 0,001 mg/m3. Per
met mesurar concentracions de 
pols en diversos punts d'una zona 
tancada o a l'aire lliure. D 
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- INFORMACIONS 
INSTAL·LAT , 

L'AEROGENERADOR MES 
GRAN DE L'ESTAT 

Tarifa/Espanya.- El proppassat 
mes de juny va quedar instaHat el 
nou aerogenerador ECOTECNIA 
20/150 en els terrenys del Parc Eò
lic de Tarifa, situat al costat de la 
CN 340. Amb 409 metres d'alçada 
total, aquest aparell és el més gran 
que mai s'ha construït a l'Estat es
panyol. 

Aquest prototipus és fruit d 'un 
acord de coHaboració establert en
tre I'IDAE i l'empresa catalana 
Ecotècnia S. Coop., amb l'objectiu 
comú d' impulsar a l'Estat espanyol 
el desenvolupament tecnològic 
propi en el sector de l'energia eò
lica. 

L'energia que produirà l'aeroge
nerador es calcula que estarà al 
voltant de 550.000 '&JV/any, amb 
una miijana de vent de 8 rn/s, te
nint en compte que la miijana del 
darrer any ha estat superior. . O 

TARGETES DIGITALITZADES D'IMATGE 

Agències.- Visualitzar, capturar, tractar i emmagatzemar vives 
imatges de color és un dels més fantàstics fets que un ordinador 
equipat amb aquestes targetes digita litzadores pot realitzar. Una 
imatge provinent d'una càmera de vídeo, videocassette, video
disc, etc. , pot ser capturada instantàniament i tractada miijançant 
software. Permeten editar-la, tallar-la, afegir-la, sobreposar-la, gi
rar-la, acolorir-la, copiar-la, fer zoom, escalar-la, afegir-hi textos, 
dibuixar~la a mà i altres moltes funcions. O 

NOU ANALITZADOR DE PERTORBACIONS 

Agències.- BMI ha presentat el seu nou analitzador de pertor
bacions de xarxa Powerscope-4800. Amb aquest aparell és pos
sible detectar i analitzar falles en l'alimentació d 'equips tant en 
CA com en CC, i també determinar-ne les causes que les origi
nen i les seves possibles solucions. 

Disposa de quatre canals d'entrada directa a través dels quals 
captura i representa gràficament impulsos, desviacions de fre
qüència, defectes de forma d 'ona i soroll d'alta freqüència. 

Mitjançant 8 canals addicionals i les sondes adequades, enre
gistra humitat, temperatura, intensitat, interferències de radofre
qüència, etc. O 
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NOTICIES 
SEMA GROUP COMERCIALITZA ELS PROGRAMES 
ROUT-10 I DIF-10 PER A SOCIETATS DE VALORS I 

BORSA 

Agències.- Sema Group, SAE i Bravo y Garayalde Sociedad 
Instrumental de Agentes de Cambio y Bo/sa, han arribat a un 
acord per a la comercialització dels productes ROUT-10 (routing 
d'ordres bursàries) i DIF-10 (difusió d'informació financera) que 
han desenvolupat conjuntament. 

Amb aquests nous productes instaHats i operatius, Sema Group 
posa a disposició d'entitats i intermediaris financers l'automatit
zació de la tramesa i tractament d'ordres bursàries, i també la di
fusió d' informació financera tant als mercats borsaris, com d'al
tres bancs de dades financeres i macroeconòmiques. O 

CONTENIDORS EUROSTYL 

Agències.- L'àmplia gamma de contenidors Eurostyl de Trans
rack ha estat complementada per un sistema de portes frontals 
per a totes les combinacions d'altures i amplada. 

Hi ha dues alternatives bàsiques de funció, transparents de 
plexiglàs o opaca amb possibilitat de muntar caràtula . 

La seva enginyosa frontissa, permet que la porta s'obri en els 
dos sentits i al mateix temps es pugui desmuntar sense eines. Una 
tanca de seguretat complementa les seves funcions. O 

- CO-
NOU AÏLLANT 

TERMOCONDUCTOR 

Agències.- L'empresa Bergquist 
ha donat a conèixer la seva gam
ma d'aïllants termoconductors SIL
PAD. Es tracta d'un producte plàs
tic a base de silicones per ser mun
tat entre el transistor i el radiador 
amb un alt poder termoconductor 
i un alt aïllament superior a la mi
cra. D 

NOVA PUI}LICACIÓ DE 
REFLEXIO SOBRE LA 

TECNOLOGIA 

Barcelona/Barcelonès.- Segons 
fonts de l'Institut Català de Tecno
logia, és previst en un futur proper 
treure al mercat una nova publica
ció sobre innovació, cultura i socie
tat. Aquesta nóva revista -en ca
talà, espanyol i anglès- tindrà una 
periodicitat semestral i pretén esde
venir un òrgan de debat i reflexió 
sobre l'impacte de la tecnologia a 
la nostra societat, amb un públic 
receptor centrat en els enginyers, 
economistes i líders d'opinió. L'e
ditor d'aquesta nova publicació 
serà el propi ICT. O 
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COMUNICACIONS I 
EMPRESA 

Les telecomunicacions no són només una eina que cobreix unes necessitats 
de funcionament d'una empresa, sinó que són una resposta tecnològica als 

seus objectius estratègics, de manera que incrementen la flexibilitat i Ja 
capacitat de reacció davant de Ja competència. 

A partir d'aquesta afirmació, l'article pretén donar una visió global de Ja 
situació de les telecomunicacions a l'Estat espanyol i de Ja importància 
creixent que estan prenent com a element estratègic en l'empresa. Alhora, 
també descrivim els serveis de telecomunicació que hi ha en l'actualitat. 

Avui en dia ningú discuteix que la transmissió àgil 
i fluida d 'informació dins d'una organització forma part 
del funcionament eficaç de l'empresa. 

Convé recordar alguns beneficis concrets de l'apli
cació de sistemes de telecomunicació que ens mostren 
l'acceptació de l'afirmació feta al principi. Alguns d'a
quests beneficis concrets poden ser els següents: 

a) Disminuir el cost directe de la comunicació, a lhora 
que se substitueix el suport emprat tradicionalment 
per un servei de telecomunicació que impliqui un 
cost més baix, inclosa la seva amortització per a 
unes mateixes prestacions. 
La reducció del temps d'utilització de les xarxes pú
bliques de telecomunicació i la major facilitat de 
manipulació de la informació contribueixen decisi
vament a la disminució de costos. 

b) Permetre una gestió i un control més efectius, pel 
fet que es disposa d'un accés millor a la informació 
necessària. 

e) Disminuir els costos indirectes produïts pel retard en 
l'obtenció de la informació necessària per a la pre
sa de decisions, o per a l' inici de determinades ac
tuacions. 

d) Obtenir un major rendiment dels factors propis pel 
fet que es facilita la utilització, en les situacions pun
tuals en què calgui, de factors externs (serveis d 'in
formació, aplicacions informàtiques ... ). 

e) Disminuir el temps i els costos lligats a ls desplaça
ments, i també als intents fallits d'establir comuni
cació, o lligats a una interpretació incorrecta del 
missatge. 

f) Facilifar la gestió centralitzada en un únic punt de 
xarxes i organització disperses. 

Una estructura de telecomunicacions convenient en 
l'empresa no només resulta en beneficis de funciona
ment dins de l'empresa mateix, sinó que és una opor-

tunitat per obtenir avantatges significatius relacionats 
amb la competitivitat. 

D'aquesta manera s' imposa una estratègia empre
sarial amb un factor base predominant: el bon ús de 
les telecomunicacions. 

Alguns exemples que poden iHustrar el que hem dit 
en diferents sectors són els següents: 

• En els serveis financers, les dades dels clients són fo
namentals. Les telecomunicacions permeten un mi
llor servei mitjançant l'accés directe i immediat a les 
dades d'interès. 

• En la indústria aèria, una infrastructura de reserva 
de places que utilitzi els recursos que proporcionen 
les telecomunicacions pot permetre un contacte més 
directe i eficaç amb els clients, amb la qual cosa s'a
consegueix més qualitat de servei i s'augmenta el ni
vell competitiu. 

• En activitats comercials, la utilització de terminals a 
l'oficina dels clients permet que aquests tinguin un 
nou nivell de servei i de resposta superiors. 

Per altra banda, les telecomunicacions han de ser 
una de les bases dins d'una estratègia d'empresa i, per 
tant, l'executiu (manager) participarà en l'estratègia de 
telecomunicacions relacionant-les amb la visió de fu
tur de l'empresa i la seva política. 

El tècnic serà qui s'encarregarà de l'arquitectura o 
estratègia tècnica dels sistemes a implantar. Tanmateix, 
cal un diàleg entre tots dos per aconseguir una eficà
cia màxima en el sistema de telecomunicacions. 

D'aquesta relació sorgeix la gestió necesària de les 
telecomunicacions, una gestió que històricament s' ha 
repartit en tres models diferenciats: 

1. L' época de les operacions. 
2. La utilitat interna. 
3. El recurs de negocis coordinats. 
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Cada un d'aquests models comporta una gestió di
ferenciada dels a ltres i respon a les diferents estratègies 
organitzatives y de mercat de cada empresa en concret. 

L'ÈPOCA DE LES OPERACIONS 

Aquest tipus de gestió es fonamentava bàsicament 
a proporcionar serveis de tèlex i telefònics fiables dins 
de l'empresa. 

Per això l'empresa no necessitava tècnics experts, 
perquè el suport en aquests temes era proporcionat per 
l'organisme regulador dels serveis de telecomunicació 
(Telefónica, PTT, etc.) i alhora el seu subministrador. 

Així, en aquest model de gestió no s'analitzen les 
noves tecnologies i es tendeix a conèixer a fons només 
l'equipament específic de cada empresa. 

La planificació es converteix així en una simple se
lecció dels equips. 

LA UTILITAT INTERNA DE LES 
TELECOMUNICACIONS 

En aquesta etapa la majoria d'empreses consoliden 
les telecomunicacions per satisfer les seves necessitats 

No LÍNIES I HABITANT 

1983 ... ............ ... ........... .. ... 22,1 

1984 ·· ··········· ········· ···· ···· ···· 23,0 
1985 ....................... ...... ..... 24,0 

1986 ... .. ... .... .......... ... ......... 24,6 

1987 .... ... ............. . : ......... .. . 26,4 
2000 ..................... ... ........ .. 60 

Fig. 1. Evolució de l nombre de línies telefòniques/habitant 
durant els darrers anys. Previsions per l'any 2000. 

de comunicació interna, generalmente en un ambient 
d'operacions altament descentralitzat. 

En aquest model apareix el terme «integració» com 
un concepte estàndard del vocabulari de les telecomu
nicacions. També hi ha una clara tendència a enfocar 
els factors de planificació de les telecomunicacions cap 
a la definició d'una infrastructura coordinada que in
clogui tant la veu com les dades en un mateix sistema. 

EL RECURS DE NEGOCIS COORDINATS 

Les comunicacions es converteixen en un factor de 
negoci, cosa que fa que els directius hagin de conside
rar que les telecomunicacions són importants per a l'e
fectivitat en els negocis i no només una eficiència ope
racional. 

Aquesta és l'etapa en què ens trobem actualment, 
en la qual cal que els directius cerquin un nou estil de 
pensament i siguin perspicaços en aspectes claus de la 
tecnologia. 

El següent pas és com arribar a crear una estratè
gia per a les telecomunicacions en el camp dels nego
cis, no en la tecnologia. Tanmateix, aquest no és l'ob
jectiu d'aquest article. 

La idea base que s'ha d'extreure d'aquests parà
grafs és que l'ús correcte de les telecomunicacions en 
l'empresa és l'eina bàsica per aconseguir objectius es
tratègics en termes de cobertura de nous mercats, de 
la diferenciació respecte a la competència, de la reduc
ció d'estocs, del control de costos, de l'acceleració de 
les vendes .. . 

TELECOMUNICACIONS A L'ESTAT 
ESPANYOL: EVOLUCIÓ I PERSPECTIVES 

El sector de les telecomunicacions a l'Estat espanyol 
viu actualment un moment d'expansió que allarga l'as
cendent situació del sector en els darrers anys i s'em
marca dins del context generalitzat d'evolució d'aquest 
sector a escala mundial. 

Si analitzem l'evolució del sector de les telecomuni
cacions dins del sector electrònic durant els darrers cinc 
anys, destaca el seu constant creixement. En concret, 
la taxa anual miljana de creixement acumulatiu durant 
aquest període (1984-1989) assoleix el 22,3 per cent, 
cosa que situa l'evolució del sector entre les més signi
ficatives de l'àmbit de l'electrònica. Durant aquest ma
teix període la taxa de creixement del sector electrònic 
es va situar en un 10,2 per cent. 

Caldria una anàlisi exhaustiva per apuntar les dife
rents causes que han contribuït a aquest important 
creixement, encara que podríem esmentar el creixe
ment de les comunicacions en el sector negocis, i tam
bé les importants inversions de T elefónica en millora 
de la seva infrastructura. Així, si durant la dècada dels 
80 el mercat de les telecomunicacions ha proporcionat 
productes d'alta tecnologia, durant el proper decenni 
els esforços es concentraran a oferir a empreses i par
ticulars una àmplia gamma de serveis de telecomuni
cació, tant bàsica (telefonia, tèlex ... ) com avançats (vi
deotext, transmissió de dades, missatgeria electròni
ca ... ), a través d'un únic canal d'usuari, de manera que 
es constituirà la Xarxa Digital de Serveis Integrats 
(XDSI). 
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CATEGORIA DE SERVEI 

SERVEIS DE DIFUSIÓ 

SERVEIS FINALS 
DE TELECOMUNICACIÓ 

SERVEIS DE VALOR AFEGIT 

SERVEIS 

-Televisió i radiodifusió. 

- Telefònic urbà, interurbà i internacional. 
- Telefònic mòbil automàtic. 
-Telefònic mòbil marítim o aeronàutic de correspondència pública. 
- Mòbil marítim radiotelegràfic. 
- Telegrames. 
-Tèlex. 
- Teletext, Telefax, Burofax, Datafax. 
- Videotext i videotelèfon. 

-Teletext, videoconferència, teledocumentació. 
- Missatgeria i correu electrònic. 
- Audioconferència. 
- Per a grups tancats sense connexió a la xarxa 

telefònica pública: telefonia mòbil, 
telealarmes, 
teleacció. 

SERVEIS PORTADORS - Servei de lloguer de circuits. 
-Transmissió de dades per xarxes de commutació de paquets. 
-Transmissió de dades per xarxes de commutació de circuits, 

per la xarxa telefònica o la xarxa de tèlex. 

Fig. 2. Classificació dels seveis segons la Llei d'Ordenació de les Telecomunicacions. 

Les perspectives del sector per al proper decenni 
també són atractives. En aquest sentit destaquen les 
previsions del mateix Mínísterío de Transportes, que 
calcula el creixement de les telecomunicacions per als 
propers deu anys en un 57 per cent. 

En aquest període, l'aportació d'aquest sector a l 
Producte Interior Brut (PIB) evolucionarà fins a 1'1,57 
per cent (actualment arriba a 1'1,19 per cent). En con
seqüència, les telecomunicacions es constitueixen com 
una important indústria generadora d'ocupació per a ls 
propers anys. 

Tot i així, aquesta evolució positiva del mercat s' in
tegra en una dinàmica global europea. Actualment, 
Europa participa en un 20 per cent del volum mun
dial del sector de les telecomunicacions i les previsions 
indiquen una evolució fins a assolir el 7 per cent del 
PIB europeu, cosa que suposa un considerable incre
ment respecte a l'actual 2 per cent. 

Les previsions optimistes d'aquest sector es basen 
també en l'aplicació de la Llei d'Ordenació de les Te
lecomunicacions (LOT). Aquesta llei, aprovada el de
sembre de 1987, condicionarà, i de fet ja condiciona, 
el futur del sector. 

Les línies bàsiques de la LOT provocaran bàsica
ment un nou entorn sectorial caracteritzat per: 

• redistribució de competències entre Telefóníca i l'Es
tat; 

• liberalització dels serveis de telecomunicació de va
lor afegit (accés a bases de dades, videotext, tele
text... ); 

• progressiva liberalització del mercat de terminals; 

• adequació a la política de telecomunicacions de la 
Comunitat Europea. 

Aquestes mesures de reconfiguració del sector s'es
tan ampliant parcialment miljançcant la posada en 
marxa de diversos i ambiciosos projectes, entre els 
quals destaquen el projecte Hispasat (satèHit de teleco
municacions espanyol), la participació en projectes co
munitaris (Eureka, Race, Sprit i Star), o el pla d'exten
sió de la telefonia a l medi rural. Cal remarcar el Pla Es
pecial d'Actuacions de Telefóníca, que invertirà el 
1989 més de 520.000 milions de pessetes en la mo
dernització de la xarxa telefònica. 

Aquesta modernització és un dels objectius princi
pals de T elefóníca per al present any. L'evolució del 
nombre de línies per habitant en els darrers anys se si
tua entre les més baixes d'Europa. La figura 1 mostra 
aquesta evolució i les previsions per a l'any 2000. 

Malgrat tot, no serà fins a l'aprovació del Plan Na
cional de Telecomunícacíones (retardada sucessiva
ment des de desembre de l'any passat) i després del 
desplegament reglamentari de la llei que la LOT s'a
plicarà en tota la seva extensió, i que el sector de les 
telecomunicacions evolucionarà significativament cap 
a un mercat liberalitzat i acordat amb el desplegament 
comunitari del sector previst fins a l'any 2000. 

Les empreses del sector desitgen de conèixer el text 
del PNT per poder definir amb rigor la seva política de 
mercat a llarg termini. A curt termini, el sector concen-

tra els seus esforços a: 

• augmentar la competitivitat de les empreses; 
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• buscar nous mercats i productes per afrontar la libe
ra lització en matèria de terminals que pronostica la 
LOT; 

• augmentar el nivell tecnològic dels seus productes a 
través de la participació en programes comunitaris. 

Una de les principals conseqüències de l'evolució 
del sector serà la difusió de nombrosos serveis de tele
comunicació, que es convertiran en una eina de vital 
importància per a l desplegament de les empreses i en 
especial per al de les PIME, la importància de les quals 
en el desplegament econòmic és fora de qualsevol dub
te. 

En aquest context, sembla clar que una planificació 
correcta de l'estratègia d'utilització de les telecomuni
cacions com a element dinamitzador de les activitats 
empresarials en la indústria es constitueix en un ele
ment bàsic en l'organització de l'empresa. Però quins 
serveis de telecomunicació hi ha actualment a disposi
ció de les empreses? Com s'han d'analitzar les neces
sitats de telecomunicació per a cada empresa concreta 
en el seu mercat particular? Són rendibles els serveis 
de telecomunicació? 

La resposta a aquestes preguntes no és fàcil i de
mana analitzar múltiples aspectes i consideracions. 

SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ 

Els serveis de telecomunicació se subdivideixen en 
els tradicionals i els serveis avançats de telecomunica
ció (SAT) . Aquests es defineixen com a serveis de 
transmissió d'informació complementaris dels serveis 
de telecomunicació tradicionals, que, respecte de la uti
lització dels anteriors, aporten dos grans avantatges: 

• alta fiabilitat en la transmissió; 
• transmissió d 'informació a gran velocitat i sota dife

rents suports: veu, imatge, text i gràfics ... 

Respecte a la classificació dels serveis de telecomu
nicació, la LOT estableix quatre grups principals (figu
ra 2): 

• serveis finals de telecomunicació; 
• serveis portadors; 
• serveis de valor afegit; 
• serveis de difusió. 

A continuació analitzem, a partir de la definició de 
cada un dels grups anteriors, aquells SAT que poden 
semblar més innovadors pel que fa a la seva encara pri
merenca difusió en l'entorn empresarial. 

Tots aquests serveis, però, esdevindran d'utilització 
corrent en els propers anys. 

Una anàlisi detallada de cadascun excediria ampla
ment els límits d'aquest article, per la qual cosa només 
analitzem la descripció bàsica del servei, sense parar 
esment a aspectes complementaris com els costos ge
nerats, la facilitat d'integració de cada servei en l'es
tructura informàtica de l'empresa, o el perfil de l'usua
ri destinatari del servei. 

Serveis finals 

Aquest grup comprèn aquells serveis que proporcio
nen la capacitat completa per establir una comunica
ció entre usuaris. 

Dins d 'aquest grup trobem els següents serveis: 

• servei telefònic; 
• servei de telefonia mòbil automàtica (TMA); 

APLICACIONS SERVEI IBERTEXT 

SERVEIS 
D' INFORMACIÓ 

GENERAL 

SERVEIS 
D'INFORMACIÓ 

ESPECIALITZADA 

SERVEI DE 
COMUNICACIÓ 

SERVEIS 
TRANSACCIONALS 

- Actualitat estatal i nacional. 
- Temps lliure (cine, lV, etc.) 
- Servei de premsa. 
- Farmàcies i serveis d'assistència . 

- T e lebanca. 
-Turisme. 
- Transports. 

- Directori e lectrònic. 
- Missatgeria professional. 

- Telecompra. 
- T elereserva. 

Fig. 3. Expansió dels serveis de telecomunicació des de 1847 a l'any 2000. 
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• tèlex; 
• telefax; 
• videotext; 
• videotelefonia. 

Videotext 

Es tracta d'un servei d'accés i comunicació a base 
de dades d'interès general per a usuaris no especialis
tes en informàtica i comunicacions. L'accés a la infor
mació és interactiu (en tots dos sentits) i es fa per mit
jà de terminals especials a la xarxa telefònica. 

A partir d'un parc de terminals prou ample i una po
lítica que fomenti la difusió del servei, el videotext es 
pot convertir en el futur en un element òptim de pe
netració en el mercat per a qualsevol empresa en ge
neral. 

Fig. 4. La transmissió de dades es pot fer connectant l'ordi
nador a la xarxa telefònica mitjançant un dispositiu especial 
que rep el nom de «mòdem,. Tanmateix, aquest suport no 
ofereix velocitats altes de transmissió i no s'assegura una 
fiabilitat total. En canvi, té l'avantatge d'un preu assequible. 

Telefax 

Aquest servei permet de reproduir a distància una 
còpia exacta del document a transmetre; per a la trans
missió de la informació utilitza la xarxa telefònica bà
sica. La difusió del telefax o facsímil creix actualment 
de forma constant en el món empresarial. 

Videotelefonia 

Aquest servei permet d'establir una transmissió te
lefònica amb transmissió simultània d' imatge de baixa 
definició i veu. S'empren terminals telefònics amb cà
mera i monitor. 

Serveis portadors 

Aquests serveis proporcionen només la capacitat 
necessària per a la transmissió de senyals entre punts 
finals de xarxa. 

Entre aquests serveis podem destacar: 

• servei de lloguer de circuits; 
• transmissió de dades per xarxes de commutació de 

paquets; 
• transmissió de dades per la xarxa telefònica bàsica 

o la xarxa de tèlex. 

Servei de lloguer de circuits 

Miljançant la contractació d'aquest servei es pot 
aconseguir un enllaç permanent entre dos extrems de 
la xarxa de comunicació. 

La utilització d'aquest servei queda justificada quan 
el flux de la comunicació entre dos punts terminals és 
de grans proporcions. En aquest cas el lloguer d'un en
llaç per a ús exclusiu comporta el clar avantatge de po
der establir la comunicació en qualsevol instant. 

Aquests punts llogats poden suportar comunica
cions de veu o dades en funció de les necessitats es
pecífiques de cada empresa. 

Servei de transmissió de dades 

Permet el traspàs d 'informació binària o «dades» en
tre terminals informàtics distants, miljançant la utilitza
ció de la xarxa telefònica bàsica o de la xarxa de com
mutació de paquets (IBERPAC). 

La utilització de la commutació de paquets permet 
la comunicació a més velocitat i amb riscos d'alteració 
del contingut original de la transmissió molt inferiors. 

Serveis de valor afegit 

S 'anomenen de valor afegit aquells serveis de tele
comunicacions que utilitzen com a suport serveis por
tadors o serveis finals, i que afegeixen altres facilitats 
al servei suport. En aquest ampli grup se situen els se
güents serveis: 

• teletext; 
• videoconferència, teledocumentació; 
• correu electrònic i missatgeria electrònica; 
• audioconferència; 
• serveis transaccionals. 

Teledocumentació 

Es tracta d'un servei d'accés a bases de dades a tra
vés de les diferents xarxes de telecomunicació (xarxa 
telefònica o IBERPAC), per miljà d'un terminal inteHi
gent. 
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Fig. 5. El servei de videotext espanyol rep el nom d'lbertex. 
Les múltiples aplicacions d'aquest servei pronostiquen un 
elevat grau d'utilització en l'entorn professional. 
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L'usuari ha de tenir, a diferència del servei de vi
deotext, coneixements d'informàtica i dels diferents 
llenguatges que dialoguen amb les bases. 

Cal destacar que el servei de teledocumentació i el 
servei de videotext no satisfan exactament les mateixes 
demandes. En aquest sentit, el servei de videotext per
met per la seva senzilla manipulació oferir multitud de 
serveis al públic en general, mentre que el servei de te
ledocumentació limita el seu àmbit operatiu a deman
des d'informació de tipus professional. 

Videoconferència 

Aquest servei permet, a partir de la utilització d'un 
enllaç llogat, intercomunicar imatges i veu entre dos 
centres distants. El servei permet de mostrar gràfics i or
ganigrames entre els interlocutors. 

Correu electrònic 

El correu electrònic permet l'emmagatzemament, el 
maneig i la retransmissió de missatges entre terminals 
de serveis diferents (tèlex, videotext...). 

Els textos enviats són emmagatzemats en bústies 
electròniques perquè després siguin recollits per l'usua
ri destinatari de forma similar a la utilització del correu 
convencional. 

Serveis de difusió 

La comunicació en els serveis de difusió es fa en un 
sol sentit simultàniament cap a diversos punts de re
cepció. Aquests serveis comprenen els serveis de tele
visió i radiodifusió. 

Tots els serveis comentats més amunt s'integraran 
en un futur proper en una sola xarxa digital, la xarxa 
digital de serveis integrals (XDSI) . 

Fóra incorrecte d'analitzar els diferents serveis 
avançats de telecomunicació sense fer referència explí
cita a la xarxa, la posada en funcionament de la qual 
es preveu per als primers anys noranta. 

T elefónica ofereix actualment una sèrie de serveis 
«pre-XDSI», útils bàsicament per a les grans empreses. 
Aquests serveis de tipus digital són els següents: 

Fig. 6. 

MISSATGE A 
TRANSMETRE PAQUETS 

Servei IBERCOM 

Es tracta d'un servei integrat de transmissió de veu 
i dades que facilita a l'empresa funcions i serveis digi
tals a 64 kb/seg. 

Miljançant aquest servei, les empreses poden dispo
sar de les facilitats que ofereixen les centraletes digitals 
privades. 

Aquest servei comptava amb més de 30.000 abo
nats l'any 1987. 

Serveis lbermic 

La xarxa Ibermic permet la utilització de línies de
dicades (circuits llogats) a velocitats de 64 kb/seg. o 2 
Mb/seg. 

Aquestes línies suportaran serveis internacionals 
d 'alta velocitat mitjançant connexions via satèHit per 
mitjà de la utilització de teleports. 

GUIA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LES 
TELECOMUNICACIONS 

• Analitzar l'organització. Analitzar les necessitats pri
màries en telecomunicacions de l'empresa i relacio
nar-les amb l'efectivitat del negoci (entesa com un 
valor afegit de les telecomunicacions). Un cop presa 
la decisió segons les prioritats, és hora de pregun
tar-se amb quina tecnologia es poden cobrir aques
tes necessitats. 

• Establir objectius estratègics. Coneixent el que s'es
pera de les telecomunicacions a adquirir, s'han d'es
tablir objectius específics de cara a l'eficàcia del ser
veí, expressats en forma d'un valor afegit pel que fa 
a l'efectivitat i als treballadors i executius, cosa que 
significa que s'han de calcular costos i beneficis, sen
se oblidar aspectes de personal, inclosa la formació 
en el tema. 

• Realitzar el document d'especificacions tècniques 
necessari. Tenint una descripció explícita dels reque
riments en telecomunicacions a nivell funcional, el 
tracte amb el subministrador serà de clar avantatge 
de cara a adquirir l'equipament adequat a les ne
cessitats. Les especificacions poden incloure el cost 
i les funcions esperades de l'aplicació. 

MISSATGE REBUT 
I REAGRUPAT 
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Fig. 7. La xarxa lberpac proporciona la possibilitat d'esta
blir transmissions de dades a velocitats de fins a 9.600 
bits/seg., amb una qualitat de transmissió superior a l'ofer
ta per la xarxa telefònica. 

• Agafar avantatge en el mercat de les telecomunica
cions. El mercat de les telecomunicacions és un mer
cat canviant i en constant creixement. A causa 
d'això cal treure partit dels avantatges que es poden 
oferir, com l'avaluació de les seves especificacions 
per un subministrador amb experiència o la flexibi
litat que permetrà d'adaptar-se a les necessitats de 
l'empresa i als canvis d'especificacions. 

• Avaluar resultats i establir nous objectius. La plani
ficació de nous sistemes de telecomunicació pot 
comportar canvis en l'organització de l'empresa. 
Aquests canvis haurien d'evaluar-se davant dels ob
jectius establerts per determinar el grau d'efectivitat 
que s'obtindrà. 

Els fracassos més grans en la suplementació de les 
telecomunicacions no són en la tecnologia en si, sinó 
en les fallades dels executius i els treballadors en l'a
plicació de les telecomunicacions per obtenir els bene
ficis òptims. 

Per això l'èxit de l'executiu passa per considerar l'a
valuació i la revisió d 'objectius com un procés conti
nuat. 

Dins dels passos anteriors, les tres etapes més difí
cils poden ser les relacionades amb la realització d'es
pecificacions tècniques i tot el procés d'avaluació i ad
quisició dels equips necessaris. 

Si bé a l'Estat espanyol no s'han introduït, l'existèn
cia de consultories per assessorar en el camp de les te
lecomunicacions permet a l'empresa la utilització d'una 
entitat intermèdia i objectiva que, mitjançant l'assesso
rament, permet que l'empresa adquireixi el sistema 
adequat a les seves necessitats de cara a optimitzar la 
relació cost/eficiència. 

El personal tècnic no es substitueix per especialistes 
externs, sinó que aquests col·laboren amb els primers 
i els descarreguen de feina, de manera que es poden 
dedicar a tasques més específiques. 

JOSÉ LUIS DÜRSTELER 
MARC AVIÀ 

Enginyers de telecomunicacions 
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CONTROL DE COTXES 
PER ULTRASONS 

Amb aquest article volem acostar el lector al món dels ultrasons a partir d'un 
senzill i agradable muntatge d'un cotxe que mai coHisioni. 

DIAGRAMA DE BLOCS 

A la figura 1 es presenta el diagrama en blocs del cir
cuit, on podem veure dues parts diferenciades: l'emissor 
i el receptor. L'aplicació d'aquests dos diagrames és 
senzilla. 

Començarem per l'emissor on, en primer terme, tro
bem el generador de senyal. Aquest senyal, de freqüèn
cia variable, serà el que farem servir per detectar la pre
sència d'obstacles. Com que és d'una freqüència eleva
da, produeix un ringing en l' instant de pujada o baixa
da. Per eliminar-lo, introduïm aquest senyal en el con
formador, el qual no és més que un circuit Trigger 
Schmitt. D'aquí, el senyal s'envia -amb el seu nivell i 
freqüència apropiades- al transductor, el qual emet el 
senyal. Respecte al receptor, podem fer el mateix. El se
nyal enviat per l'emissor es reflecteix en un obstacle i el 
tenim a la sortida del transductor. Aquest senyal, a cau
sa del seu moviment en l'espai i després del seu xoc con
tra els obstacles pateix modificacions en la seva forma i 
nivell, d 'aquí que hi hagi una etapa d'entrada d 'alta im
pedància, la qual fa augmentar la sensibilitat del trans
ductor, de manera que aquest captarà senyals de nivell 
molt inferior respecte als enviats. Per això, després s'in
trodueix aquest senyal en una cadena de reconstrucció, 
la qual s'encarrega de deixar passar o no, en l'etapa fi
nal, el senyal rebut a través del transductor. 

Un cop aquest senyal és restituït, s'introdueix en el 
control dels motors, de manera que es permet el pas de 
corrent o no amb la qual cosa el cotxe gira i no xoca. 

CIRCUIT EMISSOR 

Com a element emissor s'ha fet servir un transductor 

del tipus SCM-401A, acompanyat d'un petit generador 
d'ona quadrada de freqüència regulable. 

L' osciHador és format pel conegut circuit integrat 
555, muntat com a osciHador estable, on la seva cons
tant de temps és determinada pels valors dels compo
neñts Rl, Pl i C2. 

La freqüència d'emissió ha de ser de l'ordre dels 40 
kHz encara que és preferible escolliria per mitjà del Pl, 
quan el dispositiu estigui en marxa, de forma que s' ob
tingui la màxima sensibilitat, buscant dins la gamma la 
que millor sigui capaç de transmetre el transductor i ob
tenir un radi major. El condensador Cl constitueix un 
desacoblament d'alimentació que curtcircuita, d ' igual 
manera, els impulsos paràsits que poguessin aparèixer 
en l'alimentació, cosa que evita que puguin ser conduïts 
a altres punts del circuit. 

Per netejar els pics de l'ona quadrada que genera el 
NE 555, hem decidit acoblar a la sortida un disparador 
Schmitt sensible. L'ús d'un acoblament en alterna (mit
jançant Cl 21) i la realimentació a l'entrada del nivell 
miljà de la senyal de sortida (R17/Rl8/C20) fan que l'a
just en corrent continua del disparador Schmitt sensible 
es mantingui, de forma automàtica, en el centre de la 
banda definida pels dos llindars d1engegada de manera 
que ja no sigui necessari que el senyal d 'entrada sigui 
més gran que la histèresi per obtenir uns bons senyals 
rectangulars a la sortida . 

La sensibilitat del circuit por ajustar-se miljançant el 
potenciòmetre Pl; llavors la seva tensió d'entrada se si
tua, amb gran exactitud, entre els llindars d 'engegada in
ferior i superior. La xarxa de realimentació negativa 
(R17 /Rl8/C20), fa la mitjana dels senya ls d'entrada i de 
sortida, i així aconsegueix que l'ajust escollit es mantin
gui, qualsevol que sigui la forma del senyal d'entrada . 
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Fig. 1. Diagrama de blocs. 

COMPONENTS DEL CIRCUIT EMISSOR 

Rl: 1K5- 5% 
T17: 1 Mil-5% 
R18: lOO K- 5% 

Pl: SK potenciòmetre ajustable 
P3: 1 Mil potenciòmetre ajustable 
Cl: 100 K placo 
C2: 100 K placo 
C3: 10 K placo 

C20: 100 nF ceràmic 
C21: 100 nF ceràmic 
!Cl: NE555 
IC2: 4069B 
ICS: 40106 

USl: SCM 401 A - tipus MURAT A 

CIRCUIT RECEPTOR 

El circuit receptor té a la seva entrada un transistor 
FET de servei molt corrent i de baix preu, el qual aug
menta nptablement la seva sensibilitat. Es troba muntat 
en la configuració d'assortidor comú amb una certa rea
limentació de porta, i la seva impedància d'entrada s'ha 
fixat per miljà de RS a 1 Mil, i la seva sortida (drenador) 
va acoblada en altern a una cadena amplificadora una 
mica original. 

DEL SENYAL 
DE MOTORS 

MOTORS 

Com a amplificadors de tensió s'han utilitzat portes 
inversores del circuit integrat 4069, acoblades en altern, 
les quals fan la funció d'un amplificador operacional 
muntat en configuració inversora, i amb una elevada im
pedància d'entrada. La resistència de realimentació en
tre entrada i sortida fixa el guany al valor requerit. 

En el nostre cas, hem utilitzat tres amplificadors amb 
aquesta configuració , acoblats miljançant petits con
densadors de 100 pF, i amb les seves sortides referides a 

Fig. 2. Senyal que s'envia al transductor. 
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C3 

Fig. 3. Circuit teòric. 

massa mitjançant altres condensadors idèntics. El pri
mer d'ells, de reduït guany (R89: 120K), i els dos últims 
de guany·aproximadament 10 vegades més gran (R9: 
RlO: 1 MO.), proporcionen, al final de la cadena, el raig 
ultrasònic generat per l'emissor totalment reconstruït, 
amb impulsos quasi rectangulars d'amplitud molt pròxi
ma a la tensió d'alimentació per màxima sensibilitat (ve
geu gràfica). 

R17 

R18 

P3 

Aquest raig, rectificat i filtrat (detectat) per miijà de D 1 
i Cl5, proporciona una tensió contínua variable en 
borns del condensador, la qual, «potenciada» per miijà 
d'un integrat del tipus 741 muntat a mode de BUFFER 
o seguidor de tensió, ataca el pas detector de nivell que 
farà actuar l' osciHador generador de to o divisor de ten
sió que mantindrà el senyal en estat alt quan el senyal de 
l'emissor sigui rebut pel receptor quan hi ha un objecte 
detectat. 
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Fig. 4. Circuit imprès del costat de les pistes de coure. 

COMPONENTS DEL CIRCUIT RECEPTOR 

R5: 1 M!1-5 % 
R6: 2K2 - 5 % 
R7: 560!1-5 % 
R8: 120K-5 % 
R9: 1M!1-5 % 

RlO: 1 M!1-5 % 
Rll: lK-5 % 
Rl2: lOK-5 % 
Rl3: lOK-5 % 
Rl4: X 

P2: lOOK-potenciòmetre ajustable. 
C6: 4 7K- placo 
C7: lOOK- placo 

Fig. 5. Situació dels components. 

C8: lOOK-placo 
C9: 100 pF- ceràmic 

ClO: 100 pF- ceràmic 
Cll: 100 pF- ceràmic 
Cl2: 100 pF - ceràmic 
Cl3: 100 pF- ceràmic 
Cl4: 100 pF- ceràmic 
Cl5: 4K7 - ceràmic 
Cl6: 100 K- placo 
Dl: lN 4148 

TRTl : 2N 3819 FET 
IC2: 4069 B 
IC3: LM 741 A 
IC4: 3140 

US2: SCS 401- tipus MURAT A 
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MOTORS 

Un dels veritables problemes d'aquest muntatge són 
els motors, ja que el seu consum és excessiu (250 mA per 
motor). 

Per poder solucionar aquest problema, hem hagut 
d'alimentar cada motor amb la seva font (pila) correspo
nent, i incorporar un transistor MC-140 per poder sub
ministrar el corrent necessari perquè els motors tinguin 
un rendiment òptim. A la base de l'esmentat transistor, 
hem col·locat una resistència variable per poder contro
lar el flux de corrent. 

El motor 1 controlat pel circuit és el que s'encarrega
rà que el cotxe giri cap a la dreta, menh·e que el motor 2 
serà independent, estarà alimentat directament i la seva 
única direcció serà anar cap endavant, ja que no el con
trola cap senyal de cap tipus. Així doncs, quan el circuit 
receptor detecti un senyal, l'inversor coHocat al final de 
l'etapa receptora negarà aquest senyal, el transistor con
duirà i el motor 1 girarà cap a la dreta. Quan el circuit re
ceptor no rebi cap senyal, a l'entrada de l'inversor tin
drem estat baix i a la sortida estat alt, per tant, a la base 
del transistor arribarà el senyal i el motor 1 girarà, però, 
com hem dit al principi, el motor 2 sempre funciona ja 
que està connectat directament a l'alimentació en con
seqüència el cotxe anirà cap endavant. 

COMPONENTS DELS MOTORS 

R14: 10K-5% 
P4: 500 K-potenciòmetre ajustable 

TRT2: l.M 140 
MOT 1 i MOT2: KIT de la casa LEGO. 

B2: font (pila)- 9 volts. 
B3: font (pila) - 9 volts. 

ALIMENTACIÓ 

· Els circuits emissors i receptors s'alimenten amb una 
font (pila) de 9 V, de la qual hem establert independent
ment les alimentacions d'emissor i receptor amb 5 V. El 
consum del circuit és molt reduït (120 mA), i un simple 
díode zenerfixa i estabilitza la tensió d'alimentació d'a
quest circuit. 

La resistència limitadora R3 protegeix el zen er de so
bretensions i el condensador C4 curtcircuita les possi
bles restes de freqüència ultrasòniques, que podrien cir
cular pel circuit d'alimentació, així evita que es pogués
sin produïr interferències en el circuit receptor, que, com 
és lògic, utilitzarà la mateixa font o bateria. Amb ~quest 
mateix fi s'han estabilitzat independentment les alimen
tacions d1emissor i receptor. 

Els dos motors porten una font (pila) de 9 V cadas
cun, ja que si no fos així, la pila no donaria prou intensi
tat per poder moure'ls. 

Les masses del circuit emissor, el receptor i els motors 
són comunes. 

Les dues ramificacions esmentades anteriorment, a 
part d'alimentar el circuit emissor i receptor per separat, 
tenen un gran avantatge: poden alimentar tots els inte
grats de la família TT1 i CMOS amb 5 V i 9 V res
pectivament. 

COMPONENTS DE LA FONT D 'ALIMENTACIÓ 

R3: 470-5% 
R4: 47 0-5% 
C4: 100 mF/16 V- electrolític 
C5: 100 mF/16 V- electrolític 

DZl: 5V1 - díode zener 
DZ2: 5V1 -díode zener 

B1: font (pila)- 9 V 

AJUSTOS 

Un cop completament muntat l'aparell i amb la seva 
alimentació connectada, s'haurà de situar a uns dos me
tres d'una la paret que sigui relativament llisa, de forma 
que les línies d'emissió i recepció siguin perpendiculars 
a aquesta. 

A continuació, s'ha de connectar un aparell de mesu
ra de tensió en una escala de 5 o 6 volts, entre el termi
nal6 d'IC3 i massa i moure el cursor de P1 fins a obtenir 
el màxim desplaçament de l'agulla. Quan això s'acon
segueix haurem trobat la freqüència de l'emissor per a la 
qual els transductors tenen la seva màxima sensibilitat 
(40kHz). 

Si tenim a mà un freqüèncímetre, coHocarem un ter
minal referit a massa i l'altre al born y del NE 555. Així, 
doncs, podrem visualitzar la freqüència en qualsevol 
moment. 

El dispositiu pot considerar-se ajustat, almenys en 
una primera aproximació, ajustant la sensibilitat de P2 a 
la més adequada possible (distància a la paret), per tant 
haurem de realitzar diferents proves caminant per dife
rents habitacions. Un cop l'ajust es consideri vàlid, el dis
posistiu quedarà llest per al seu ús. O 

VICENÇ PENA i PUIG 
Tècnic Especialista en Electrònica Industrial 
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POLÍMETRE DIGITAL 
CONTROLAT PER J.LP (I) 

Amb aquest artícle donem una idea de Ja construcció d 'un polímetre amb dos 
circuits integrats de Ja casa INTERSIL el 7106 i el 7107. 

A la segona part donarem a conèixer l'esquema elèctric, i la disposició dels 
components sobre el circuit imprès. 

Les pantalles digitals tenen molts aventatges respec
te a les corresponents analògiques. Són més exactes i 
duren més, ja que no tenen parts mòbils. Els operaris 
no experts poden obtenir dades exactes, donada la na
turalesa inequívoca de la lectura. No obstant això, els 
mesuradors digitals que hi ha al mercat són cars i, fins 
ara, es creia que el disseny d'un era una empresa di
fícil. 

Els circuits integrats 7106 i 7107 d'INTERSIL han 
canviat tot això afegint només una pantalla i, amb 
menys de 10 components passius, qualsevol pot cons
truir un mesurador d'alt rendiment per menys del cost 
d'un bon mesurador de bobina mòbil; només es ne
cessita la llei d 'Ohm i un soldador. 

El tècnic pot construir el seu propi equip d'anàlisi i 
l'estudiant de física i química pot mesurar el potencial 
de plasma. 

MESURES DE TENSIÓ D.C. 

El paràmetre elèctric que es mesura amb una fre
qüència més gran és el voltatge. 

Donat que el valor màxim que es pot obtenir en 
una lectura digital és 1.999, els voltímetres amb lectu
res totals de 199.9 mV, 1.999 V, 19.99 V són fàcils de 
construir. 

L'usuari ha de determinar la lectura total més apro
piada per a la seva aplicació. Uavors s'ha de seleccio
nar un voltatge de referència o, fins i tot en alguns ca
sos, un atenuador d'entrada. 

La relació entre el voltatge total d'entrada i el de re
ferència és molt simple: 

Vintotal = 1. 999 X Vref. 

No obstant això, hi ha limitacions en el voltatge de 
referència, per exemple, no es pot mesurar un senyal 
de 199.9 V utilitzant una referència de 100 V. El cir
cuit integrat podria veure's afectat amb voltatges d'a
questa magnitud. 

La tensió de referència hauria d'osciHar entre + 100 
mV i +lV. Per aconseguir la relació un a un entre la 
tensió d'entrada i el valor obtingut, la tensió de refe
rència hauria de ser exactament + 100.0 mV o 
+ 1.000 V. 

Per a un mesurador que ha de ser utilitzat en una 
única escala prefixada no és necessari comprar resis
tències de .05 per cent. 

Qualsevol petita variació en la proporció es pot 
compensar modificant la tensió de referència. T anma
teix, és important que la proporció es mantingui fixa 
durant el període de calibració de l'instrument. 

També es important utilitzar les resistències que tin
guin un coeficient de temperatura baix, sinó, els petits 
canvis de temperatura produïrien variacions en l' exac
titud total de l'aparell. 

Óbviament, l'atenuador d'entrada redueix la resis
tència d'entrada del circuit de > 1012 na R¡ + Rz. 

Fig. 1. 
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Això situa un límit superior d'aproximadament 10 
Mil en la resistència d'entrada. Aquest límit es pot 
aconseguir fàcilment utilitzant un atenuador abans que 
el corrent d'entrada al con versor AID provoqui errors 
de desviació. 
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Els voltímetres d'escala múltiple s'utilitzen freqüent
ment i són fàcils de construir. El voltatge total es selec
ciona mitjançant un commutador. Normalment s'utilit
zen dues configuracions que es mostren a les figures 
2a i 2b. 
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Fig. 2a. 
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El circuit de la figura 2a té l'avantatge que qualse
vol resistència d 'entrada apareix en sèrie amb l'entra
da de l'integrat. 

Donat que la resistència d'entrada és > 1012 O, els 
errors ocasionats pel commutador són irrellevants. 

Un altre avantatge és que bastants fabricants dispo
sen de resistències de precisió de (R1 a Rs). Alien Brad
ley, per exemple, construeix una xarxa que conté re
sistències de 1K, 9K, 90K, 900K i 9 MD. en un mateix 
xip (FN 207), ideal per a un voltímetre de cinc escales. 

Tot i així, molts aficionats consideraran més econò
mic utilitzar resistències de precisió miljana en sèrie, 
amb potenciòmetres com atenuadors. 

D'aquesta manera, l'esquema de la figura 2b té al
guns avantatges perquè les resistències de l'atenuador 
no són interactives. Així, per exemple, el muntatge de 
l'atenuador 10:1 no té cap influència sobre el100:1 o 
el 1000:1. 

El circuit de la figura 2b és també més sensible a 
una connexió d'interruptor d'estat sòlid. Es pot utilit
zar un interruptor analògic o FET, en lloc d·un com
mutador. 

MESURES DE VOLTATGES AC 

Els circuits integrats 7106 i 7107 no mesuren vol
tatges AC directament; es necessita un transformador 
d'AC o DC. 

La manera més econòmica de construir aquest 
transformador és utilitzar un amplificador operacional 
i alguns díodes en un circuit rectificador de semiones 
o ones. 

El tipus de circuit de la figura 3 s'ha utilitzat en po
límetres comercialitzats de 3 1/2 díqits. Té una alta im
pedància d'entrada (10 MO), bona amplitud de ban
da (20 Hz a 4MHz) i no presenta errors deguts a DC, 
ja que el CA3140 s'acobla capacitativament al circuit 
marcador. 
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Fig. 3. 

S'hauria de tenir en compte, però, que aquest cir
cuit respon al valor miljà de l'ona aplicada. La majo
ria de voltímetres AC, per altra banda, s'utilitzen per lle
gir valors RMS. 

Per a ones sinusoïdals, la relació entre el valor mit
jà i el valor RMS és fix. D'aquesta manera, alternant 
l'augment del transformador AC a DC (el potenciòme
tre de 2 Kn de la figura 3) es pot ajustar la sortida per 
llegir RMS. 

Però quan no es messura l'ona sinusoïdal, el valor 
miljà i l'RMS seran diferents, amb la qual cosa hi hau
rà error. 

Unes altres ones amb la relació entre el valor miljà 
i l'RMS fix poden mesurar-se de manera similar, sem
pre que aquesta relació sigui coneguda. 

MESURA DE RESISTÈNCIES 

La millor manera de mesurar resistències és utilitzar 
l'anomenada tècnica radiomètrica. La resistència des
_coneguda es posa en sèrie amb una estàndard cone
guda, i es fa passar corrent a través d'ambdues. 

El voltatge produït a través de la desconeguda s'a
plica a l'entrada (entre IN HI i IN CO), i el voltatge de 
la coneguda s'aplica a l'entrada de referència {entre 
REF i REF CO). 
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Si la desconeguda és igual a l'estàndard, el pendent 
dels camps integrat i desintegrat també serà igual, i en 
la pantalla es podrà llegir 1000. 

En general, la lectura en pantalla es pot deduir de 
la següent expressió: 

lectura en pantalla = R desconeguda x1000 
R coneguda 

La figura 4 mostra un circuit típic de mesura de re
sistències. Fixem-nos que donada la seva naturalesa 
radiomètrica, la tècnica no requereix un voltatge de re
ferència definit amb exactitud. 

El resultat serà massa alt a partir de R desconeguda 
~ 2 x R estàndard. 
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Fig. 4. 

MESURES DE CORRENT 

El corrent ha de transformar-se en voltatges mit
jançant l'ús d'un reòstat derivat. La relació entre el cor
rent i la lectura en pantalla per al circuit de la figura 5 
es dóna per miljà de la següent expressió: 

I lin x Rs 1000 ectura en pantalla = x 
V. ref. 

En la majoria d'aplicacions per a la mesura de cor
rent, és preferible utilitzar un voltatge de referència de 
100 mV. Això minimitza la resistència derivada i, per 
tant, la caiguda de tensió a través del shunt. 

Fig. 5. 
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A la figura 6 veiem un mesurador de corrent múl
tiple. Fixem-nos que, encara que el corrent d'entrada 
passi a través del commutador selector, les caigudes de 
tensió a través de l' interruptor no contribueixen al vol
tatge mesurat. 
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FACTORS D'ESCALA ARBITRARIS 

Ja hem apuntat abans que un dels avantages de la 
pantalla digital és la naturalesa inequívoca de la lec
tura. 

Quan es mesuren altres paràmetres físics com la 
temperatura també és preferible poder posar en pan
talla 78.0° C, per exemple, com 78.0. 

Amb aquest mesurador, això es pot aconseguir fà
cilment, encara que l'element sensor de la temperatu
ra sigui un díode. 

Per a factors d'escala entre 100 mV i 1 mV per dí
git menys important (LSD), cal determinar simplement 
el voltatge de referència requerit en la següent equació: 

V. ref. =· (canv i de voltatge representat per 
1 LSD) x 1Q3 

Per exemple, en el díode sensor de temperatura ano
menat abans, podríem voler que el LSD representi O.lo 
C, la qual cosa correspondria a una caiguda de tensió 
a través del díode de 210 J.LV. Per aconseguir aquesta 
sensibilitat, la referència hauria de fixar-se en 210 
J.LV x 1000 = 210 mV. 
Per a factors d'escala superior a 1 mV/LSD, el més in
dicat és utilitzar un atenuador d'entrada conjuntament 
amb una referència d'1 volt. 
Per exemple, considerarem una bàscula que ha de pe
sar entre O i 1.000 quilògrams amb un transductor que 
produeix 3.7 mV per quilògram. Una xarxa d'atenua
ció d'entrada que redueixi el senyal d'entrada a 1 
mV/kg donarà el factor d'escala desiljat. 
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MESURA DE TEMPERATURA 

TO 
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La majoria de punts que s'han tractat es podzn 
iHustrar considerant el disseny d'un termòmetre digital. 

Se sap que un transistor connectat com un díode 
pot ser utilitzat com a element sensor, donat que V8E 

té un coeficient de temperatura d'aproximadament 
-2,1 mV/"C. 

Fixant la referència en aproximadament 210 mV 
s'obtindrà el factor d'escala desitjat en o.r e per càl
cul. 

Un altre problema que s'ha de considerar és l'ajust 
zero. A oo C i 10 mA de corrent (voltatges de polarit
zació), el díode tindrà un voltatge superior de = 550 
mV. 

Perquè el mesurador llegeixi O a oo C hem d 'esta
blir una font fixa de 550 mV (aproximadament), que 
pot utilitzar-se per compensar la caiguda del díode. 

Això s'aconsegueix fàcilment donat que el voltatge 
entre V + i la massa es regula internament a = 2.8 
volts. 

En el circuit de la figura 8, R5 ha d'ajustar-se per do
nar una lectura de 000.0 amb Q1 a oo C. Llavors R4 

hauria d'ajustarse per a donar una lectura de 100.0 
amb Q1 a lOOo C. O 

XAVIER MURCIANO 
Enginger Tècnic de Telecomunicacions 

SOL·LICITA ELS TEUS 
EXEMPLARS ENDARRERITS 

OUI=JD8=1115 Tt:OliCS' 
Ap. Correus 34038- 08080 Barcelona 
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Vull subscriure'm a QUADERNS TÈCNICS per 6 nú
meros (un any) a partir de l'edició núm. per 
un import de 2.500 pts./150 ff. 
El pagament el faré de la forma següent: 

D Domiciliació Bancària 
D Xec bancari adjunt 
D Gir postal núm. __ __ 

(adjunto comprovant) 

NOM I COGNOMS: _ ______________ _ 

ADREÇA: _________ ____ _ 

C. POSTAL/POBLACIÓ: _ ______ _ 

COMARCA: _____________________ _ 

TELÈFON: _ ______ _ DNI.: ____ _ 

DATA NAIXEMENT: _______________ __ 

PROFESSIÓ: 

Caixa/Banc _ ______ Ag. ____ _ 

Adreça-------- - - --- - -
Població ______________ _ 

Els prego que siguin pagats amb càrrec a: 

D llibreta d'estalvis NÚM. I 
D cpte. corrent ,_ _ _ _ ____ _J 

els rebuts que presentarà PRODUCCIONS TÈCNI
QUES S.C.C.L., e!l concepte de subscripció a la revis
ta QUADERNS TECNICS. 

TITULAR DEL COMPTE: 

NOM __________________________ _ 

ADREÇA ______________________ _ 

DATA Firma, 

PRODUCCIONS TÈCNIQUES S.C.C.L. 
Apartat de Correus 34038 
08080 BARCELONA 
CIF F-58060674 



' QUADERNS TECNICS I LA 
""""' RADIODIFUSIO 

Quaderns Tècnics no s'acontenta només oferint informació tecnològica a 
través del seu mitjà escrit. Ja fa temps va encetar l'emissió de programes de 

divulgació a través d'un mitjà diferent: La ràdio. 

Un dels apartats de la publicació, que sempre s'ha 
potenciat, ha estat el de la radiocomunicació (Dexis
me, radioafició i BC). La possibilitat de crear un espai 
radiofònic en català de divulgació tecnològica, de no
tícies sobre el món de les comunicacions i de la ràdio, 
de la televisió via satèHit, etc., també s'ha fet possible. 

Durant 11 emissions, es va dur a terme un espai 
d'entrevistes i notícies sobre ciència i tecnologia dins 
del programa «CIÈNCIA» de Ràdio 4. Així s'encetava 
una nova via de divulgació miljançant les ones de la 
freqüència modulada arreu del país. A través d'aques
ta mateixa emissora, Ràdio 4, QUADERNS TÈC
NICS ha estat col·laborant durant dos anys, i el passat 
més d'octubre va començar la que serà la tercera tem
porada, amb el programa «L'altra ràdio», dedicat a l 
món de les comunicacions, el dexisme, la informàtica, 
etc. La missió de QT en aquest programa és la de co
brir tota la informació d'aquelles notícies o esdeveni
ments relacionats amb aquests temes. 

Fent un salt en la distància, les notícies elaborades 
per l'equip de redacció de QT començaven a arribar 
des de Bèlgica, via ràdio al nostre país i a molts més 
indrets del planeta. Concretament fa dos anys i a tra
vés de l'emissora BRT, l'espai «RETALLS DX» feia ar
ribar als radioescoltes informació de radiocomunicació 
en llengua catalana. Aquest fet va representar una pri
mícia, ja que en aquell moment la BRT era la tercera 
emissora internacional que emetia un espai en català. 

Els contactes amb altres emissores internacionals 
han fet possible que aquest programa «RETALLS DX», 
canviés de format, de durada i ampliés el seu contin
gut, per passar a ser transmés a través de moltes més 
emissores arreu del món. 

Actualment són nou les emissores internacionals 
que transmeten l'espai «TECNOLOGIA A L'ABAST» 
elaborat i realitzat per QUADERNS TÈCNICS. La 
creació d'una targeta QSL especial ha estat un altre 
pas per confirmar els informes de recepció dels radioes
coltes, que s'adrecen a la redacció indicant dia, hora, 
freqüència d'emissió i emissora a través de la qual han 
pogut seguir el programa. 

Però no tot acaba aquí. Els contactes per arribar a 
un nombre més gran d'emissores, continuen encara 
avui, per potenciar la presència de QUADERNS 
TÈCNICS, la divulgació tecnològica i la llengua cata-

lana a través de les estacions emissores d'ona miljana 
i d'ona curta arreu del món. 

Les últimes coHaboracions que s'estan portant a ter
me, a banda de les esmentades anteriorment, confor
men l'inici de la participació en programes de les emis
sores municipals i locals del nostre país, referents a te-
mes de divulgació tecnològica. , 

En definitiva, la presència de QUADERNS TEC
NICS a la ràdio és ja un fet, cada mes, a través d'e
missores nacionals i internacionals que divulguen tec
nologia en català per a tot el món. O 

XA VI ER CACHO i BURGOS 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. 

30-----------------------------------

L,AUDIÈNCIA DE L,ONA 
CURTA I LES EMISSORES 

""""' MES POPULARS (I) 

Dels 1.500 milions de receptors de ràdio, existents al món, es calcula que uns 
350 milions poden rebre les bandes d'ona curta. Tot i Ja importància d'aquest 
mitjà de comunicació són pocs els estudis sobre l'audiència de les emissores 

internacionals, la tipologia dels seus oïdors, i les emissores més populars. 
Aquesta sèrie de tres articles aplega força dades, procedents de diverses fonts, 

al respecte. 

L'OÏDOR D'ONA CURTA 

Retrat robot d'un oïdor d'ona curta 

Per conèixer quines podrien ser les característiques 
més generals dels qui escolten l'ona curta podem aga
far, en primer lloc, les dades que dóna Ràdio Japó a 
l'hora de definir els trets més representatius de la seva 
audiència: 

La gran majoria d'oïdors tenen uns estudis acadè
mics miljans o alts. Una bona part es dediquen a fei
nes com l'ensenyament, l'enginyeria, el periodisme, el 
funcionariat o el treball de caire científic. 

Als països industrialitzats la majoria dels oïdors són 
grans, és a dir, pertanyen als grups socials d'adults i ju
bilats. Per contra, als països en vies de desenvolupa
ment l'audiència d'ona curta és majoritàriament jove: 
bàsicament formada per estudiants. Finalment, les da
des de Ràdio Japó, apunten un tret comú, tant per 
als països industrialitzats com per als països en desen
volupament: el nombre de dones que escolten l'ona 
curta és baix en comparació amb el dels homes. 

Algunes de les característiques, apuntades per Rà
dio Japó, lliguen perfectament amb les dades de l'Ins
titut Hongarès d'Investigacions de l'Opinió Pública: un 
65 per cent dels oïdors d'ona curta hongaresos tenen 
uns estudis mitjans o alts; i la diferència entre el per
centatges dels homes que escolten l'ona curta i el de 
les dones és d'un 14 per cent, a favor dels homes. 

Per conèixer un parell de trets característics dels oï
dors d'ona curta a l'Estat espanyol, podem revisar les 
dades de l'enquesta feta, l'any 1982, per l'Associació 
DX Barcelona entre els seus associats. 

La mostra considerada fou de 208 persones, més 
del 65 per cent de les quals residien a Catalunya, País 

Valencià o liles Balears. 
Per edats, observem que sols un 16 per cent dels as

sociats tenia menys de 20 anys. L'edat mitjana dels 
membres de l'entitat era de 31 anys. 

I, pel que fa al sexe, sols un 2 ,8 per cent dels asso
ciats, a I'ADCB, eren dones. 

Repetim que les dades de l'Associació DX Barcelo
na eren de l'any 1982. Darrerament, el nombre de do
nes que s'interessa per la radioescolta puja. Per exem
ple, l'estadística feta entre les trucades telefòniques que 
el programa «L'Altra Ràdio» de Ràdio 4, va rebre en
tre setembre de 1987 i juny de 1988, sobre una mos
tra de 343 persones diferents, dóna la següent distri
bució estadística per sexes: 79 per cent d'homes i 21 
per cent de dones. 

A Catalunya, per tant, el precentatge de dones ra
dioescoltes, o interessades pel món de les telecomuni
cacions en general, si bé encara és baix en compara
ció amb el dels homes, es va incrementant gradual
ment. 

Resumint; la majoria dels aficionats a l'escolta d'e
missores internacionals té una bona base cultural -es
tudis superiors o mitjans-. 

Als països industrialitzats, el gruix d'oïdors per edats 
estaria en la franja dels 30 anys en amunt -i potser, 
majoritàriament entre els 30 i els 60 anys. Mentre que 
en els països subdesenvolupats, bona part de l'audièn
cia es concentra en la franja d'edats que va dels 20 als 
30 anys. 

I, finalment, el percentatge d'homes interessats en 
l'ona curta supera, de molt, el de les dones. 

Certament, són unes dades molt generals, però po
den ser iHustratives a l'hora d'intentar començar a fer 
un retrat estàndard dels qui escolten les emissores in
ternacionals. 
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Els grups d'oïdors dels països 
subdesenvolupats 

A Europa Estats Units o Austràlia, general-
, d' ment cada oïdor té el seu aparell receptor ona cur-

ta. A'¡, Àfrica o l'Àsia, però, és molt usual l'existència 
de grups d'escolta, és a dir: un únic receptor serveix 
per a uns quants oïdors, que es troben en centr~s cul
turals o en indrets de reunió per escoltar les emissores 
internacionals. 

Els motius per què passa això, són evidents: en 
aquells indrets són poques les possibilitats de pod;r 
comprar un bon receptor i, si n'hi ha, els preus son 
molt elevats i estan fora de les possibilitats econòmi
ques de la població. 

Algunes emissores internacionals, principalment del 
bloc comunista, han propiciat la creació de clubs d'oï
dors arreu del món. Així, podem trobar clubs d'escol
tes de Ràdio Havana Cuba o de Ràdio Berlín In
ternacional, però, segurament, l'emissora que deu te
nir més clubs d'oïdors és Radio Praga. 

L'any 1960 un grup d'escoltes cubans va fundar ~I 
Club cubano de oyentes de Radio Praga. Era el pn
mer club d'oïdors de l'emissora txecoslovaca. En la 
seva carta de fundació es deia: «volem expressar el 
nostre agraïment a l'estació de Ràdio Praga per infor
mar a tot el món, amb veracitat, del que passa a Cuba 
i a tota Amèrica Uatina». 

De 1960 ençà s'han fundat, en tot el món, uns 
1.800 clubs d'oïdors de Ràdio Praga. Uns 300 dels 
quals mantenen activitats regulars i organitzen exposi
cions sobre Txecoslovàquia, celebren la seva festa es
tatal, o organitzen debats entorn als temes tractats en 
els programes de Ràdio Praga. 
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El nombre d'escoltes de cada club és molt aleatori, 
però podríem dir que una bona part tenen entre cinc 
i deu membres. 

No tots els clubs d'oïdors estan motivats per les sim
paties per una determinada emissora internacional. A 
l'Àfrica és usual que s'apleguin diversos aficionats a 
l'escolta d'emissores internacionals en algun centre cul
tural o recreatiu. Alguns d'aquests centres són auspi
ciats per entitats francòfones, un exemple és el Centre 
Cultural Francès de Lomé, que aplega els membres 
del «Club Inter Amitie Radio DX». 

Les grans emissores internacionals dediquen, ac
tualment, molta atenció als països subdesenvolupats. 
BBC, Veu d'Amèrica, França Internacional o Rà
dio Moscou emeten, cada dia, moltes hores vers l'À
frica, l'Àsia i Sud-amèrica. Els països d 'aquestes zo
nes geogràfiques han esdevingut, en els darrers anys, 
les àrees d'abast prioritati. Les emissions vers els paï
sos industrialitzats han passat a tenir una importància 
secundària i sols cal recordar la supressió, fa uns anys, 
de diferents emissions cap a Europa de la BBC. 

Els programes de les gran emissores, vers els països 
subdesenvolupats tenen un doble objectiu: contribuir 
a la formació dels seus habitants i influir-los cultural
ment. O 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Director del programa <<L'Altra Ràdio» de 

Ràdio 4. Director de la publicació «Món DX>>. Mem
bre de l'ADXB. 
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NICAM 728: SO DIGITAL 
PER A LA TV DEL FUTUR 

A principis dels anys 80 hi havia un interès considerable a tota Europa per 
estudiar la possibilitat d'afegir so dual (dos canals independents d'àudio) a les 

transmissions de TV, tant pel que fa al so estèreo com a la utilització 
multiidiomàtica. Hom va considerar diversos dissenys analògics però, poc a 
poc, va fer-se clar que un sistema digital oferiria considerables millores de 

qualitat en el que respecta a la relació senyal-soroll, menor distorsió i absència 
total de diafonia entre canals. 

El mot NICAM és un acrònim de Near lnstanta
neously Companded Audio Multip/ex (Multiplexat 
d'Àudio Comprimit Quasi Instantàniament). El sistema 
NICAM és, essencialment, un sistema de reducció del 
ritme de bits transmesos per un sistema digital disse
nyat específicament per a so d'alta qualitat. «Compri
mit» es refereix a un procés de compressió que s'apli
ca al senyal d'àudio prèviament a la seva transmissió 
i al qual segueix un procés d'expansió igual i de signe 
contrari en el receptor. 

El sistema NICAM va ser inventat per la BBC a fi
nals dels 70 amb el propòsit de transmetre enregistra
ments de so miljançant circuits digitals dissenyats per 
a telefonia. La BBC va dur a terme una gran tasca de 
desenvolupament i proves fins a obtenir un circuit que 
complís les fites assenyalades. En les darreres etapes 
s'hi va afegir l' IBA (lnternational Broadcasting Associa
tion) que fins aleshores havia estat desenvolupant un 
enginy similar anomenat sistema MAC/packet des
tinat a les transmissions via satèHit. Tot això va mate
rialitzar-se en una especificació conjunta del NICAM 
728 per part de la BBC/IBNBREMA, on la xifra 728 
es refereix al ritme de bits transmessos que és de 728 
kbits/s. 

LES BASES DEL SISTEMA 

Els estudis realizats per l' European Broadcasting 
Union a principis dels 80 indiquen que una amplada 
de la banda d'àudio de 15 kHz és més que suficient 
per a les necessitats de la TV; més encara, les proves 
subjectives han demostrat -pel que fa a la radiodifu
sió- que un augment de la banda d'àudio per sobre 
d'aquesta freqüència no resultava una millora signifi
cativa de la qualitat percebuda. 

El teorema de Shannon diu que per convertir un 
senyal analògic en digital, la freqüència de mostreig ha 
de ser, almenys, el doble de la freqüència màxima que 

1-.------ ---- . 
Pos1llve 

32samples-

1'z-l---- ------ - -

Nega li ve 

1 -~----------------------~---

F¡ve 
cod mg 
ranges 

4 

Fig. l. Els grups de 32 mostres successives són tractats per 
separat i codificats dins un dels cinc intervals en funció de 
l'amplitud de la mostra de més valor de cada grup. 

vulguem digitalitzar. Per tant, si volem digitalitzar una 
banda d'àudio de 15kHz, la nostra freqüència de mos
treig haurà de ser igual o superior a 30 kHz. En el cas 
del NICAM i MAC/packet es va seleccionar una fre
qüència de 32 kHz. 

Per reproduir amb bona qualitat el senyal d 'àudio 
necessitem una codificació mínima de nivell de 14 bits. 
Si n'utilitzem menys, l'error de quantificació pot esde
venir audible per senyals de baix nivell i donar origen 
a un efecte conegut com a distorsió granular. 

Utilitzar una freqüència de mostreig de 32 kHz i una 
codificació de 14 bits implica un ritme de transmissió 
de dades que s'aproxima, en el cas de l'estèreo, a 
1Mbit/s. Això és una quantitat molt alta d'informació i 
resulta difícil fer-la compatible amb els sistemes de 
transmissió de senyals de TV perquè cal tenir en comp
te que la introducció de nous senyals en la banda base 
de TV no ha de generar interferències en la imatge o 
el so dels receptors ja existents ni en canals adjacents. 

34----------------------------------

D'aquí sorgeix la necessitat de comprimir la informa
ció que hem d'enviar. La compressió quasi instê\ntània 
permet reduir de 14 a 10 el nombre de bits per mostra 
amb una degradació impérceptible de la qualitat de 
l'àudio. En fer aquest procés, el ritme de transmissió 
queda reduït al voltant de 640 kbits/s, als quals cal afe
gir la informació necessària per a una transmissió fia
ble. Al final, la quantitat d'informaci6 a transmetre re
sulta en 728 kbits/s. 

LA COMPRESSIÓ QUASI INSTANTÀNIA 

· Els sistemes de compressió analògics -Dolby, 
dbx- , que tenen com a objectiu millorar la relació se
nyal-soroll presenten el problema de l'aparellament de 
les característiques expansora i compressora del des
codificador i codificadqr, respectivament. Aquest pro
blema desapareix en els sistemes de compressió digi
tals perquè treballar en el camp digital permet un apa
rellament precís del codificador i descodificador. 

La tècnica de compressió adoptada en el NICAM 
728 està basada en un sistema similar -NICAM 3-
que va ser desenvolupat per la BBC a la dècada dels 
70. 
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PROCES 
SENYAL D'ENTRADA 
4-20mA, 0-20mA, 0-1 mA, 0-1V; 0-5V, 0-10V; 1-5V; 2mVN 

CARACTERÍSTIQUES 
FORMAT: 96 + 48 mm s/DIN 43700 
Resolució: 31/2 dígits (1.999 punts) 
Rang dlsplay: programable (Hardware) 
Ajustament: Zero i escala 
Identificació: Franja de color 
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Fig. 2. Codificació de compressió, 

Alarma: Una o dues independents 
Relès: Un o dos BA 250Vac 
Retard: Programable (0, 1, 2, 5, 15 seg.) 
Hlséresl: Programable (O, 1, 2,5, 10unit. 
Excitació transductors: 24Vdc; 10Vdc; 
6Vdc; 2mAdc. 
Alimentació: 220Vac; 125Vac; 24Vac; 
12Vdc; 24 Vdc 
Sortides: BCD; RS232; 0-1V; 0-tOV; 
20mA; 4-20mA; 1mV/d 

Unitat fislca: Serigrafiada en frontal 
Frontal: Filtre antireflectant 
Connectors: inclosos 

Connector entrada Connector alimenta· Sorl ides BCD • ••• •••• •••••• •••••• 
senyal cló 
i ollmonlació-trans 1 sortida-relés 8A 
ductors . 250V 

AS232. olc 
(opcional) 

::: --------------------------------------~----------------------------~~------•• • .• :. :. :. D;T TE· L Demanln's rel¡~cló de DISTRIBUÏDORS Travessera de les Corts, 180 
~ Tel. (93) 339 47 58- Fax. (93) 490 31 35 

• • • • 08028 BARCELONA 
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La idea del sistema és eliminar tants bits per mostra 
transmesa como sigui possible sense perdre informa
ció, reduint la quantitat d'informació a transmetre però 
conservant-ne el contingut. 

En el cas del NICAM 728, la resolució inicial es re
dueix de 14 a 10 bits per mostra. la compressió es fa 
agrupant mostres succesives del senyal d'àudio en for
ma de complement a 2 i cercant la de més valor dins 
del grup. Els grups son de 32 mostres i, per tant, cada 
grup té una durada d'1 ms. La mostra de més valor és 
la que determina com serà tractat el conjunt de 32 
mostres. Hi ha cinc intervals de codificació, 

• Interval 1: defineix un grup de 32 mostres on la de 
més amplitud és compresa entre l'amplitud màxima 
possible i la meitat d'aquesta. 

• Interval 2: entre la meitat i una quarta part de l'am
plitud màxima. 

• Interval 3: entre la quarta part i la vuitena part de la 
màxima. 

• Intrerval 4: entre la vuitena i la setzena part de la 
màxima. 

• Interval 5: entre la setzena part de l'amplitud màxi
ma i el zero -silenci. 

El codi d'interval s'indica afegint un factor d'escala 
de tres bits a cada grup de 32 mostres. 

En el cas d'un grup de mostres que correspongui a 
l'interval 1, hom prescindeix dels 4 bits menys signifi
catius de cada mostra. 

Per a l'interval 2 descartem el segon bit més signi
ficatiu -el bit més significatiu es conserva sempre per 
indicar el signe del senyal, positiu o negatiu- i els tres 
menys significatius. Com que el grup de mostres és co
dificat com a nivell 2, el descodificador pot «regene
rar» el segon bit més significatiu perquè sempre té el 
mateix valor que el més significatiu. Així doncs, la re
solució per a l'interval2 és d'11 bits/mostra. En l' inter
val 3 eliminem el segon i el tercer bits més significatius 
juntament amb els dos menys significatius i regenerem 
els primers en el descodificador -són idèntics al més 
significatiu- , sent la resolució de 12 bits/mostra. Els 
senyals de menor amplitud corresponents als intervals 
4 i 5 són tractats seguint el mateix esquema i la seva 
resolució és de 13 i 14 bits, respectivament. 

L'últim detall del procés és el pre-èmfasi que s'apli
ca al senyal abans de la compressió -d'acord a la re
comanació J .17 del la CCITI- bé sigui per miljans 
analògics abans de la conversió analògico-digital, bé 
utilitzant filtres digitals després de la conversió abans 
esmentada. O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

MEGAFONIA 

COMPONENTS 

ELECTRÒNICS 

SO PROFESSIONAL 

SEPÚLVEDA, 106 - 08015 BARCELONA 
Tels. 323 14 17 (5 línies) - 424 38 32 

Télex 99.817 - Fax. 323 78 85 
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HISTÒRIA DE LA BANDA CIUTADANA (IV) 

ELS 27 A HONGRIA 

Us oferim l'extracte d'un article, publicat al «Radio Budapest Shortwave Club DX News», sobre La Banda 
Ciutadana a Hongria, donat l'interés que creiem que té per als nostres lectors. 

En els darrers dos decennis, a tot el món, s'ha estès la utilització de la banda de freqüènces de 27 Mhz, amb 
finalitats comunicatives. Abans, aquesta banda tenia altres finalitats - de caràcter mèdic, científic o industrial- , 
però, a causa de les interferències mínimes generades per aquelles instaHacions, es van començar a fer uns nous 
tipus de contactes. 

A Hongria l'era de la Banda Ciutadana va començar a principis dels anys 80. Actualment, segons les dades 
més recents dels Correus Hongaresos, funcionen 95.000 estacions de Banda Ciutadana. La meitat són propie
tat privada i l'altra meitat pertanyen a diferents empreses i institucions. Aquesta xifra indica un creixement molt 
ràpid, donat que a l'any 1980 funcionaven uns 17.000 aparells, la gran majoria de propietat institucional. 

Tothom, que disposi d'un certificat de bona conducta, pot demanar l'explotació d'un aparell de Banda Ciu
tadana. 

Pel que fa a les condicions d'autorització de la BC i a les prescripcions tècniques, els reglaments del Correu 
Hongarès segueixen la proposició elaborada a la conferència de telecomunciacions de Lisboa, l'any 1974. 

A Hongria, la Banda Ciutadana ja ha superat el seu paper inicial de hobby, i s'ha convertit en una part 
orgànica de les telecomunicacions del país. La causa, en poques paraules, és la manca d'una xarxa pública de 
radiotelèfons. Actualment, la BC és insubstituible en l'organització del transport de mercaderies i de passatgers, 
és molt important en la direcció de la producció agrícola, i en la comunicació dels masos amb els nuclis habitats 
-una bona part de les persones compra l'aparell de BC per establir contacte amb la famflia o amb els seus 
amics, a causa de la manca de telèfons. 

La Federació Nacional dels Propietaris de BC té set anys. L'any 1983 aquesta federació va establir una xar
xa d'emergència a través de la Banda Ciutadana. Aquesta xarxa és formada, a més de la estació central de 
Budapest, per una seixantena d'estacions arreu del país. D'acord amb les normes internacionals es reserva el 
canal9 per als casos d'emergència. La xarxa d'ajuda de BC hongaresa està en contacte amb la policia, els bom
bers i els centres hospitalaris. 

Hongria fa uns anys va deixar de fabricar aparells de Banda Ciutadana, per aquesta raó la gran majoria 
dels aparells que s'usen actualment són importats. La compra d'aparells fora del país, quan un hongarès surt 
de vacances, està permesa. El preu, aproximat, d'un aparell de BC equival a un sou hongarès mitjà. 

Fins a l'any 1985 la utilització de la Banda Ciutadana era gratuïta. A partir d'aquell any es va introduir una 
quota d'ús, entre 240 i 1440 forints anuals, segons el nombre de freqüències emprades. 

La Federació Nacional dels Propietaris de Banda Ciutadana té una botiga pròpia on ven diferents equips. 
Alguns fabricants d'equips de la República Federal d'Alemanya han donat facilitats perquè els hongaresos 
els comprin els equips. Aquesta federació, a més a més, té acords amb els BCistes austríacs i properament en 
tindrà amb els alemanys. 

Finalment, cal dir que els BCistes estrangers, que visiten Hongria, també poden usar, dins del país, els seus 
equips, sempre que facin una sol·licitud als Correus Hongaresos. 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Traducció i adaptació de l'original 
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- EMISSOR DE RAIG LÀSER - - MODULADOR DE RAIG LÀSER -

- TUB LÀSER D'HELI-NEÓ DE 2 mW. 
- SE SUBMINISTRA MUNTAT I AJUSTAT. 
- RAIG LLUMINÓS DE COLOR VERMELL. 
- IDEAL PER A DISCOTEQUES I PUBS. 
- ALIMENTACIÓ 220 V. CA. 
- P.V.P.: 32.500 Ptas. 

- PERMET CREAR INFINITAT DE FIGURES. 
- MODULACIÓ DE RAIG PER REFLEXIÓ. 
- CIRCUITS DE COMMANDAMENT ELECTRÒNICS. 
- MONTATGE DIRECTE SOBRE L'EMISSOR. 
- ALIMENTACIÓ 220 V. CA. 
- P.V.P.: 11.500 Ptas. 

t ..._: _I- Bl- K t EL MILLOR DEL 89 
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RÀDIO EXTERIOR DE 
CATALUNYA 

INFORME JURÍDIC (I) 
Amb aquest article iniciem una sèrie dedicada a la presentació de l'informe 

jurídic per a la creació d'una Ràdio Exterior de Catalunya. En aquesta 
primera part explicarem els passos que seguirem per a la seva elaboració. 

Per tractar aquesta qüestió, començrem esmentant 
quines són les fonts de la radiodifusió interior i quines 
les de l'exterior. 

La radiodifusió interior emana del territori nacional 
cap a audiències nacionals i estrangeres, però establer
tes al propi territori nacional; la radiodifusió exterior, 
en canvi, emana del territori nacional cap a audiències 
nacionals i estrangeres que es trobin en àrees de sobi
rania estrangera. 

Totes dues emissions difereixen pel que fa a objec
tius, finalitats, missatges, etc. , però tenen en comú l'ús 
de les ones radioelèctriques per a la transmissió del se
nyal sonor. 

A Europa la radiodifusió internacional és de gran 
importància; per exemple, a la República Federal 
Alemanya destaca la Veu d'Alemanya, amb seu a 
Colònia, les emissions de la qual van començr el 
1953; a Holanda cal esmentar Ràdio Nederland, 
que va ser inaugurada el 194 7. A Suïssa es transmet 
en connexió directa amb les emissions de cada comu
nitat lingüística, per això s'hi escolta la programació 
italiana i també es connecta amb la programació ale
manya i francesa. Al Regne Unit, la BBC aplega els 
serveis de radiodifusió interior, radiodifusió exterior i 
televisió. 

Pel que fa als països de l'est d'Europa, destaquen 
Ràdio Berlín i Ràdio Varsòvia, aquesta darrera de
pèn de la institució governamental de radiotelevisió 
polonesa. 

Als Estats Units hi ha tres organitzacions autòno
mes consagrades exclusivament a fer emissions per a 
l'estranger: La Veu d'Amèrica, Ràdio Europa Lliu
re i Ràdio Llibertat. 

Pel que fa als països orientals, destaquen Ràdio Pe
quín i a la Xina, Ràdio Moscou i l'emissora Pau i 
Progrés a l'Unió Soviètica, i Ràdio Paníndia a 
l' lndia. 

El cas de l'Estat espanyol es sintetitzar en una úni
ca emissora: Ràdio Exterior d'Espanya, que adreç 
la seva programació en espanyol cap a Mèxic, Amè
rica Central i Amèrica del Sud. 

La radiodifusió, com qualsevol altre servei, s'ha de 
regular jurídicament i, en la majoria dels casos, la seva 
explotació correspon a un organisme públic, també 
se'n pot fer càrrec un organisme privat, com per exem
ple Ràdio Luxemburg, però igualment hi ha la pos-

sibilitat que sigui explotada alhora pels dos tipus d'or
ganismes. 

En el cas que ens ocupa, la radiodifusió depèn del 
Ministerio de Cultura, i l'Estat segons la llei 31/1987 
de 18 de desembre, té competència exclusiva sobre 
aquest aspecte, com ja estableix l'article 149 de la 
Constitució espanyola. El Consejo Asesor de T eleco
municaciones és el màxim òrgan del Govern espanyol 
en aquesta matèria. 

Tanmateix, l'article 26 de la llei esmentada diu que 
els serveis de radiodifusió sonora d'ona curta i llarga 
seran explotats directament per l'Estat o els seus ens 
públics; ara bé, què interpretem per ens públic de l'Es
tat? 

En canvi, els serveis de radiodifusió d'ona mi~ana 
podran ser explotats en concurrència: 

a) per gestió directa de l'Estat o els seus ens públics. 
b) Per gestió indirecta mi~ançnt una concessió admi

nistrativa estatal a través de persones físiques o ju
ríàiques. 

De vegades l'escolta de les emissions estrangeres ha 
estat prohibida, tot i que és una mesura clarament an
tijurídica, per exemple, durant la segona guerra mun
dial els alemanys van arribar a afusellar els qui sorpre
nien escoltant una emissió internacional. Durant 
aquesta mateixa època, a la Unió Soviètica van ser 
confiscats tots els aparells de ràdio dels ciutadans so
viètics i prohibida l'escolta d'emissions estrangeres. 

To tes aquestes intervencions ataquen el dret a la in
formació , que és reconegut com a dret fonamental de 
l'home a l'article 19 de la Declaració Internacional dels 
Drets de l'Home. 

En conseqüència, l'escolta d'emissions interna
cionals demana una regulació jurídica que en cap 
cas limiti un dret fonamental de l'home: el dret a la 
informació, reconegut en nombrosos tractats inter
nacionals. 

En el següents articles anirem entrant en l'estudi de 
les legislacions estatal i, sobretot, internacional per a 
les quals sigui viable la REC, sense defugir que la ini
ciativa ha de partir del Govern català en exercici d'un 
dret dels ciutadans de Catalunya. O 

SÍLVIA ASCASO i JGLÉSIAS 
Advocadessa coHegiada núm. 15.731 de Barcelona 

40-----------------------------------

Ona mi~ana 
Ona curta 

BRT 

1.512 kHz 
9.925 kHz 
5.910 kHz 

el programa radiofònic sobre 

comunicacions i radioescolta elaborat per l'equip 

de redacció de 

OUJ10EJ~I1S TÈ:CilJcs· 
que podeu sintonitzar a través de les emissores 

internacionals d 'ona curta i d'ona mitjana. 

21:30 UTC 
23:00 UTC 
23:00 UTC 

K B S Ràdio Corea 

Ona curta 15.575 kHz 22:15 UTC 
13.670 kHz 10:15 UTC 
9.870 kHz 19:00 UTC 

darrer diumenge de cada mes. segons programació 

RÀDIO BUDAPEST RÀDIO MOSCOU 

Ona curta 15.220 kHz 10:15 UTC 
15.160 kHz 10:15 UTC 
9.835 kHz 10:15 UTC 
9.520 kHz 10:15 UTC 
6.110 kHz 10:15 UTC 

darrer diumenge de cada mes 

Ona Curta 9.865 kHz 
9.580 kHz 
9.785 kHz 
7.379 kHz 

dia 15 de cada mes 

21:20 UTC 
21:20 UTC 
21:20 UTC 
21:20 UTC 

Envia ,ns el teu informe de recepció i rebràs una QSL especial, 

a més a més de material divers d,estacions internacionals. 

0UI=J08111S T~OlJCS" 

Apartat de Correus 34038 
08080 BARCELONA 
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PARTICIPA I GUANYA IMPORTANTS 
PREMIS 

TÈSTER MAN'X TOP 
FONT D'ALIMENTACIÓ GRELCO 

TRANSMISSOR PRESIDENT HARRIS DE CS IBÈRICA 
ANTENA DE COMUNICACIONS SIRTEL 
TRANSMISSOR JOPIX-1 DE PIHERNZ 

POLÍMETRE PER A LABORATORI PROMAX 
VOLTÍMETRE DIGITAL DE C/C, DE DITEL, S.A. 

SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY A QT 

NO PERDIS EL TREN 
DEMAN~NS LES BASES 

DE PARTICIPACIÓ 

OLJI~DE11J15 TÈCJlJcs· 
Ap. 34038 08080 BARCELONA 

ESCEPTICISME EN EL 
~ ~ 

PROCES DE FUSIO 
FREDA 

Una esperada conferència de Martin Fleischmann sobre la fusió freda al 
Congrés de Químics d 'Estocolm aquest estiu passat no ha aportat res de nou 

que aclareixi si ell i Stanley Pons realment van aconseguir una reacció 
termonuclear en el seu pot de vidre. 

Poques notícies han provocat més rebombori dins 
els miljans científics de tot el món que un article de 
Martin Fleischmann i Stanley Pons a la revista 
nord-americana «Journal of Electroanalytical Che
mistry» el passat mes de març. De sobte aquests dos 
químics, anglès el primer i americà el segon, afirma
ven haver aconseguit a la temperatura ambient un fe
nomen que «no podia ser una altra cosa que una fusió 
nuclear». I a ixò fent servir com a materials bàsics de 
treball un senzill pot de vidre, aigua pesada i pal·ladi. 

No cal dir que a qui va sorprendre més la notícia 
va ser als centenars de físics de tot el món que porten 
anys treballant en aquest camp. La majoria seguint mè
todes molt més complexos, basats sobretot en l' escal
fament de plasma d'hidrogen a milions de graus en ins
taHacions que valen sumes enormes. 

A molts d'ells l'experiment de Fleischmann i Pons 
els va semblar massa fàcil i van començar a mirar amb 
lupa les dades presentades per aquests dos investiga
dors. Per què no van aconseguir detectar heli en el seu 
experiment? Ni tampoc neutrons, triti o radiacions 
gamma, fet que seria la prova que havien aconseguit 
una fusió nuclear? Tot i el prestigi de que aquests dos 
químics gaudeixen des de fa temps com a investiga
dors, els van començar a acusar de xarlatans. I als dub
tes sobre l'experiment s'hi afegien rivalitats professio
nals com el fet que un típic problema de físics el resol
guessin uns investigadors del camp de la química. 

CONFERÈNCIA DE MARTIN FLEISCHMANN 

A Estocolm (Suècia), convidat al congrés de quí
mics, Fleischmann va parlar aquest estiu del seu fa
mós exp·eriment. Tenia la sort de trobar-se entre col·le
gues, i a la sala no va haver-hi escarafalls. 

La seva conferència, titulada Solide state fusion? 
(fusió de l'estat sòlid?) -així mateix, amb un interro
gant al final- va ser molt més prudent que no pas el 
seu article Martin Fleischmann, a qui no agrada la 

denominació «fusió nuclear freda» i prefereix dir-ne fu
sió de l'estat sòlid, va recalcar que els efectes observats 
no poden explicar-se amb les reaccions químiques cor
rents. La causa n'és una altra i encara no s'ha esbrinat. 

L'investigador anglès va assenyalar que ell i el seu 
coHega americà es trobaven encara en les fases més 
prèvies del seu treball. Ara estaven examinant d'una 
manera molt més sistemàtica les formes de mesura
ment de la calor produïda en funció de les condicions 
de l'experiment. Fleischmann va reconèixer que la 
generació de calor s'ha de mesurar molt més curosa
ment que no pas havien fet abans. 

Parlant després amb la premsa va declarar la seva 
sorpresa per les reaccions a tot el món. Ell es pensava 
que la gent donaria la seva idea per molt estranya i 
després se'n oblidarien. Fleischmann, visiblement 
molest per les dures crítiques, manifestà que «un arti
cle perliminar és simplement un article preliminar. No 
justifica un interès tan gran». 

A les objeccions de per què són tan pocs els que 
han pogut tornar a fer el seu experiment, es va limitar 
a contestar que aconseguir-ho era més difícil del que 
molts es pensen. La forma dels elèctrodes és un factor 
important. Amb plaques no passa res. El millor són bar
res primes de deu centímetres, i el paHadi no ha de ser 
forjat sinó colat. 

Contradient-se amb el contingut del seu famós ar
ticle, Fleischmann va afirmar que ells mai havien dit 
que haguessin assolit la fusió freda. Són altres, va ma
nifestar els que han divulgat i reforçar el missatge cien
tífic. 

UNA VEU CRÍTICA 

Per a Erik T. Karlson, catedràtic de física a la Uni
versitat d'Upsala i investigador de fusió nuclear, les 
crítiques estan clarament motivades. 

- «Per començar, l'experiment estava molt mal docu
mentat al seu article. No es podia comprendre, senzi-
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llament, com havien aconseguit els resultats que afir
maven i quins mesuraments havien fet. S'havien limi
tat a mesurar l'energia produïda amb sistemes calori
mètrics. Tampoc havien fet cap mesuratge de control 
que fonamentés que es tractava d'un procés nuclear» 
va dir a Quaderns .Tècnics l'investigador suec. 

Erik T. Karlson afirma que no és gens segur que 
enlloc del món s'hagi aconseguit repetir l'experiment. 

- «Han aconseguit el que sembla la producció de neu
trons i una certa quantitat de fusió freda . Alguns inves
tigadors ho han interpretat així. Però ningú ha acon
seguit aquesta enorme producció d'energia que ells 
afirmen. És a dir, no hi ha ningú que haguí reproduït 
del tot el seu experiment.» 
- «S'ha dit que a Hongria i a la Unió Soviètica van 
fer-lo, -afegueix-, però els hongaresos no n'han do
nat després cap més detall. A la Unió Soviètica ho 
havien anunciat, però jo he tingut ocasió de parlar amb 
el professor Golobin, que és un dels més destacats in
vestigadors de fusió a Moscou i em va dir que era 
molt dubtós». Segons ell, que no s'hagi publicat res dels 
resultats és una prova que no s'ha pogut fer. 

Una qüestió que el professor suec troba molt tèrbola 
són les explicacions donades per Fleischmann sobre 
la forma dels elèctrodes. 
A Harvell, (Anglaterra), han provat tots els sitemes 
per a verificar l'experiment. Martin Fleischmann ha 
estat abans vinculat com a consultor a Harwell i els 
ha donat tota la informació que raonablement es pot 
donar, i així ho han confirmat allà. Doncs, malgrat 
això, no han aconseguit reproduir-lo! 

FA SEIXANTA ANYS QUE UN NORUEG JA 
CREIA HA VER ACONSEGUIT LA FUSIÓ 
FREDA 

L'investigador noruec John Trandberg, que va 
treballar a Suècia la major part de la seva vida, ja 
creia l'any 1927 haver aconseguit la fusió nuclear al 
seu laboratori. Tandberg es basava en els treballs de 
recerca de dos químics alemanys, Fritz Paneth i Kurt 
Peters, per obtenir heli a partir de l'hidrogen. 

Durant el primer quart de segle Alemanya neces
sitava grans quantitats d'heli per als seus dirigibles. Els 
Estats Units, l'únic gran productor, n'havia interrom
put les exportacions. La intenció de Paheth i Peters 
era investigar si l'hidrogen es podria convertir en heli 
sense aportació d'energia i miijançant un catalitzador, 
primordialment pal·ladi. 

Com que una característica d'aquest metall és que 
pot absorbir una quantitat d'hidrogen 850 vegades su
perior al seu volum, els investigadors creien en la pos
sibilitat de- reaccions espontànies entre els nuclis d'hi
drogen, que llavors quedaven molt atapeïts en els re
ticles del pal·ladi. De fet, els alemanys van afirmar ha
ver aconseguit heli miijançant la difusió d'hidrogen per 
un fil capiHar de paHadi escalfat al roig. La quantitat 
obtinguda era, però, amb prou feines mesurable. 

Foto 1. Pons i Fleischmann presentant el seu experiment als 
membres del Congrés dels Estats Units. 

John Tandberg va intentar perfeccionar el mèto
de i fins i tot va sol·licitar una patent per al seu siste
ma, si bé li va ser rebuijada. 

El descobriment del deuteri l'any 1932 va animar 
al noruec a continuar els seus treballs de recerca, però 
orientats llavors vers la producció d'energia. Els nuclis 
d'hidrogen pesant, els deutrons, tenen més capacitat 
per produir reaccions nuclears que els nuclis normals 
d'aquest gas, els protons. Tandberg esperava que sa
turant de deuteri un filferro de paHadi i descarregant
hi a través seu un acumulador carregat amb alta ten
sió es produiria una reacció nuclear. L'intens increment 
de la pressió i temperatura, creia ell, creaven les con
dicions per produir coHisions violentes entre els nuclis 
i, per tant, perquè es produïssin fusions nuclears. 

Les descàrregues elèctriques produïen unes fortes 
explosions, però amb èls instruments d'aquella època 
no es va poder demostrar si s'havia produït cap reac
ció atòmica. 

RAMON BOHIGAS (Estocolm) 
Enginyer Industrial 

44---------------------------------------

EMISSOR DE RAIG LÀSER 
PER A IL·LUMINACIÓ 

ESPECTACULAR 

A J!etició d'alguns dels nostres lectors, en aquest article descriurem el 
funcionament i la instaHació de l'equip làser d'emissió que comercialitza 

l'empresa Cebek per a funcions d'iHuminació espectacular. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'EMISSOR 

L'emissor de raig làser per a iHuminació espectacu
lar és constituït per un tub emissor i una font d'aliinen
tació. 

El tub emissor conté una mescla d'heli i neó a baixa 
pressió que emet llum visible de color vermell. A l'in
terior del tub hi ha l'ànode i el càtode que exciten la 
mescla gasosa quan reben la tensió generada per la 
font. 

La font d'alimentació és constituïda per un transfor
mador elevador, seguit d'un multiplicador de tensió 
amb díodes i condensadors, que és capaç de generar 
la tensió d'engegada i mantenir la intensitat necessària 
per al seu funcionament. 

FUNCIONAMENT 

Les normes de seguretat que cal seguir durant el seu 
ús per evitar qualsevol risc innecessari són les següents: 

• Comproveu que l'interruptor de xarxa és a la posi
ció central, marcada «Ü ». Comproveu que aquest 
interruptor tingui tres posicions per evitar enceses 
accidentals. 

• Connecteu l'endoll a la xarxa eléctrica de 220 V CA. 
• Dirigiu la sortida del raig cap a qualsevol objecte i 

eviteu de mirar-lo directament. 
• Pitgeu l'interruptor i, aproximadament, al cap d'uns 

segons apareixerà el raig lluminós. Si en aquesta po
sició de l'interruptor no s'encén, proveu l'altra. 

• No tingueu el làser encès més de 10 minuts seguits, 
ja que el tub s'esgotaria ràpidament. Un cop passats 
10 minuts d'ús, deixeu descansar el làser durant 15 
minuts perquè el tub es refredi. Si l'empreu menys 
de 10 minuts, fer-ho a intervals iguals de treball i 
repòs. 

• Quan s'hagi acabat l'ús del làser, pitgeu l'interruptor 
per apagar-lo i desconnecteu-lo de la xarxa elèctrica. 

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL MODULADOR 

El modulador de raig làser per desviació del feix llu
minós és constituït per dos motors de corrent continu 
acoblats a dos miralls sintètics; tot el conjunt és mun~ 
tat sobre un suport d'alumini que s'acobla al làser. 

Els motors són governats per un circuit electrònic 
que permet variar la velocitat de gir i seleccionar in
dependentment el funcionament de cada motor de 
manera contínua o aleatòria. 

CONNEXIONS 

Les connexions del circuit són com es representa a 
la figura 3. 

1. Interruptor de la xarxa (220 V). 
2. Polsador continu-aleatori motor 1. 
3. Polsador continu-aleatori motor 2. 
4. Potenciòmetre velocitat motor 2. 
5. Potenciòmetre velocitat motor 1. 

INSTAL·LACIÓ 

Els passos que cal seguir per a la instaHació són els 
següents: 

• connecteu l'entrada de 200 Va l' interruptor; 
• poseu el cable de l'interruptor al transformador (220 

V); 
• una sortida de 9 V del transformador al circuit· 
• connecteu als motors 1 i 2 les seves sortides· ' 
• observeu el dibuix si teniu cap dubte. ' 

COMPROVACIÓ 

Un cop acabades aquestes operacions, el circuit és 
a punt de ser comprovat segons les indicacions se
güents: 
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Fig. l. Configuració interna del tub emissor. 

• pitgeu l' interruptor de la xarxa i els motors comença
ran a girar; 

• amb els polsadors 2 i 3 trets, moveu els potenciòme
tres 4 i 5, veureu que la velocitat dels motors canvia; 

• poseu els potenciòmetres 4 i 5 al mínim i, amb els 
polsadors 2 i 3 piljats, veure que els motors varien 
la seva velocitat fins a gairebé aturar-se i tornen a 
accelerar; 

• un cop fetes aquestes proves, el modulador és a punt 
de ser muntat sobre el làser. 

--

·-
I f t 

2 3 4 5 

Fig. 3. Connexions del circuit. 

davant 

o 
1 
I 

sortida del roig 

darrere 

----(]:: 

interruptor 

Fig. 2. Configuració externa del tub emissor. 

INSTAL·LACIÓ DEL MOTOR EN EL LÀSER 

A la placa de suport dels motors hi ha dos forats lliu
res que coincideixen amb dos forats més que hi ha al 
làser pel costat de sortida del raig. 

CoHoqueu la placa de suport amb els motors a so
bre el làser i fixeu-la amb dos cargols autorosca. 

Comproveu que el centre dels miralls coincideix 
amb el punt de sortida del raig. Pot passar que durant 
el transport els suports dels motors s'hagin desajustat. 

Fig. 4. Connexions del modulador. 
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Al dibuix es pot veure com han de quedar els motors; 
si hi trobeu alguna diferència, retoqueu els suports dels 
motors fins que quedin ben posats. 
IMPORTANT: feu aquestes comprovacions amb el là
ser desconnectat! 

Un cop instaHat i comprovat el modulador, i com
provats també els motors, es pot fer la prova final de 
conjunt. 

• Pitgeu l'interruptor del modulador i els motors co
mençaran a girar; tot seguit pitgeu l' interruptor del 
làser; quan surti, el raig incidirà sobre els miralls i 
començarà a formar diferents figures , que podreu 
veure projectant el làser sobre una superfície qual
sevol. 

• A continuació podreu veure algunes de les figures 
més usuals i la forma d'obtenir-les. 

CREACIÓ DE FIGURES AMB EL LÀSER 

Les diferents figures que expliquem aquí es poden 
obtenir amb facilitat, però no són les úniques, ja que 
les possibilitats són moltes i només depenen de la ima
ginació, l'habilitat i la paciència. 

Aquestes figures es divideixen en dos grups: 

• cercles i ovals, aturats o en moviment; 
• triangles i figures amb vèrtexs, aturades o en movi

ment. 

Figures i ovals 

S'obtenen amb els motors en funcionament continu 
i variant els controls de velocitat. Primer proveu-ho 
amb la velocitat al mínim per als dos motors i llavors 
augmenteu-la lentament. Després proveu-ho amb els 
motors a velocitats diferents l'un de l'altre i variant-les 
en tots dos. 

Figures amb vèrtexs 

S'obtenen amb els motors en funcionament aleato
ri i movent els controls de velocitat. Primer proveu-ho 
posant un motor en funció aleatòria i variant la velo
citat de l'altre. Després amb tots dos motors en funció 
aleatòria i variant les dues velocitats. Recordeu que la 
funció aleatòria només funciona per a velocitats peti
tes i que si la velocitat augmenta desapareix. 

Com heu pogut comprovar durant les proves, apa
reixen infinitat de formes i figures que només depenen 
de l'usuari. Aneu provant, i recordeu que només po
deu tenjr deu minuts seguits el làser en marxa. 

A part dels esmentats, es poden obtenir d'altres 
efectes fent rebotar el raig sobre boles de miralls de ti
pus discoteca o miralls simples, o bé projectant el raig 
a través de fum artificial. 

Fig. 5. lnstaHació del modulador en el làser. 

suport 

làser 

Fig. 6. Conjunt instaHat. 

CONDICIONS DE SEGURETAT 

Aquest làser és de classe li, amb baixa potència de 
sortida i emissió de llum visible, per la qual cosa no 
pot causar danys a la vista, mentre no mirem el raig 
lluminós directament o amb aparells òptics; tampoc pot 
produir prou energia per fer encendre materials com
bustibles. 

Tanmateix, l'ús del làser demana unes condicions 
mínimes de seguretat que s'han de complir per evitar 
qualsevol risc: 

1. No mireu mai directament el raig làser que surt de 
l'aparell ja que pot ferir els ulls de manera irrever
sible. 

2 . No feu servir el làser en ambients humits, ni amb les 
mans o els peus mullats, ja que podríeu rebre des
càrregues elèctriques d'alta tensió. 

3. No obriu la caixa del làser, ja que al seu interior hi 
ha la font d'alta tensió -2.000 volts-, que es man
té fins i tot amb el làser desconnectat. O 

Departament Tècnic de Cebek 
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SISTEMES OPERATIUS 

El Sistema Operatiu és una part de l'ordinador que s'encarrega d'oferir uns 
serveis a l'usuari per facilitar la seva programació i la seva utilització. 

L'evolució que segueixen tots els sistemes operatius és intentar arribar a un 
estàndard per a tots els ordinadors. Aquest intent pot arribar a través del 

Sistema Unix. 

INTRODUCCIÓ 

Un ordinador està format per: un o més processa
dors, unitats de memòria, discos on emmagatzemar la 
informació, terminals com a mitjà de comunicació amb 
l'usuari, interfícies amb xarxes de comunicacions per 
poder connectar amb altres ordinadors, i d'altres dis
positius perifèrics. Tots aquests elements són els que 
constituieixen el hardware. Però amb el hardware sol 
no serem capaços de fer res. Ens caldrà tenir un con
junt de programes que ens ajudin a utilitzar tots aquests 
recursos. Aquesta part és la que constitueix el software. 

El software d'un ordinador el podem dividir en dues 
parts ben diferenciades que són: els programes del sis
tema, que ens faciliten la tasca de programar a un ni
vell més alt, i els programes d'usuari que poden ser els 
desenvolupats pel propi usuari, o bé programes d'ús 
més general que són d'utilitat per a molts usuaris en 
moltes aplicacions. Entre aquests podem mencionar 
programes de bases de dades, de tractament de tex
tos, fulls de càlcul, algorismes de control, etc. 

Una gran part dels programes del sistema consti
tueix el que s'anomena sistema operatiu (SO), que és 
la part de software que en gestiona la utilització de tots 
els recursos de què disposa l'ordinador. 

NIVELLS D'UN SISTEMA INFORMÀTIC 

En la figura 1, podem veure la jerarquia de nivells 
que forma un sistema informàtic. En el nivell més baix 
trobem els dispositius físics de què consisteix el com
putador, integrat per: xips, plaques, impressores, uni
tats de disc i tots els altres elements materials que for
men l'ordinador. 

En la figura 2, veiem un cas general de tot el que 
forma el hardware d 'un ordinador. 

Per sobre d'aquest nivell hi ha el llenguatge màqui
na que consta d'una sèrie d'instruccions senzilles que 
són les que entén la unitat de processament. La unitat 
de processament o processador és la part de l' ordina
dor que interpreta les instruccions d'un programa i ge
nera els senyals de control cap a tots els altres dispo
sitius per què s'executi el que li han demanat. Això vol 

dir que cada processador té un llenguatge màquina di
ferent, i, per tant, si només hi haguessin aquests dos ni
vells, el programador, després d'aprendre aquest llen
guatge faria programes que només funcionarien en un 
ordinador determinat. En el moment que es canviés 
d'ordinador el programador hauria de tornar a apren
dre ,el llenguatge i fer tots els programes de nou. 

Es per aquest motiu que en un nivell superior tenim 
el sistema operatiu que constitueix gran part dels pro
grames del sistema. El sistema operatiu és, per tant, de
pendent del seu nivell inferior, i, en definitiva, de tot 
el hardware. Això significa que haurà de saber exacta
ment de quin hardware disposa, i com s'han d'utilitzar 
cadascun dels dispositius. D'aquesta manera, en nivells 
superiors no serà necessari saber com es programa un 
dispositiu determinat per poder-lo utilitzar. Si un pro
gramador en alt nivell vol escriure alguna informació 
sobre un disc, no haurà de saber com està distribuïda 
la informació prèviament emmagatzemada, ni quins 
són els passos que hem de seguir perque el capçal 
magnètic es posicioni i guardi físicament les dades, sinó 
que dirà quina informació vol escriure i el SO s'encar
regarà de trobar un espai buit en el disc i guardar-la. 

Una gran part dels programes del sistema ja utilit
zen el sistema operatiu. Aquests programes poden ser 
els compiladors, els editors, l'intèrpret de comandes, 
etc. L'intèrpret de comandes és el programa que man
té el diàleg amb l'usuari i interpreta les ordres que 
aquest li va donant a través del terminal. 

En la part més alta d'aquesta jerarquia hi ha els pro
grames d'aplicació. Aquests programes escrits en alt ni
vell arriben a ser totalment independents de l' ordina
dor on s'han escrit. 

FUNCIONS DELS SISTEMES OPERATIUS 

En sistemes operatius un concepte important que 
els caracteritza és el concepte de processament. Bàsi
cament, un processament és un programa durant el 
temps que s'està executant. Quan un usuari des d'un 
terminal, decideix executar un programa, el sistema 
operatiu s'apunta el programa i a partir d'aquest mo
ment sap que és un altre processament el que s'haurà 
d 'executar. La manera en què s'executen els proces-
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saments depèn del SO, del hardware i del sistema ope
ratiu perquè és l'encarregat de gestionar la seva exe
cució. Del hardware perquè depèn del nombre de pro
cessadors que hi ha. Si hi ha un sol processador signi
fica que en un instant determinat només es pot estar 
executant un processament. En el cas que tinguem di
versos processadors haurem de tenir un sistema ope
ratiu distribuït que ens reparteixi els processaments en
tre els processadors. 

Hi ha casos en què hi ha un sol processament exe
cutant-se i fins que no acaba del tot no en comença 
cap altre. És el cas d'ordinadors molt grans o super
computadors on els programes que s'executen són en 
la seva majoria per fer gran nombre de càlculs, que ne
cessiten molt de temps per ser processats i s'executen 
seqüencialment. Així, quan l'usuari demana executar 
un programa, aquest programa es posa en una cua, i 
fins que no li toqui el torn no començarà. Com que 
acostumen a ser programes molt llargs i s'executen per 
ordre d'arribada, l'usuari no cal que hi estigui present. 
Així quan torni al terminal unes hores després o a l'en
demà es trobarà amb el programa ja executat. D'a
questa execució que no és interactiva amb l'usuari se'n 
diu execució off fine. 

Programes d ' usuari USUARI 

Ed itors I Compiladors I Intèrpret de C. 
S ISTEMA 

Sistema Operatiu 

Uenguatge Maquina 
HARDWARE 

Dispositius Físics 

Fig. l. Jerarquia de nivells d'un sistema informàtic. 

Els sistemes operatius d'altres ordinadors més petits 
tenen la característica de ser multiusuari i multiproces
sament. Es diu multusuari perquè hi poden haver molts 
terminals connectats i moltes persones treballant-hi en 
cada moment. És multiprocessament perquè hi ha 
molts programes que s'executen a la vegada. El pro
blema el tenim si pensem que hi ha una sola unitat de 
processament i molts processaments executant-se. La 
sensació de l'usuari és que només hi treballa ell i té tot 
l'ordinador per a ell sol. Aquest efecte s'aconsegueix 
executant cada processament durant un temps molt 
curt i després canviant a un altre. Això vol dir que, per 
exemple, durant un segon de temps ha executat un 
tros de cada processament dels diferents usuaris. 

També tenim sistemes operatius d'un sol usuari i un 
sol processament. L'exemple més senzill és el cas dels 
ordinadors personals quan funcionen sota el sistema 
operatiu DOS. Aquest SO no té cap problema per ges
tionar els processaments, ja que només podem execu
tar un programa cada vegada. 

A més a més de la gestió de processaments hi ha 
altres funcions del SO que faciliten la feina a l'usuari. 
Així, una altra tasca a realitzar és la de gestionar l'ac
cés comú de dos usuaris a un mateix dispositiu. Per 
exemple, si dos usuaris envien les seves dades a la im
pressora en el mateix moment i només hi ha una im
pressora, a nivell d'usuari semblarà que n'hi ha dues. 
Això vol dir que no dirà a un dels dos que s'esperi a 
que acabi l'altre sinó que es guardarà els blocs de da
des dels dos i després els imprimirà seqüencialment. El 
mateix problema es resol en d'altres dispositius que són 
compartibles com pot ser el disc. 

Un altre problema a resoldre pel SO és el de gestió 
de la memòria. Un ordinador té una memòria princi
pal limitada. Això significa que si en un moment la me
mòria de què disposa és menor que la que necessiten 
els processaments què s'executen, l'ordinador no pot 
continuar funcionant. Per evitar-ho, el que fa el SO és 
tenir a la memòria principal només el tros de progra
ma que s'executarà a continuació i la resta estarà en 
altres dispositius com poden ser els discos. A mesura 
que el programa va avançant anirà portant a memò
ria el tros de programa que toca executar. 

Una funció molt important en ordinadors que fun
cionen en segons quins llocs és la de protecció. Molta 
informació de la que es guarda pot interessar que no
més sigui accessible a usuaris autoritzats. Fins i tot hi 
ha informació que es vol que sigui inaccessible a per
sones que són usuàries d'aquell mateix ordinador. 
Cada usuari en un ordinador tindrà un espai on pot 
guardar les seves dades i només hi podrà entrar ell des
prés d'escriure una contrasenya. Un problema molt im
portant en el moment de dissenyar i escriure un siste
ma operatiu és que no hi hagi cap esquerda per on pu
gui entrar personal no autoritzat a zones de dades pro
tegides. 

L'UNIX COM A ESTÀNDARD 

Un problema que presenta els SO és el de l'estan
dardització. a tot usuari li agradaria que el nivell supe
rior al SO fos igual en qualsevol ordinador. Fins ara, 
cada fabricant d'ordinadors acostuma a tenir un SO 
propi que funciona només en els seus ordinadors. Això 
fa que quan es canvia d'ordinador, el SO també sigui 
diferent. Així, per exemple, en ordinadors personals el 
sistema operatiu més extés és el DOS. Actualment te
nim el sistem OS/2 que és una evolució de l'anterior i 
que aprofita més les millores que s'han aconseguit en 
el disseny de microprocessadors molt més potents. En 
ordinadors més grans cada fabricant té el seu propi, 
com per exemple, el cas de Digital (DEC) que funcio
na amb el sistema operatiu VMS. 

Cap a l'any 1970 tres investigadors de la Bell La
barataries d'Estats Units van desenvolupar un siste
ma molt petit que posteriorment seria el nucli de l'U
nix. La primera versió, molt senzilla, era capaç de fer 
molt poques coses. D'altres versions més completes el 
van fer evolucionar. Thompson i Ritchie van escriu-
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Fig. 2. Esquema de les parts hardware integrats d'un ordinador. 

re l'any 1973 un nucli del sistema en e, llenguatge 
creat pel mateix grup de persones, i un petit tros en As
sembler. Poc a poc el seu ús es va fer general en la 
Bell Laboratories. Cap a l'any 1976 es publica l'Unix 
i es dóna a conèixer el codi font en C. Això serveix per
què diferents universitaris el puguin usar de cara a la 
docència. Fins i tot es publicaren llibres amb el codi en 
C explicat línia a línia. A partir d'aquest moment apa
reixen diferents versions. 

Actualment, l'Unix (marca registrada dels AT&T 
Bell Laboratories) és àmpliament utilitzat per molts or
dinadors i podria ser un intent de fer un sistema ope
ratiu estàndard. Així, a partir de la versió System V, di
ferents fabricants l'han aplicat en els seus ordinadors, 
com pot ser IBM amb el sistema anomenat AIX, o l'a
plicació de l'Unix en ordinadors personals a través del 
sistema Xenix desenvolupat per MicroSoft. 

· La preocupació actual és intentar fer un Unix estàn
dard per tal que arribi a ser el sistema operatiu usat en 
tots els ordinadors. El problema és que a falta d'un 
Unix totalment estàndard, cada fabricant es fa la seva 
versió sensiblement diferent a les altres. És el cas, per 
exemple d'Ultrix que és la versió que ha fet DEC per 
als seus ordinadors W AX. 

FE D'ERRADES 

CONCLUSIONS 

Els avantatges que reporta un sistema operatiu a un 
sistema informàtic són entre d'altres la portabilitat dels 
programes escrits en llenguatges d'alt nivell entre ordi
nadors diferents, la facilitat d'utilitzar els dispositius fí
sics sense haver de saber como són exactament, la ca
pacitat d'executar programes més grans que la memò
ria de què disposem o també la possibilitat de protegir 
la informació que ens interessi. 

La fita a aconseguir en el futur pròxim és arribar a 
un sistema operatiu estàndard que ens permeti canviar 
d'ordinador més fàcilment. Però una fita més llunyana 
és la d'arribar a comunicar-nos amb tots els ordinadors 
amb un llenguatge natural. És a dir, que entengui la 
manera natural com ens expressem els humans . . 
Aquesta és una tasca important d'investigació en el 
camp de la inteHigència artificial. D 

ALBERT LARRÉ 
Investigador al Departament d'ESAII de 
la Facultat d'Informàtica de Barcelona. 

e En el núm. 22/23 de QT vam ometre d'indicar que els treballs i investigacions realitzats per l'autor de l'article «Reconeixement de veu per 
ordinador>> de Francesc Gudayol, havien comptat amb un ajut a la recerca de la CIRIT i que s'havien dut a terme a l'EUETT La Salle Bonanova. 

e En el núm. 24 l'autor de l'article «Font d'alimentació programable» és Jordi Oliveras. Donada la mala reproducció de les pistes de circuit ofe
rim la possibi litat de trametre una còpia dels originals als lectors que així ho sol·licitin. 
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*" PER LA LLIBERTAT D'INFORMACIO 
La Guàrdia Civi l ha clausurat els repetidors que, insta!. lats per Acció Cultural, facilitaven la 

recepció de TV3 al País Valencià. Davant de l'ordre del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions 
dirigit per José Barrionuevo, s'ha fet patent la reacció generalitzada de tota la nostra societat: 

1. Els rectors magnífics d'Universitats de València, Catalunya i liles Balears. 
2. Propostes no de llei en els parlaments autònoms del País Valencià, les liles 

Balears i Catalunya. 
3. Totes les centrals sindicals: UGT, CCOO, CGT. STEPV, Unió Llauradors, Unió 

de Pagesos ... 
4. Centenars de personalitats i intel·lectuals com Emilio Attard, Antonio Ga

des, Josep Vicent Marquès, Lluís L/ach ... 
5. Més de 500 entitats culturals i esportives, des de I'Asociación 

de Escritores Valencianes en Lengua Castellana fins l'Hèrcules CF. 
6 . Tots els Premis d'Honor de les Lletres Catalanes (Francesc de B. Moll, Joan 

Fuster, Miquel Tarradell, Vicent Andrés Estellés, Manuel de Pedrolo, 

Josep M. Llompart. Ramon Aramon, Joan Coromines. Pere Calders, Enric 
Valor, Xavier Benguerel y Marià Villangòmez). els quals han dirigit, a més, 
una carta al president Gonzalez denunciant l'atemptat als Drets Humans que 
aquest fet representa. 

7. Més del 80% dels parlamentaris valencians que han contestat una recent 
enquesta. 

8. La gran majoria de la població valenciana, segons una enquesta realitzada 
per l'Institut de Cinema i Radiotelevisió de la Universitat de Va lència. 

9. A proposta d'un grup d'europarlamentaris (lC, CDC, UDC, PP, CDS), l'exigència 
que TV3 continue arribant al País Valencià ha arribat al parlament d'Estras· 
burg i ha estat feta pròpia pel Grup Liberal del Parlament Europeu. 

DAVANT D'AQUEST FET, EXIGIM QUE EL MINISTERI RECONSIDERE LA SEUA POSTURA I QUE ELS VALENCIANS TORNEM A REBRE TV3, A MÉS DE TVV. 

MÉS DE MIL PERIODISTES REFUSEN LA DECISIÓ DEL. GOVERN 

Més de 1000 periodistes refusen la decisió del govern I subscriuen la petició que TV3 arribe al País Valencià I TVV • Catalunya I les liles Balears. 

•Tot fo po11ur quo ol qoo o• prot411 omb oquo•t• actuat:/6 •• prorocor ol do•imlm 
dol• t:lutiHI••• roloocfo•• o oxorcfr ol drot • la llibertat d 'l11formacl6 I, ofhoro, d••
,,,_ ot• t:lutiHI•• cotof••• I bol••,. • oxorclr ol ••• dret • rebre ,., .,,,.,,.,, do 
TVV. Eo -'foo ocoo/01111 ol pro1ldo11t Lormo ho oxpllcot ol ••• projocto qiiO lo TVV 
anfiH o Cotof.,ro I BofooTI, "" projecto •••umlt, com o do•lt, pol motolx Portament 
do eot•I••T•· 

Croom quo cop r.6 tjcnlco pot for lmpo,.lblo offò quo tolt fjcffmont o• prod•olx .,, 
lo• tolorl•on• dola ,.,t. dol• pof•o• o11ropou•, ott mol 110 • 'flfforforofxo•f•• toforf•to•• 
do poï•o• roÏ111. I, com 110 roldrlem ro•ro q11o ,., roo•• d'Ml•.,,. colocldncla •• l'o•· 
•ltlloc/6 do froqijocfo• foro polltlt:o - 1• quo llom o• tot •I• prlmo,. do(.,...,.. do fo 1111· 
clot/ro dolo TVV- dom•••m oftorom quo •• cap e•• l'oml••l6 do TVV P•t• •ltolflcor 
un rotroc4• ., l'oxorc(t:l dol drot • la llibertat do comultlcacl6 do ,., porsooo•.• 

S'hi adhereixen: 

Col·legl de Periodistes de Catalunya • Unió de Periodistes del País Valencià • Associació de la Premsa Valenciana 

i els següents periodistes: 

Joan Barrera, Pau Camps, Jordi, 
Fortuny, August Puncernau, Pilar 
Rahola, Jordi Daroca, Tatxo Be
net, Àngels Barceló, Rosa Mar-, 
queta, Fina Brunet, Jaume 
Vilalta. Josep M. Ràfols, Joan Sal
vat, Rafael Jorba, Josep Maria 
Cadena, Quim Regàs, Enric Sa
la, Montserrat Minobis, Salvador 
Pardo, Rosa Gil, Carles Sentís, 
Narcís Jordi Aragó, Josep M. 
Huertas Claveria, J. Ramon Cor
real, J. Maria Martí, Andreu Mis
sé, Margarita Riviere, Xavier Foz, 
Salvador Alsius, Josep Collellde
mont, Antoni Ribas. Jaume Gui
llamet, Lluís Sonada, J. Carles 
Miranda, Tomàs Delclós, Julià 
Castelló, J. Ramon Gonzalez, Ma
nuel Vazquez Montalban, Rafael 
Seguí, Albert Viladot, Jordi Cap
devi la, Ricard Fité, Salvador Car
dús, Josep Playà, Per·e Tió, 
Àngela Vinent, Lluís de Carreras, 
Joan Vall, Salvador Gené, José 
Luis Martínez lbañez, Josep Per
nau , Jaume Barberà, Joan Lloret, 

Salvador Cebrià, Jaume Reixach, 
Arcadi Espada, Xavier Pericay, 
Alfons Ribera, Jaume Boix, Mila
gros Pérez, Enric Company, Lluís 
Bassets, Lluís Molla, Josep M. 
Cortés, Joan Barril , Ignasi Agus
tí, José Luis Carrascosa, Fèlix Pu
jol, Lluís Sierra, Josep M. Orta, 
Pere Artigas, Miquel Calzada, 
Maria Gorgues, Albert Rubió, An
toni Comas. Josep Cuní, Josep 
Capella, Darius Domingo, Miquel 
Miralles, Emili Alvarez, Xavier Vi
nader, Jesús Coll, J. Lluís Alonso, 
Carles Serra, Casimir Boi, Miquel 
Sellarés, Jordi Sarsanedas, Jo
sep M. Pasqual, Eduard Com
pany, Maur M. Boix, Albert Jané, 
Juli Bou, Joan Tudela, Jaume Gi
ró, Miquel Macià, Albert Guasch, 
Claudi lsern, Josep Comajoan, 
Josep Viñeta. 

I també centenars de periodistes 
dels següents mitjans de comu
nicació: 

CATALUNYA 
Avui, TV3, TVE-Catalunya, Diari de 

Barcelona, El País, La Vanguardia, 
El Periódico. Punt Diari, Tribuna de 
Actualidad, Interviu, Lecturas, La 
Mañana, Agència EFE, Europa 
Press, Reus Diari , Associació 
d'Emissores Municipals de Catalu
nya, Catalunya Ràdio, Cadena 13, 
Cadena 13- Lleida, Cadena 13- Ma
resme, Cadena 13- Cervera, Cade· 
na 13 - Anoia, Ràdio 4, Ràdio 
Ponent. Regió 7, Revista de Bada
lona, El 9 Nou. El Temps, Diario de 
Terrassa, El Pati, Serra d'Or, Debat 
Nacionalista, Tretzevents, Cavall 
Fort, L'Avenç. Quaderns Tècnics, 
Àncora, Sarna Directa. Revista Mu· 
sical Catalana, Perspectiva Escolar, 
Foc Nou, Associació Amics de Sant 
Jordi, Eraz, Tecno 2000, Nous Ho
ritzons. La Marxa de Catalunya, Rà
dio Marina, Ràdio Grup, Ràdio Valls. 
Ràdio Berga, Ràdio Pirineus, Ràdio 
Rubí, Ràdio La Llagosta, Ràdio Mon
tornès, Ràdio Montmeló, Ràdio Va· 
lira, Ràdio Costa Brava. Ràdio 
Amposta, Ràdio Vic, Ràdio Grup de 
Girona, Ràdio Corpins, Ràdio Cam
brils, Ràdio Calafell, Ràdio Castelló 

d'Empúries, Ràdio Gandesa. Ràdio 
Vilassar de Mar, Ràdio Molins de 
Rei. 

PAÍS VALENCIÀ 

Televisió Valenciana. TVE-Aitana, 
Agència EFE, Levante, El País. Me
diterraneo, Castellón Diario, lnfor
mación, La Verdad, RNE-València, 
Ràdio 4 , Ràdio 5, RNE-Castelló, 
COPE-Castelló, Antena 3 ·Castelló, 
RNE-Alacant. Hoja del· Lunes, El 
Temps, Saó, Túria. Qué y Dónde, 
Ràdio Klara, PTV, Ràdio Rato, Te
leelx, Canfali, Ciudad, Buris-Ana, 
Traiguera. COPE-Vila-real, Ràdio 
Once, SER-Castelló. Notícia 7. 

ILLES BALEARS 

Diari de Mallorca, El Día 16, Ràdio 
Popular - Mallorca, RNE-Ràdio 4 . 
Mallorca, Diari de Menorca. La Pren
sa de lbiza. Diario de lbiza, Eivissa
express, Revista-ADN-Eivissa. Revis
ta Eivissa, El Pitiús, Ràdio Popular 
·Eivissa. 

~111( ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ 
Amb l'objecte de continuar amb més força aquesta campanya, hem obert el compte corrent numero 2949·27 de la Calu de Pensiona (OP 700) de València. La teua aluda econòmica 

ena és tan Important com la humana. Per a més Informació: Acció Cultural del Pals Valenc ... C/ Moralln, 15. 46002 València. Tel. (96) 351 17 27. 



RECEPTORS DE 
COMUNICACIONS 

Si desitgem introduir-nos a fons en la pràctica del dexisme, ens cal un bon 
receptor de comunicacions. L '/COM IC-R71A, el JRC 525 i el Kenwood 

R-5000 en són els màxims representants. 

QUÈ ESCOLTAREM DE MÉS 

La diferència essencial que trobarem entre un re
ceptor de comunicacions i un, popularment esmentat, 
«musiquer» en la pràctica del dexisme, depèn de tres 
factors, la sensibilitat, la selectivitat i l'estabilitat. En 
una primera impressió a l'hora de comparar aquests 
dos tipus de receptors ens podem trobar una mica de
siHusionats en comprovar que sintonitzem les mateixes 
emissores. Els gran aventatges els trobarem en emis
sores situades a la banda tropical i quan s'obre la pro
pagació a la resta de bandas. Per escoltar la BBC als 
15070 kHz o qualsevol altra emissora que radiï en es
panyol, no cal emprar cap dels receptors que s' esmen
ten en l'encapçalament present. Es pot aconseguir gau
dir molt amb aquests sintonitzant emissores sud-ame
ricanes com Radio Caracol de Colòmbia, Ecos del 
Torbes de Veneçuela, Radio Athíntida de Perú y 
moltes altres. Ara ens acostem a uns anys de màxima 
activitat solar, i això permetrà que en les bandas de 
49, 31 y 25 metres ens arribin també emissores locals 
o nacionals procedents d'Amèrica del Sud, i en les ban
des més altes emissores asiàtiques que en èpoques de 
poca activitat solar no arriben als nostres QTH. Sense 
cap mena de dubte, amb un bon receptor de comuni
cacions podrem gaudir més d'aquestes millors condi
cions en la propagació. 

MÉS POSSIBILITATS 

Amb els receptors de comunicacions trobem nous 
vessants del dexisme, com és la possibilitat de desco
dificar RlTY. Amb un ordinador tipus Spectrum ja po
dem descodificar estacions de RlTY encara que el més 
idoni sigui disposar d'un PC o Commodore 64, que 
compten amb diversos interfícies i d'un software més 
complet. 

Veure en la nostra panta lla notícias de premsa, co
municats entre radioaficionats o entre ambaixades, po
licia o militars, ens obre un ampli ventall de possibili
tats a partir de la tinença d'un bon receptor de comu
nicacions, això comptant amb un bon filtre de RlTY 
o un de SSB apte per descodifica r. 

L'escolta d'estacions de radioficionats, estacions uti
litàries· i de les emissores d'ona curta adquireix una 
nova dimensió en un d 'aquests receptors de comuni
cacions. 

Si no pertanyem a cap club dexista, hi ha força in
formacions que no tindrem a l'abast: les notícies i cap
tacions, i també conèixer les darreres novetats en an
tenes i receptors. 

lCOM 1C-R71A 

Dels tres receptors és el que porta més anys al mer
cat. Això no vol dir que sigui el menys dotat d'avenços. 
Per exemple, I' ICOM disposa d'un filtre específic per a 
la descodificació de RlTY i d'un preamplificador de 
senyal. 

La seva manipulació no és senzilla, ja que cal llegir 
molt bé les instruccions o, millor, que encara un altre 
propietari del mateix model de receptor ens aconselli 
com treure-li el màxim rendiment. 

Una peculiaritat de I'ICOM IC-R71A és que opcio
nalment podem disposar d'un comandament a distàn
cia i que una veu sintetitzada ens «llegeixi» la freqüèn
cia que sintonitzem, és un accessori pensat per als in
vidents. 

L' ICOM disposa de tots els controls necessaris a 
l'hora de practicar dexisme: control de guany AF i RF, 
squelch, to, PBT, notch, noise blanker (NB), AGC i de 
teclat per introduïr las freqüències. Els únics inconve
nients són que l'atenuador es fix a -20 dB y l'S-Meter 
quasi mai ens dóna una informació correcta, i és bas
tant «pessimista» (pocas vegades pasa l'agulla del 9!). 
Les trenta-dues memòries es poden guardar durant un 
període de set anys, i s'hi pot accedir a través del teclat. 

En genera l és un receptor molt apte per als dedi
cats al dexisme d'emissores utilitàries, per la seva a lta 
sensibilitat i qua litat en SSB, CW i RlTY. 

J RC 525 

Aquest receptor fabricat por Japan Radio Company 
és el que usen més freqüentment els dexistes més ac-
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tius, almenys a Europa. Les seves freqüències preferi
des són l'ona miljana i la banda tropical, i ara, amb 
l'augment de propagació, les band,es altes i l'ona curta 
en les vessants de radiodifussió. Es un receptor que, 
amb experiència, et permet trobar noves emissores i 
confirmar aquestes estacions difícils de la banda tropi
cal i de l'ona mitjana. 

La manipulació del JRC-NRD 525 és molt senzilla 
i no requereix massa temps d'adaptació. El sistema per 
triar el filtre i les bandes és original i molt pràctic. El re
ceptor va sortir a l mercat a finals de 1986 per substi
tuir el fenomenal JRC 515, el millor receptor per DX 
d'ona miljana, que no ha estat superat pel JRC 525 
perquè no porta preselector manual, sinó automàtic 
per a l'ona miljana. 

El JRC 525 porta tots els controls necessaris per 
practicar el DX, destacant el notch i el PBS, uns con
trols idònis per controlar interferències. 

El receptor pot emmagatzemar fins a dues-centes 
memòries, on consta la freqüència, el mode i el filtre 
de cada estació. L' scanner és molt complet, i pot bus
car a les memòries de diferents formes, por ejemple, 
entre dues memòries determinades. 

L'únic desavantatge del JRC 525 és el preu, ja que 
és el més car dels tres. El seu preu exacte depèn de les 
opcions adoptades, peró en tot cas supera àmpliament 
les 200.000 ptes. 

KENWOOD R-5000 

Com I'R-5000, Kenwood s'ha posat entre els més 
prestigiosos fabricants de receptors de comunicacions. 
Els anteriors models, des de L'R-600 fins a I'R-2000 es
tan en graons inferiors al de l'R-5000. Amb aquest mo
del el graó està cobert i amb un bon nivell. 

L'R-5000 no destaca en cap camp concret del 
dexisme, sinó que queda bé en tots. És un receptor ca
paç de captar els senyals més dèbils i de sintonitzar les 
emissores més potents amb gran qualitat de so. Un fil
tratge de primera qualitat és un altre punt destacable 
de I'R-5000; en posar un dels filtres estrets, el senyal 
és filtrat abans per un dels més amples, de manera que 
s'aconsegueix un senyal més net. La manipulació del 
receptor és molt senzilla i no calen explicacins addicio
nals. Els controls són els imprescindibles en dexisme; 
destaquen el notch op, filtre d'escletxa que actua en 
l'àudio i no en la FI, cosa que millora la seva efectivi
tat en AM. S'ha de destacar que l'R-5000 disposa de 
dues entrades per a antenes, amb commutador incor
porat a la caràtula frontal. Cent són les memòries que 
podem introduir en el receptor que, juntament amb 
l'scanner, ens permet de veure, per exemple, comar
riben les nostres emissores preferides sense moure el 
dial. En la part negativa s'ha de comentar que els nú
meros estan impresos en un color que no contrasta i 
només es llegeixen de prop. 

Foto 1. Receptor JRC-525 de Japan Radio. 

Foto 2. Receptor IC-R71A de ICOM. 

Foto 3 . RHeptor R-5000 de Kenwood. 
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES PRINCIPALS 

COBERTURA DE FREQÜÈNCIES: 
Tant el Kenwood R-5000 com el JRC-525 poden disposar opcionalment de conversors d'VHF i 
també d'UHF en el JRC 

ICOM IC-R71A JRC 525 Kenwood R-5000 

100 kHz-30MHz 90 kHz- 34 MHz 100 kHz- 30 MHz 
34 MHz- 60Mz 108 MHz-174 MHz 

114 MHz-174 MHz 
425 MHz-445 MHz 

MODES 
Els tres receptors estan pràcticament a un mateix nivell, però el JRC-525 posseeix el mode FAX 
per a la descodificació de facsímil, un mode que no s'acostuma a utilitzar. 

ICOM IC-R71A JRC 525 Kenwood R-5000 

AM, FM, RTTY AM, FM, FAX, CW AM, FM. CW, LSB 
CW, USB, LSB RTTY, LSB, USB USB, FSK 

FILTRES 
Hi ha una à mplia gamma de filtres per adaptar el receptor a l nostre DX preferit. La selectivitat d'a
quest receptor depèn d 'aquest factor, que és molt acceptable en els tres models . 

ICOM IC-R71A JRC 525 Kenwood R-5000 

(-6dB) AM 6kHz, 2.7 kHz 12 kHz, 4 kHz, 3.2 kHz* 6 KHz, 2.4kHz 
( -6dB) LSB/USB 2.3 kHz 2.3 kHz 2.4 kHzm 1,8 kHz 
(-6dB) CW 500 Hz*' 250 Hz* 1.5 kHz, 1 kHz* 1.8 kHz, 500 Hz*' 270 Hz* 
(-6dB) RTIY 500 Hz*' 250 Hz* 1,5 kHz, 1kHz* idem. 
(-6dB) FM 12kHz* 12kHz 12kHz 

(*) = Filtres opcionals 

SENSIBILITAT 
En aquest apartat la comparació pràctica és més real que les xifres. En la realitat l' ICOM és una 
mica superior en USB-LSB i en AM gràcies a l pre-amplificador que porta incorporat, però practi
cant dexisme els tres receptors estan a un nivell molt a lt, això ho podem confirmar només consul
tant els apartats de captacions de diverses publicacions dexistes. Allà hi trobarem que certament 
són els més emprats. 

(S + N)/N = lOdB ICOM IC-R71A JRC 525 Kenwood R-5000 

100 kHz-1.6 MHz 3 ¡¡..v(AM) > 15 ¡¡..v (AM) >32 ¡¡..v (AM) 
1 ¡¡..v (SSB) > 5 ¡¡..v (SSB) > 4 ¡¡..v (SSB) 

1.6 MHz-30 MHz 0.5 ¡¡..v (AM) 2 ¡¡..v (AM) > 2¡¡..v (AM) 
0.15 ¡¡..v (SSB) > 0.5 ¡¡..v (SSB) > 0.25¡¡..v (SSB) 

M-----------------------------

RECEPTORS DE SEGONA MÀ 

En el mercat de segona mà podem trobar algun d'a
quests tres receptors, sobretot de !'!COM que és al mer
cat des de 1965. A més podem trobar receptors de co
municacions de l'anterior generació que ens poden do
nar encara un bon resultat. 

Són aquests: 

• DRAKE R-7: Un dels millors receptors de comunica
cions d'ocasió, se'n troben pocs. L'ona miljana i la 
banda tropical sintonitzades amb un d'aquests recep
tors adquireixen una altra dimensió. 

• JRC-515: És l'antecessor del 525 que el millora en 
tot excepte en la recepció d'ona mitjana. El 515 té 
un pre-selector per a l'ona mitjana que permet sin
tonitzar, en èpoques de baixa propagació, senyals 
provinents d'Amèrica. Pràcticament no es troba 
d'ocasió. 

• !COM IC-R70: És l'antecessor de l'IC-R71A; la úni
ca diferència és que l' IC-R70 no disposa de teclat ni 
memòries. És difícil de trobar de segona mà. 

• KENWOOD R-2000/R-1000/R-600: aquests recep
tors sí que són fàcils de trobar al mercat d'ocasió La 
diferència entre ells se centra en l'equipament, per
què a l'hora de fer DX les prestacions són semblants. 
L'R-2000 és el més recomanable per a tots aquells 
dexistes que no puguin accedir a un receptor de co
municacions nou. 

• YAESU 7700-8800: Les prestacions d'aquests recep
tors són al límit del que considerem que és un recep
tor de comunicacions, se situa per dessota dels Ken
wood abans esmentats. És recomanable comprar-los 
si es troben realment barats. 

Hi ha diversos models que tenen només l'aparença 
d'un receptor de comunicacions però que, en realitat, 
són «musiquers» disfressats. En aquest nivell troben re
ceptors com el Marc, Phillips 02499, Bearcat DX1000 
i Heatkit/Zenith. 

Si comprem el receptor a un particular val la pena 
d'anar acompanyat d'un dexista més expert que no
saltres, o que posseixi un receptor igual al que volem 
adquirir. 

DARRERES NOVETATS 

!COM acaba de presentar un nou model que se si
tua molt per sobre dels actuals receptors de comunica
cions. L'I COM R-9000 es situa dins l'espai dels recep
tors professionals. Pot cobrir totes les freqüències entre 
100kHz i 200 MHz sense interrupció. Per comptes del 
típic freqüencímetre digital porta un monitor on podem 
visualitzar des de la freqüència que sintonitzem fins a 
un analitzador d'espectre de la freqüència sintonitza
da; també pot servir de televisor. En aquest aspecte po
dem veure la lV comercial i l'amateur ... El receptor 
pesa 20 kg i el seu preu aproximat és de 885.000 ptes. 
sense l'IVA; més o menys com quatre IC-R71A. El re
dactor espera usar-lo algun dia .. . , encara que el meu 
somni sigui el Rohde & Schwarz EK070, el qual, per 
exemple, té control remot per via telefònica miljançant 
un ordinador. El seu preu és d'uns 4 milions de ptes. 
i és usat per a espionatge .. . 

Tornem a la realitat i hi trobarem l'ICOM IC-R71A, 
el Kenwood R-5000 i el JRC-525 si desitgem uns re
ceptors de comunicacions i practicar el dexisme. 

JORDI BRUNET i TORT EA3-165 ADXB 
Tècnic especialista en imatge i so 
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"""" AGUSTI GALLART: CAP 
DEL GABINET DE 

"""" RADIODIFUSIO I 
"""" TELEVISIO DE LA 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

El món de les comunicacions ha estat, els darrers temps, marcat per diversos 
fets (televisius i radiofònics) que pensem requereixen copsar l'opinió d'una 
persona que, pel seu càrrec, té moltes coses a dir. Mantenim, doncs, una 

conversa amb el Sr. Agustí Gallart, Cap del Gabinet de Radiodifusió i 
Televisió de la Generalitat de Catalunya. 

QT.- En aquests darrers mesos s'està produint una 
restructuració, sembla que amb vocació definitiva, del 
panorama radiofònic i televisiu, ¿com valora el govern 
català la imminent posada en marxa de tres televisions 
privades d 'abast estatal en referència al nostre pano
rama televisiu? 

A.G.- Personalment, i com a responsable del Gabi
net, considero que circumscriure l'espectre de noves 
emissores de televisió a tres és, malgrat que trenqui 
amb una situació de monopoli pel que fa a la televisió 
pública, poc generós. Hem de tenir en compte que els 
arguments tècnics que s'han fet servir gaudeixen de 
poca base real. L'ocupació de la banda de televisió, 
no queda exhaurida amb les noves concessions. 
Això fa que no s'entengui massa bé aquesta limitació 
a tres noves emissores. Com a exemple de que això 
no es així podríem esmentar el cas de les poblacions 
frontereres amb l'Estat francès on la recepció de tots 
els canals de televisió previstos no impedirà la de cinc 
emissores franceses més. 
Sembla prou evident que el problema tècnic no és el 
que ha primat per una decissió d'aquestes caracterís
tiques i amb aquestes limitacions. 

QT. - En el camp televisiu sembla que s'han imposat 
els diversos nivells o modalitats; pública espanyola 
(TV-1 i TV-2}, pública catalana (TV-3 i Canal 33), pri
vada espanyola (3 canals) i múltiples televisions locals, 

majoritàriament catalanes. ¿En que considera que pot 
afectar en la catalanitat de la resta d'emissores el fet 
que el Canal C, única proposta netament catalana que 
s'havia presentat, no hagi estat escollida? 

A.G.- En aquesta línia he de fer constar que la Ge
neralitat va recórrer a la Llei de Televisió Privada jus
tament en el sentit de que es demanava que en el ter
ritori de Catalunya aquesta implantació es fes d'acord 
amb la Generalitat de Catalunya. 
Malgrat tot, també he de recordar la crida feta pel Pre
sident per tal que aquestes noves televisions tinguin en 
compte la realitat lingüística i cultural de Catalunya 
en les seves programacions miljançant desconnexions 
del mateix tipus que les que pugui per en aquests mo
ments lVE. Malauradament, però, els condicionants 
que podem fer només són de tipus moral o de sentit 
comú. 
Cal assenyalar que una de les noves televisions, Ante
na-3, té al seu darrera el diari La Vanguardia, de la 
qual cosa podem deduir que aquest tema se'l plante
jaran sense esforços. Pel que fa a les altres dues tele
visions tot dependrà de les seves respectives sensibili
tats vers la realitat nacional de Catalunya. 

QT. - Davant el fet de que l'Administració espanyola 
hagi atorgat al canal-9 (TVV) la mateixa freqüència 
d'emissió de què estava gaudint TV-3 al País Valen
cià, ¿com creu que afectarà a l'oferta televisiva en ca-
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talà? EI govern, ¿ha establert a/gún tipus de negocia
ció al respecte? 

A.G.- En aquest tema hem de tenir clar que hi ha 
una voluntat clara d'impedir la recepció de 1V3 al 
País Valencià. Una mostra és el tancament del repe
tidor d' ACPV a Alacant que no impedia la recepció 
de TVV al treballar en una freqüència diferent. Es trac
ta, per tant, d'una decissió política. 
Des del punt de vista tècnic és obvi que són compati
bles, perquè la decissió d'assignar la mateixa freqüèn
cia ha estat una decissió de darrera hora. Ens consta 
que fins i tot els instaHadors d'antenes ja teníem pre
parats estocs d'antenes per a les freqüències que prè
viament s'havien anunciat de manera oficial com les 
corresponents a TVV. Això ho diu tot. 
La Generalitat ha deixat ben clar que la reciprocitat és 
bona per tothom. En aquest sentit, la Corporació Ca
talana de Ràdio i Televisió ha ofert una solució que 
permetria una via de penetració de TVV a través de la 
banda horaria actualment lliure del Canal33, que tam
bé seria una manera, per a TVV, d'accedir a un mer
cat mes ampli. 

QT.- Fem ara un cop d'ull al camp de les ones. ¿com 
queda dibuixat definitivament el mapa radiofònic a 
Catalunya després de la recent admissió de soHicituts 
per a l'assignació de les noves freqüències? 

A.G.- S'ha tancat el termini d'admissió de sol·licituds. 
Se n'han recollit prop de 700 per a només 26 freqüèn
cies disponibles. Això posa de manifest un cop més la 
migrada capacitat d'actuació de la Generalitat en 
aquest tema. Seguidament hem fet un estudi i valora
ció de totes aquestes sol·licituds, i ara és el tom del Con
sell Executiu, el qual prendrà la decissió que consideri 

oportuna per a cada assignació sota criteris lingüístics, 
professionals, que serveixin a la realitat local i amb cri
teris de viabilitat econòmica. 

QT- Es troba completada la solució a la problemàti
ca de les ràdios lliures i la seva possibilitat d 'emissió? 

A.G.- Actualment ens trobem en una fase construc
tiva, crec que per a les dues parts. Estem analitzant, 
amb el concurs de la Coordinadora de Ràdios Lliures, 
la possibilitat del seu funcionament a la ciutat de Bar
celona. La solució que estem treballant és la d'ator
gar una freqüència en la banda alta de l'FM a les rà
dios lliures per a que pugui ser repartida, en baixa po
tència, en els diversos barris, de tal manera que barris 
llinants no s' interfereixin. D'aquesta manera pensem 
cobrir les necessitats, no només de les ràdios lliures, 
sinò també de les emissores municipals de barri a Bar
celona. Si aquesta alternativa, és acceptada per les 
parts la inclouríem dins el pla tècnic i procediríem a la 
seva assignació. 

QT. - Sembla, doncs, que en l'aspecte radiofònic, 
també queden prou clares les diverses modalitats; pú
blica espanyola (Radio-I , Radio-2, Radio 3, Radio 4 i 
Radio-S), pública catalana (Catalunya Ràdio, Ràdio 
Associació de Catalunya i Catalunya Música) privada 
en català (Cadena 13), privada en espanyol (massa per 
relacionar aquí), emissores municipals i locals en cata
là i Ràdio Exterior de España amb emissions en espa
nyol, francès, anglès i àrab i, de manera absolutament 
testimonial i nul·Ia efectivitat en català, basc i gal/ec. 
¿com valoreu les creixents veus que s'aixequen dema
nant que s'estudiï Ja possibilitat de crear una emissora 
exterior de Catalunya? 

A.G. - Bé, aquesta seria una altra qüestió en que la 
discriminació que pateix Catalunya és manifesta. De 
la mateixa manera que altres països amb molta menys 
tradició cultural poden exercir el seu dret a trasmetre 
a nivell internacional no veig cap incovenient per a que 
el nostre país pogués exercir aquest dret. 
Ens trobem, però, que la utilització de freqüències 
d'OC i OL són d'ús exclusiu de l'Estat i del seu Ens Pú
blic, malgrat des de qualsevol punt de vista la Gene
ralitat no és més, ni menys, que la representació de 
l'Estat a Catalunya, amb la qual cosa hauria de gau
dir d 'un més alt grau de reconeixement en aquest sen
tit. Un exemple clar d'aquesta discriminació la trobem 
en el cas de l'Ona Miljana. Segons la LOT - llei que 
la Generalitat va recórrer- les Comunitats Autòno
mes, no poden tenir una emissora d'Ona Miljana, tot 
i formar part de l'esctructura de l'Estat, mentre que 
qualsevol persona jurídica en pot demanar el permís 
d'emissió. Un cas a banda seria el del País Basc on 
el Govern Autónom disposa d'una emissora d'Ona 
Miljana utilitzant la política de fets consumats. Pensem 
que l'OM amb una potència suficient permetria ultra
passar els nostres límits nacionals i abastar un àrea com 
la Mediterrànea, encara que evidentment sense les pos
sibilitats de cobertura de l'OC i l'OL 
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Recordem en aquest sentit el cas de Ràdio Andorra 
que abastaba pràcticament la totalitat del territori dels 
Països Catalans. Per altra banda també podem gau
dir de la possibilitat d'ús d'una transmissió via satHèlit 
miljançant, això sí, enllaços que hauria d'establir la Te
lefóníca 

QT - Segons alguns articles publicats, no sembla que 
els aspectes tècnic i econòmic fóssín els grans impedí
ments, ¿quines círcumstàncíeslegals d'haurien de do
nar per fer realitat aquesta Ràdio Exterior de Ca
talunya? 

A.G.- Si les emissions es fessin des de territori català 
caldria el vist-i-plau del govern central, objectiu al qual 
no hem de renuncià, doncs és un dret que ens pertany 
i que hem de fer prevaler. Utilitzar algun altre subter
fugi seria ocultar aquest dret que ens pertoca exercir. 

QT. - En el cas d'una futura posada en marxa d'una 
emissora d 'aquestes característiques de promocíó ín
ternacíonal del nostre país en diverses llengües, sem
bla que la reponsabílítat de la seva organítzacíó seria 
per part del govern català. Quines serien les iniciatives 
que la Generalitat hauria d'endegar? 

A.G.- Com he comentat, es tracta d'una iniciativa a 
la qual no hi podem renunciar. En qualsevol casaques
ta hauria de partir de la Corporació Catalana de Rà
dio i Televisió. Jo sóc membre del Consell Assessor de 
la Corporació i crec que una proposta com aquesta 
comptaria amb la seva total adhesió i voluntat de po
sada en marxa. 

QT- Finalment, ¿considera òptim el panorama co
munícacíonal català? ¿Quines són les mancances que 
hi troba i quin remeí considera que s'hauria de posar 
a la pràctica? 

A.G.- En general puc afirmar que existeix una certa 
gasivitat per facilitar l'accés de nous mitjans de comu
nicació, siguin televisius o radiofònics, per part del go
vern central. Això es veu agreugat amb la migradesa 
del poder real de la Generalitat en aquests temes que, 
de disposar-ne, ben segur que ens hauríem estalviat 
molts problemes i friccions amb les múltiples iniciati
ves que sorgeixen al nostre país. 
Malgrat tot, un cop en funcionament totes les noves 
emissores radiofòniques i vista la seva no interferència 
i la possibilitat de creixement pensem insistir en l'ator
gació de noves freqüències que puguin satisfer la vita
litat comunicacional del país. 

JOSEP RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Periodista 

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

NOVETATS EDITORIALS 
DISEÑO, COMUNICACIÓN Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Autor: Christian Fermindez 
Edita: ON Diseño 

Aquesta obra presenta i sintetitza una sèrie 
de fenòmens del nostre segle que afecten in
tensament i directa la tasca del disseny; l'a
parició de tecnologies com la informàtica, 
l'holografia o les relacions amb les teleco
municacions suposa una autèntica revolu
ció, particularment apreciable en el terreny 
gràfic i àudiovisual. O 

MANUAL DE LOS NUEVOS MEDIOS 

Autor: Dietrich Ratzke 
Edita: GG!México 

La complexitat dels nous miljans escapa a 
una visió de conjunt després d'haver tingut 
un creixement accelerat en els darrers anys, 
de manera que la major part dels ciutadans, 
polítics i empresaris no aconsegueixen tenir 
més que una idea parcial d'aquest desen
volupament. És inevitable prendre decis
sions errades si es perd la visió de conjunt 
per manca d'informació actualizada. Aquest 
Manual de los Nuevos Medios pretén om
plir aquesta llacuna i servir com a obra bà
sica de consulta. O 

REPTES PER A LES 
TELECOMUNICACIONS I LA 
TELEVISIÓ A EUROPA 

A:.~tor: Amparo del Río 
Edita: Centre d'Investigació de Ja Comuni
cació 

Les telecomunicacions i l'àudio-visual a Eu
ropa han entrat els darrers anys en una fase 
de transformació. L'experiència de la des
reglamentació ha afectat també els països 
europeus, amb la ruptura del model tradi
cional de monopoli estatal i amb la defini
ció de nous marcs legislatius. 
L'estudi d'Amparo del Río aborda tots 
aquests aspectes des. ~e la perspectiva del 
compromís de l'Acta Unica europea per as
solir un mercat interior unificat l'any 
1~2 . o 
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LA COMUNICACIÓ SOCIAL A 
CATALUNYA 

Autor: Joan M. Corbella 
Edita: Centre d'Investigació de la Comuni
cació 

Catalunya presenta un panorama ric en 
iniciatives de comunicació social i, en con
seqüència, ofereix perspectives d'estudi 
molt interessants. 
Així, el CIC, a través d 'aquesta publicació 
facilita al públic en general i als estudiosos 
una visió global i resumida de la situació 
present dels sistemes de comunicació a Ca
talunya. O 

LA MIUTARITZACIÓ 
DE LA CIÈNCIA 

ESTUDIAR A CATALUNYA 

Edita: Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

Donat que una part dels nostres lectors es 
troben en els moments de finalització d 'uns 
cicles d'estudis i pendents d' iniciar-ne d 'al
tres, presentem una publicació que permet 
consultar les diferents possibilitats d'estudis 
a Catalunya i els llocs on aquests es de
senvolupC'n O 

LA MILITARITZACIÓ DE LA 
CIÈNCIA 

Autor: Vicenç Fisas i Armengo/ 
Edita: Fundació Jaume Bofi/VEdicions la 

Magrana 

Aquesta veritable obra d'investigació d'un 
exceHent rigor fa un estudi de la tecnologia 
militar i de la militarització de la ciència in
ternacional i estatal, des d'una òptica dis
tant per científica, però amb uns resultats 
que fan pensar molt. 
Com diu el seu propi autor en la introduc
ció, vol llançar des d'aquestes pàgines la 
proposta/repte que l'Administració Pública 
dediqui a la investigació sobre la pau, com 
a mínim, 1'1 ,1 per cent del que ha previst 
gastar en investigació militar en els propers 
anys. Que així sigui . O 

La Comunicacio Social 
a Catalunya 
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AJUSTAMENTS EN ELS 
""""" VIDEOS (i III) 

__ En aq~est article posarem fi a aquesta sèrie sobre els ajustaments en els 
v1deos; es clar que el tema donaria molt més de si però tampoc és la nostra 

intenció estar massa números parlant del mateix tema 

BRAÇOS DETECTORS DE TENSIÒ 

En l'últim article vàrem parlar d'un braç que tenia 
connectat mecànicament un fre, de tal manera que 
mantenia la tensió de la cinta dintre d'uns límits esta
blerts. En el cas dels vídeos més sofisticats trobem dos 
braços: un per a cada rodet de la cinta . Aquests braços 
tenen una tensió fixa donada per unes molles. 

Però també tenen (i aquí hi ha la gràcia) un detec
tor de la posició del braç (generalment fotodetectors). 
La informació rebuda del braç alimenta el circuit ser
vo que dona tensió a ls rodets; per tant, si la cinta està 
fluixa, el braç donarà el senyal al servo i aquest farà 
que el rodet estiri més la cinta i equilibri l'esforç total. 
Si la cinta està molt tibant, passa el cas contrari, però, 
és clar, la cinta ha de passar per tot el sistema mecà
nic amb una tensió mecànica fixa. Aquesta tensió és 
donada pel fabricant i a l'hora de fer l'ajustament s'han 
de seguir els paràmetres donats per aquest. En tot cas 
direm que en aquest sistema l'ajustament no és mecà
nic sinó electrònic, miljançant potenciòmetres. 

CORRECCIÓ DE FALLADES EN EL SENY AL 
DE LECTURA (DROP-OUTS) 

Tots sabem que delicades que són les cintes de ví
deo. Quan hi ha entrat una mica de pols o d'humitat, 
o ja la cinta té moltes passades, veiem en reproduir-la 
unes ratlletes que no tenen informació de vídeo, i que 
apareixen en la imatge com a ratlles blanques. Per tal 
d 'evitar aquest efecte s'ha dissenyat un circuit molt 
simple que pot ser tan complicat com es vulgui. Es trac
ta que, quan detectem que en una línia d'exploració 
de vídeo no hi ha informació de cap tipus, repetim la 
línia anterior; a ixò depèn del raonament que la in for
mació d'una línia és molt similar a la de la seva més 
pròxima. 

La cosa es complica quan l'error és a més a més 
d'una de les línies més pròximes, o de diverses línies. 
Aquest tipus de correcció no el porten tots els vídeos, 
i els que el tenen poden portar la correcció d'una sim
ple línia a tot un camp, però això depèn del preu de 
l'aparell. 

M H Z 

1..8 

3.8 

7 ' I 
N IVELL DE 1 

SINCRO 1 

< 
SE NYA L 
ÚT I L 

: NIVELL DE 

1 
BLANCS 

I 

I 

I 

>' 

Fig. 1. Senyal que passa al circuit de modulació. 

Alguns equips són capaços de repetir l'última línia 
tantes vegades com faci falta, però això es nota molt 
a la imatge. D'altres, els de memòria digital són ca
paç~s de repetir l'últim quadre llegible, i alguns (més 
senzills) donen un gris mitjà. 

En els vídeos professionals el corrector que ens ocu
pa era una part exterior integrada generalment en el 
\~C; avui a~b l'avenç de la miniaturització, cada cop 
s mtegren mes a dintre dels vídeos tant el TBC com el 
corrector de drops. 

--------------------------------- ~ 
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Fig. 2. Espectre d'enregistrament de vídeo domèstic. 

MODULACIÓ FM 

4 

En els vídeos, no s'enregistra el senyal de vídeo di
rectament com a tal a la cinta, sinó que seguim tot un 
procés per aconseguir un compromís entre qualitat i 
preu. El primer pas consisteix a separar la croma de la 
luminància. Aquesta, després de fixar els nivells de ne-

e 
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Fig. 3 . Circuit compensador de drops. 

gre i passar per uns retalladors de blancs i foscos, pas
sa al modulador d'FM on la freqüència va de 3,8 MHz 
a 4,8 MHz (domèstic) corresponent a l'extrem del sin
cronisme (3,8 MHz) i a l'extrem superior del vídeo (4,8 
MHz, blanc). Quant al senyal de color que prèviament 
hem extret del senyal de vídeo, el fem passar per un 
processador de color, per baixar-lo a una freqüència 
de 629,9 kHz i amplificar-lo i enregistrar-lo a la cinta, 
juntament a la portadora de RF modulada en freqüèn
cia. 

SERVOS, TAMBOR I CAPSTAN 

El sistema servo dels vídeos és potser la part més 
complicada, perquè qualsevol problema que surti que
da reflectit a tot el sistema; a més a més, són realment 
dos els servos i estan relacionats entre si. El servo de 
drum (tambor) fa que la velocitat de gir del tambor por
tacapçals de vídeo s·igui constant, 1.500 rpm; i el ser
vo de capstan és l'encarregat que la velocitat de trans
port de la cinta sigui constant. El sistema de servo, a 
més a més de mantenir constants les velocitats, té més 
funcions, com són compensar els errors que intro
dueixen factors externs, l'arrosegament de la cinta, di
ferències de càrrega, etc. Per tal d'aconseguir això fa 
falta tractar diversos senyals. Una vegada més tenim, 
doncs, l'ajut dels circuits integrats que són capaços de 
fer molta feina en poc espai, però cal vigilar en actuar 
sobre els potenciòmetres d'ajustament; cal seguir les 
especificacions del fpbricant. 

Fig. 4. Conversor de portadora de color en reproducció (de 
626,9 KHz a 4,433619 MHz). 
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Fig. 5. Circuit servo i les seves interaccions. 

NIVELLS DE CROMA I DE VÍDEO 

En gairebé tots els vídeos domèstics els nivells d'en
trada de vídeo poden ser bastant diferents, de 2 V a 
0,5 V pp.; això sí, ha de ser de polaritat positiva. 
Aquestes diferències poden ser controlades gràcies a 
un circuit de control automàtic que treballa referen
ciant-se a l nivell de sincronisme (0,3 V) de manera que 
compensa totes les diferències. A l'interior del vídeo 
trobarem molts nivells diferents, però a la sortida te
nim sempre el mateix nivell en el senyal ja compost 
d'1 V pp sobre 75 n. Abans de sortir del vídeo, el se
nyal de luminància i el de croma han de sumar-se en 
aquest punt amb el seu nivell correcte. 

Fig. 6. Servo (esquema en blocs). 

CORRECCIÓ DE DEFINICIÓ 

Alguns vídeos porten un ajustament exterior en el 
cas dels domèstics, i interior en el cas dels U-màtic; la 
finalitat d'aquest ajustament és augmentar o disminuir 
la sensació de nitidesa del focus. Per aconseguir això 
fem servir uns circuits que ja vàrem descriure molt àm
pliament en l'edició número 10, pàgina 23, de QUA
DERNS TÈCNICS, encara que aquí recordarem els 
usats en vídeos domèstics. 

Per fer aquesta correcció es fa servir la forma més 
senzilla, que pot ser amplificant més les altes freqüèn
cies, encara que no és massa aconsellable perquè, fent
ho així, amplifiquem també el soroll contingut i el re
sultat no es bo. L'altre posssibilitat és fer passar el se
nyal per un filtre passa baixos per una banda, i per l'al
tra es retarda 180 ns; després, aquests dos senyals són 
passats per un circuit diferencial i a la sortida ja tenim 
el senyal de correcció que farà augmentar la sensació 
de resolució quan es mescla el senyal principal. 

NETEJA DE GUIES, TAMBOR I 
PINCH-ROLLER 

Un dels problemes més comuns és la brutícia degu
da als desprendiments de partícules a les cintes. Aques
tes partícules s'acumulen en els llocs on té més fricció 
la cinta. Això pot produir diversos problemes, como 
poden ser de velocitat i de transport amb fluctuacions, 
pinch-roller brut o deformat, ratlle~ de menys densitat 
d'imatge, acumulació de partícules a la part fixa del 
tambor que té contacte a la cinta. Quan aquesta bru
tícia s'acumula a les guies, pot produir ratlles a la cinta 
que deixen més. emulsió i produeixen més drops (falta 
d'informació). Amb aquesta brutícia també es produeix 
l'embussament dels capçals de vídeo, tema del qual ja 
vàrem parlar en el primer capítol d'aquesta sèrie. O 

JOSEP CASANELLES i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 

63 



SONIMAG,89 

Un any més, Sonimag. De 1'11 al17 de seten;bre es va ~elebrar la Fi~a del so 
i de Ja imatge a Ja qual enguany tambe es va afegir la fotografia. 

Els dies 11 al 14 van estar dedicats als professionals 
i del 15 al 17 a tot el públic. Moltes de les grans mar
ques, com és lògic hi eren presents, però no per això 
vam deixar de fixar-nos en la petita i compacta repre
sentació de fabricants i distribuïdors de Hong Kong o 
en la minsa presència de fabricants nacionals d'àudio 
i dels distribuïdors d'àudio d'excepció -altres anys 
agrupats i enguany pocs i repartits. 

Pel que fa a les novetats, Sony presentava el nou 
sistema de tractament digital de so que ha de substi
tuir la sèrie ES que comercialitza actualment. En el seu 
estand, vam poder assistir a la demostració del nou sis
tema basat en un reproductor de disc compacte de dos 
cossos -un per al motor i mecànica i l'altre per a l'e
lectrònica- i en el processador de so digital que per
met modificar el so de sala miljançant un seguit d'e
qualitzacions programades i progamables per l'usuari. 
Com a curiositat hem de destacar l'exhibició dels, pro
bablement, auriculars més cars del món -al voltant 
de les 500.000 ptes.- fabricats por Sony i de factura 
totalment artesanal. 

COLAIX, nou distribuïdor dels productes ECLER 
per a Catalunya estava present per primer any en 
aquesta fira. 

En el camp informàtic, SCS presentava la impres
sora làser Photon Imager I, de fabricació danesa, i amb 
la possibilitat de ser connectada a tres ordinadors al
hora. 

Però en l'edició d'enguany del certamen SONI
MAG, tal com veiem que està passant d'uns anys ençà, 
no podem parlar de gaires novetats. L'absència de 
moltes firmes que sempre havien exposat els seus pro
ductes i que, de mica en mica, van abandonant aques
ta fira , mostra una baixada d' importància o potser un 
canvi de lloc de presentació dels seus productes envers 
del SONIMAG. 

Malgrat tot, la participació d'expositors suma un to
tal de 320, distribuïts en una superfície de prop de 
40.000 metres quadrats. Els sectors presents són els co
neguts de TV, HI-FI domèstic, Vídeo, Ordinadors do
mèstics, Antenes, Radioafició, TV i Vídeo professional, 
Instruments musicals, !Huminació espectacular i So 
professional; a més a més del sector de fotografia que 
té caràcter bianual. Photon lmager I 

M-----------------------------

D'entre les novetats en matèria de radiocassetes de 
cotxe cal destacar nous aparells presentats per diver
ses marques que permeten l'extracció únicament del 
panell frontal de! radiocassete cosa que resulta una me
sura de seguretat per impedir el robatori, a més a més 
de disposar de codi secret numèric. En general, les pre
sentacions d'aquests radiocassettes de cotxe són força 
similars: recepció de Radio Data System, sintetizador 
de freqüències amb PLL, recerca de les emissores amb 
millor recepció a zona, amb memorització, possibilitat 
de regulació de volum en funció de la velocitat, auto 
reverse, Dolby B i C, etc. 

Quan a vídeos domèstics, cal destacar l'aparició de 
nombrosos models amb sistema triestàndard de recep
ció de televisió; és a dir, que permeten rebre progra
mes de televisió en qualsevol dels sistemes de color 
-PAL, SECAM i NTSC. A més a més també s'han pre
sentat revolucionaris models de videoenregistradores 
partàtils amb pantalla de cristall líquid incorporada, la 
qual cosa fa que es puguin dur a qualsevol lloc, ja que 
l'alimentació també és opcional a 220 V d'alterna o bé 
amb 12 V de contínua o bateria recarregable. Val a dir 
que el sistema d'aquest vídeo és VHS i la pantalla té 
una mida de 5", a més a més de ser binorma (PAUSE
CAM). 

En el camp de les videocàmeres les novetats es cen
tren bàsicament en les càmeres amb enregistradora in
corporada del nou sistema s-VHS, que proporciona 
millor qualitat que el VHS convencional, utilitzant la 
resta de l'equipament també del mateix sistema. L'a
daptació de generadors de color i de caràcters amb les 
càmeres també ha estat una de les presentacions de di
versos dels fabricants assistents. 

Nous models de càmeres i vídeos domèstics. 

Radiocassette amb doble sistema de seguretat. 

Les noves etapes i els sistemes de teledistribució i re
cepció del senyal de televisió també han marcat en cer
ta forma aquesta edició de SONIMAG. La presentació 
de la gamma modular OLIMPUS 46 de Tagra potser 
és una de les més destacables, dintre del tema de te
ledistribució per a col·lectives i individuals. També ha 
resultat important l'avenç en la disminució de la gran
dària de les antenes de recepció de TV via satèHit que, 
amb els últims satèHits que han entrat en funcionament 
amb transmissió directa (DBS), permeten que les se
ves mides no hagin de ser superiors als 60 cm. 
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Els nous rotors d'antena parabòlica presentats per 
TADEL, suposen un canvi en la concepció d'aquests 
dispositius ja que aquests nous són electromagnètics i 
els que s'utilitzen generalment fins ara són mecànics, 
amb la qual cosa es poden evitar determinats proble
mes. 

Gamma modular OUMPUS 46 de Tagra. 

El sistema CD-vídeo que torna a presentar PHILIPS 
sembla que no estarà a la venda fins d'aquí a un temps. 
Aquest sistema permet reproduir amb un sol aparell ví
deo-discos de diferents formats i també discos compac
tes, amb la qual cosa redueix el nombre de peces de 
la cadena de vídeo i àudio domèstic. De totes formes, 
l'any passat ja es va mostrar aquesta gamma de pro
ducte com a novetat. D 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
XA VI ER CACHO i BURGOS 

Enginyers Técnics de Telecomunicacions 
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"""" LA PRODUCCIO 
' MECANICA I 

L ,EURODICAUTOM 

L 'Eurodicautom és el banc de dades terminològiques de la Comissió de les 
Comunitats Europees. Aquest banc té com a objectiu bàsic ajudar els 

lingüistes i altres funcionaris europeus en Ja investigació d 'equivalències 
terminològiques en les nou llengües oficials actuals i en les tasques de la 

Comunitat en general. 

Iniciat el 1973, la seva gestió i desenvolupa
ment depenen del Servei especialitzat en T ermi
nologia i Aplicacions Informàtiques de la Direcció 
de la Traducció. 

ALGUNES DADES BÀSIQUES 

Pel gener de 1988, la base de dades disposa
va de 440.000 fitxes terminològiques multilin
gües, és a dir, més de 2.000.000 d'unitats i més 
de 100.000 abreviatures i sigles. El fons termi
nològic de l'Eurodicautom s'ha elaborat a partir 
d'obres terminogràfiques de la mateixa comissió i 
s' ha ampliat i completat en el marc de diferents 
programes de coHaboració. 

Les àrees temàtiques que abasta el banc de da
des són molt variades, amb especial incidència en 
l'àmbit científico-tècnic: informàtica, mecànica, 
energia nuclear, telecomunicacions, electrotècnia, 
medicina, física, geologia, medi ambient, etc. 
També n'hi ha d'altres que pertanyen a un àmbit 
més general, com ara dret, treball, finances, eco
nomia o comerç. 

El nivell mitjà de creixement de la base és d'uns 
35.000 termes per any aproximadament, sense 

comptar els treballs d'actualització i de consolida
ció que complementen regularment el seu man
teniment. 

L'ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓ 

Examinarem breument com està estructurada 
la informació en les fitxes terminològiques a par
tir d'exemples de l'àrea de producció mecànica, 
que hem comentat amb en Jaume Martí, mem
bre de la Comissió Lexicogràfica del Col·legi d'En
ginyers Industrials de Catalunya. 

La producció mecànica -inclosa en l'hiperò
nim de mecànica general', conté un total de 2230 
fitxes multilingües en francès, anglès i alemany. 
L'última actualització general del camp data de 
l'any 1984. Els termes d'una àrea són classificats 
en primer lloc per subcamps. Així, en l'apartat de 
mecanització per arrencament de ferritja, els ter
mes es troben agrupats per processos: fresatge, 
roscatge, tornejament, brotxatges, mandrinatges 
o mortasatges, entre d'altres . En l'apartat de me
canització no convencional, trobem descrits els 
processos següents; mecanització electroquímica, 
mecanització per electro-erossió, per feix d'elec
trons, per làser; i mecanització química. 
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Dins de cada camp, l'estructura de la informació 
també segueix un ordre precís. Agafem a tall d'exem
ple el camp del torn. En primer lloc es descriuen les di
ferents operacions possibles: tornejament de desbast, 
tornejament final, tornejament interior i exterior, tor
nejament de forma, tornejament cònic, elíptic i també 
operacions com el roscatge o el decoHetatge. Després 
es detallen els difrents tipus de màquina-eina: torn pa
raHel, torn automàtic, torn-revòlver, torn copiador, 
torn a l'aire, etc. Tot seguit són inventariats els tipus 
d'eina utilitzats en el torn: eina de radi, eina circular, 
de perfil cònic, auto-rotativa, tangencial. .. Les diferents 
branques de l'arbre conceptual del torn es van desgra
nant en altres apartats: peces fixes i mòbils, sistemes 
de fixació de la peça, òrgans de transmissió del movi
ment, òrgans de comandament i de regulació, movi
ments relatius entre peça i eina, velocitats ... , obtenint 
d'aquesta manera una descripició del camp que pre
tén ser completa. 

LA PRESENTACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Podem distingir tres parts en els continguts de 

' 

la fitxa terminològica. En la primera, hi ha els co
dis que identifiquen la fitxa: el centre de proce
dència (el bureau emetteur), el recull a què per
tany y el número d'ordre; immediatament, a sota, 
la codificació de l'àrea temàtica que correspon
gui. El segon bloc de la fitxa conté l'entrada (ve
dette) i la definició del terme, en les llengües en 
què hi sigui. En tercer i darrer lloc figuren les re
ferències i les notes, cas que n'hi hagi. 

Val a dir que les informacions de les fitxes no 
sempre són completes, i que de vegades manca 
la definició -o fins i tot l'equivalència- en algu
na de les llengües bàsiques. Els treballs d'actualit
zació i de revisió, però, la van posant constant
ment al dia. En el moment de redactar aquest ar
ticle, en l'àrea de producció mecànica es treballa 
en la incorporació d'equivalents en altres llengües, 
entres les quals hi ha el castellà. 

Servei de Uengua Catalana 
de Ja Universitat de Barcelona 

RADIO EXTERIOR DE CATALUNA 
RECLAMA EL TEU SUPORT 

SI CONSIDERES QUE CATALUNYA TÉ EL MATEIX DRET QUE ELS ALTRES 

PAÏSOS DE DISPOSAR D'UNA EMISSORA INTERNACIONAL 

Sl ETS AFICIONAT A LES ONES O FORMES PART D'ALGUNA 

ASSOCIACIÓ DEXISTA, DE RADIOAFICIONATS O DE BC 

Sl ESTÀS PER LA LLIBERTAT D'EMISSIÓ I RECEPCIÓ 

LA POSSIBILITAT DE POSADA EN MARXA D'UNA FUTURA RÀDIO EXTERIOR DE CATALUNYA 
NECESSITA LA TEVA ADHESIÓ 

ENVIEU LES CARTES DE SUPORT AMB EL MÀXIM DE SIGNATURES POSSIBLES A 
~ 

OLII~DE11115 TECiliCS" 
Ap. de Correus 34038 - 08080 Barcelona 

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

DEMANA I OFEREIX 
TV-VÍDEO 

• NECESSITEM operadors per 
a muntatges en vídeo. Sr. Josep. 
Tel. (93) 346 45 99 
• VENC vídeo VHS nou amb 
garantia i comandament a distàn
cia per 39.000 ptes. Nits. Tel. (93) 
336 76 69. 
• VENC TV color ELBE de 21". 
Bon estat. Només 20.000 ptes. 
Tel. (93) 313 81 06. 
• VENC antena parabòlica per a 
TV de 150 cm. Amb garantia i in
clòs l'amplificador amb comanda
ment a distància, etc. Tot 250.000 
ptes. Tel. (977) 66 14 33. 
• VENC càmera de vídeo VHS 
Panasonic 200, amb datadora i ti
tuladora incorporats. Un magne
toscopi NV-100 amb alimentador i 
carregador de bateries, un trípode 
i tres torxes. Quasi nou. Truqueu 
de 10 a 13 i de 17 a 20 hores. Tel. 
(93) 391 18 56. 

ÀUDIO 

• VENC amplificador Vieta, toca
discos de la mateixa marca, casset
te Vieta RC 6100 Ni dos altaveus 
de dues vies. Preu a convenir. Jau
me. Tel. (93) 203 41 93 
• VENC equalitzador de 10 ca
nals i un mesclador de 5 bandes 
per 22.000 ptes. Jaume de 15 a 22 
h. Tel. (93) 371 70 88. 

• VENC amplificador sintonitza
dor ITI de 20 W per canal i cinc 
pre-sintonies per 15.000 ptes. Tel. 
(93) 353 52 54. 
• VENC equip d'alta fidelitat 
Kenwood composat per giradiscos, 
amplificador de 60 W platina, sin
tonitzador, moble i altaveus de tres 
vies, quasi nou, per 48.000 otes. 
Truqueu a partir de les 20:30. Sr. 
Alfred. Tel. (93) 423 72 26 

COMUNICACIONS 

• COMPRO llibres i revistes de 
radioaficié i dexisme; CQ, URE, 
QT, Mundo DX, Madrid DX, etc. 
També intercanvio informació 
hardware-software per a ordina
dors Spectrum. Miguel. Tel. (93) 
301 62 99 
• VENC receptor per a radioafi
cionat Drake R-4C, 16 = 10 m. 
També cobertura general SSB, 
CW, RTIY, AM. Altaveu MS-4. 
Preu a convenir. Només de 20 a 
21 h. Tel. (91) 261 33 21 
• VENC equip d'emissora base per 
a radiotelèfon. Tel. (95) 470 27 88. 
• VENC emissora lineal de 2m. 
Yahesu F = 2050 50 W. de po
tència. Per a bandes FM i SSB 
per 26.000 ptes. 21 h. Tel. (93) 
352 57 42. 
• VENC DE VHF FM-2030, 2 
m. mòbil més font d'alimentació, 
antenes fixa i mòbil. Amb factures. 
Per estrenar. 60.000 ptes. A partir 
de les 16 h. Tel. (93) 257 61 90 

-x -- -- -- -- -- --
DEMANA I OFEREIX 

OU110E1111S Tt:ClllCs· 
Nom ______________________________ _ 

Domicili ,----------------------------
C.P./Població - -----------------------
Comarca ______ Telèfon _ ________ _ 

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

INFORMÀTICA 

• VENC impressora Ritteman C 
per a Commodore per 20.000 
ptes. Tel. (93) 338 27 66 
• VENC ampliació de memòria 
de 18 xips tupus 4164-12 per a 
PC-XT per només 8.500 ptes. Tar
des, David. Tel. (93) 301 62 99 
• VENC programes en disc per. a 
MSX 1, MSX 2 i Commodore Ami
ga. Últimes novetats. Jordi. Tel. 
(93) 333 62 99 

ELECTRÒNICA 

• VENC per a taller d'electrònica 
o laboratori particular mira de TV 
PM 5508 PAL COLOUR TV PAT
TERN GENERATOR PHILIPS; 
transformador toroïdal c/a de 
0/260 V, Ondàmetre dinàmic !ME 
FE-40/2, Generador BF tipus 
GE-1502 PROMAX, generador 
d'escombrat W-144 PROMAX, 
Generador de senyals I.R.E.G. ti
pus GX63, osciHoscopi OT-90 
PROMAX d'un feix, Generador 
d'àudio SK-71, Font d'alimentació 
FAC 30/2 PROMAX, OsciHoscopi 
DM64 TELEQUIPMENT de doble 
feix d'alimentació, Font D-30 V 5 
A GRELCO, RAC de caixes per a 
taller. Components diversos. Tot 
en molt bon estat. Preu a negociar. 
Tel. (93) 238 26 97. 

Ap. Correus núm. 34.038 - 08080 Barcelona TEXT MÀXIM DE 120 CARÀCTERS 
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CONVOCATÒRIES 

FERIA ESPAÑOLA DEL 
RECREATIVO 

Cita anual de la maquinària del 
recreatiu. 

Del14 a 16 de desembre 

Informació: 
Av. Diagonal, 474 
08006 Barcelona 
Tel. (93) 218 58 50 

SALÓN INTERNACJONAL DE 
TECNOLOGIA Y 

APLICACIONES DE LA 
ROBÓTICA 

Saló Internacional dels pnnct
pals fabricants de robots, subminis
tradors d'equips accessoris i engi
nyeries integradores de sistemes. 

Del14 allB de novembre 

Informació: 
Cta. Nacional 11, km. 311 
50080 Saragossa (Espanya) 

APLITEC '89 

Jornades internacionals sobre 
aplicacions de les noves tecnolo
gies. 

DelB al lO de novembre 

Informació: 
Av. República Argentina, 63, 
e/sol, 4" 
08023 Barcelona 
Tel. (93) 212 02 42 

AUTOMATION '89 

Fira de miljans automàtics en 
processos de producció. 

Del 28 de novembre al 7 de de
sembre 

Informació: 
NOWEA (Ewald Ewering) 
Stockumer Kirçhstrabe, 61 
D-4000 Düsseldorf 30 (RFA) 
Tel. int. + 0211 45 60 02 

COlL WINDING 
INTERNATIONAL 
EXHIBITION AND 

CONFERENCE 

Exposició i Congrés internacio
nal de bobinats. 

Del14 al16 de novembre 

Informació: 
BCECEC 
Thames T owes, Blacks Road 
Londres W6 9EL (Anglaterra) 
Tel. int. + Ol 846 9000 

COMPEC 

Exposició i congrés sobre equips 
perifèrics en informàtica. 

Del 14 al 17 de novembre 

Informació: 
LEVA 
137 Sheen Road, Richmond 
Surrey TW8 1 Y J 
(Gran Brentanya) 
Tel. int. + Ol 040 3431 

DMC/PC WEEK 

Electromotors i mecanismes 
d'accionament i comandament; re
guladors programables i sistemes i 
components d'interfície. 

Del 14 al 16 de novembre 

Informació: 
BCECEC 
Thames T owes, Blacks Road 
Londres W6 9EL (Anglaterra) 
Tel. int. + Ol 846 900. 

TECHMART 

Exposició sobre transferencia de 
tecnologia. Aplicacions de tecnolo
gia a la indústria. 

Del 15 al17 de novembre 

Informació: 
BCECEC 
Thames T ower, Blacks Road 
Londres W6 9EL (Anglaterra) 
Tel. int. + Ol 846 900. 

PRODUCTRÓNICA 

Fira mundial de la fabricació en 
electrònica. 

Del 7 alll de novembre 

Informació: 
Postfach 12 10 09 
D-8000 München 12 (RFA) 
Tel. int. + O 89 51 07-0 
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ELECTRÒNICA PRÀCTICA MONITORS D'IMATGE QT-18 

FONT D'AUMENTACIÓ ESTABIUTZADA QT- 1 PROJECTORS DE vfDEO (I) QT-19 

ELS OSCILLADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (I) QT- 2 
PROJECTORS DE \I!DEO (11) QT-20 

ELS OSCIL~RS DE B~XA FREQÜÈNCIA (i 11) QT- 3 
PROJECTORS DE VIDEO (i III) QT-21 

FREQUEN,CIMETRE ANALOGIC QT- 4 A.JUSTAMENTS EN ELS VIDEOS (I) QT-22/23 

DETECCIO DE SUBPORTADORES AMB UN 
VIDEO INTERACTIU QT-24 

PLL-NE-565 QT- 5 
AJUSTAMENTS EN ELS VÍDEOS (11) QT-24 

MULTIPLEXOR ANALÒGIC PER A OSCILLOSCOPI QT- 9 INFORMÀTICA 
ACOBLADOR D'ANTENES QT-12 
ENCESA ELECTRÒNICA PER A AUTOMÒBIL QT-12 QUÈ ÉS UN ~GORITME? QT- 1 
VISUAUTZADOR D'ESTATS LÒGICS (I) QT-13 REPETIR QUE? QT- 2 
VISUAUTZADOR D'ESTATS LÒGICS (i 11) QT-14 PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB 
FONT D'AUMENTACIÓ D'ALTA PRECISIÓ QT-15 DEFINICIONS D'USUARI QT- 3 
GENERADOR DE FUNCIONS PER A LABORATORI QT-16 MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES QT- 4 
MUNTATGE D'UN COMMUTADOR A DISTÀNCIA DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR QT- 4 
PER A TRES ANTENES QT-17 SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES QT- 5 
MICRÒFON SENZILL AMB POLSADOR QT-17 L'ORDINADOR A L'ESCOLA QT- 6 
MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC QT-18 SINCAT. EL SINTETITZADOR CATAlÀ DE VEU QT- 7 
SEQÜENCIADOR DE LLUMS QT-19 PER A QUÈ ?ERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? QT- 7 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLTÍMETRE DIGITAL QT-20 LES INTERF!CIES D'USUARI (I) QT- 9 
DISSENY DE CIRCUITS IMPRESSOS QT-22/23 LES INTERFICIES, D'USUARI (i !I) QT-10 
FONT D'AUMENTACIÓ PROGRAMABLE QT-24 LLENGUATGE MAQUINA? QT-11 

ÀUDIO 
ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS QT-12 
INTÈRPRET LOGO EN CATAlÀ QT-12 

EL DISC COMPACTE QT- 1 PROBLEMA N' 1: LA TERANYINA QT-13 
HI-R: BONS COMPONENTS, PERÒ ABANS QUE SOLUCIÓ PROBLEMA N' 1 QT-14 
RES, BEN AVINGUTS QT- 2 PROBLEMA N' 2: PERSECUCIÓ INFORMÀTICA QT-15 
ALTA RDEUTAT DIGITAL QT- 3 SOLUCIÓ PROBLEMA N' 2 QT-16 
SO PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ-CREACIÓ- PROGRAMA DE CÀLCUL D'INTERESSOS QT-16 
RECREACIÓ QT- 4 ELS BBS QT-17 
LA TAULA DE BARREJA: CENTRE NEURÀLGIC LES PANTALLES D'ORDINADOR A EXAMEN QT-17 
DE LA CREATMTAT MUSICAL QT- 5 IV JORNADES AFRICANES D'INFORMÀTICA QT-17 
EL RLTRATGE ACTIU QT- 6 L'RS-232 (I) QT-18 
L'EQUAUTZAD9R QT- 7 L'RS-232 (11) QT-19 
L'AMPURCACIO DE POTÈNCIA QT- 8 L'RS-232 (i 111) QT-20 
MICRÇ>FONS (I) QT- 9 ESCUDELLA DE BITS. LA REVISTA EN DISC MAGNÈTIC QT-20 
MICROFONS (11) QT-10 ARQUITECTURA D'UN ORDINADOR QT-21 
MICRÒFONS (i III) QT-11 RECONEIXEMENT DE VEU PER ORDINADOR QT-22/23 
EL SISTEMA DE DISC COMPACTE QT-12 INFORMAT '89 QT-22/23 
ELS DECIBELS QT-13 INTR,ODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DEL 11P 8985 QT-22/23 
COM TRIAR EL VOSTRE AMPURCADOR QT-14 VISIO DELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIO QT-24 
CÀPSULES MAGNÈTIQUES I COMUNICACIONS QT-15 

CIBERNÈTICA APLICADA LES CINTES DE CASSETTE QT-16 
MILLORANT LA DERNICIÓ DE LA IMATGE INTEL-UGÈNCIA ARTIRCIAL? QT- 1 ESTEREOFÒNICA QT-17 
LA DISTORSIÓ EN ELS AMPURCADORS D'ÀUDIO QT-18 

EL NAIXEMENT DE LA lA QT- 2 

~UDIO: CI~CIA I SUBJECTIVISME (I) QT-19 CONSTRUCCIQ D'UNA PETITA ·TORTUGA. (I) QT- 3 

AUDIO: CIENCIA I SUBJECTIVISME (i 11) QT-20 CONSTRUCCIQ D'UNA PETITA ·TORTUGA• (11) QT- 4 

BANC DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 422 DE BBE QT-21 
CONS1RUCCIO D'UNA PETITA «TORTUGA• (i 111) QT- 5 

TECNOLOGIA I MÚSICA QT-21 LES MAQUINES INTEL-UGENTS QT- 6 

LA SERVOPOLARITZACIÓ ACTIVA DOLBY HX PRO QT-22/23 
UMITACIONS DE LA MENT (I) QT- 7 
UMITACIONS DE LA MENT (i 11) QT- 8 

VÍDEO HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (I) QT-10 

EL SISTEMA BETAMAX QT- 1 HOSAP EL VOSTRE ~OBOT, CAP ON VA? (i 11) QT-11 

EL TUB TRINITRÓ QT- 2 LA lA, EL FUTUR PROXIM QT-12 

EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRÒNICA QT- 3 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ QT-13 

TRANSMISSIÓ DEL SENY AL DE COLOR EN TV QT- 4 SISTEMES EXPERTS EN lA QT-14 

BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR QT- 5 ROBÇ>TICA (I) QT-15 

TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENYAL DE ROBOTICA (i 11) QT-16 

TELEVISIÓ QT- 6 lA: EL RECONEIXEMENT DE LA VEU QT-18 

COLORIMETRIA QT- 7 ROBÒTICA INDUSTRIAL QT-21 

BANC DE PROVES: VÍDE0-8 QT- 8 LEXICOGRAFIA SATÈLLTS DE TV: EMISSIÓ I RECEPCIÓ QT- 9 
CORRECTORS DE CONTORNS QT-10 ELS DERIVATS EN -AT QT- 1 
L'EDICIQ EI±:CTRÇ>NICA (I) QT-11 ELS •NOUS TERMES• QT- 2 
L'EDICIO ELECTRONICJ\ (i 11) QT-12 FACTORS DELS CANVIS D'UNA LLENGUA QT- 3 
MONTREAUX: TELEVISIO PROFESSIONAL QT-12 EL LLENGUATGE TÈCNIC I CIENTÍRC AL 11 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) QT-13 CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLENGUA 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (li) QT-14 CATALANA QT- 4 
DELS FOTO_EMISSORS ~ CCD (i 111) QT-15 MOTS DERIVATS D'ALTRES IDIOMES QT- 5 
CORRECCIQ EN LES C~ERES DE TV (I) QT-16 ALGUNS PROBLEMES DE LA TERMINOLOGIA 
CORRECCIO EN LES CAMERES DE TV (i 11) QT-17 INFORMÀTICA QT- 6 

71 



REFLEXIONS SOBRE EL DICCIONARI DE QUÈ ÉS LA MONÈTICA? QT-10 
TECNOLOGIA QT- 7 QUÈ ÉS EL BIOFEEDBACK? QT-11 
ÚS DEL CATAlÀ EN LA TÈCNICA QT- 8 ALTA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE LA 
PRONUNCIAR ADEQUADAMENT QT- 9 MONEDA QT-11 
EL CATAlÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA QT-10 LES NOVES TECNOLOGIES I ELS SEUS IMPACTES QT-12 
LA INTERFERÈNCIA LINGÜÍSTICA QT-11 25 ANYS DE SONIMAG QT-13 
EXCESSOS LINGÜÍSTICS QT-12 FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR QT-13 
NO HI HA SOLUCIÓ • TÈCNICA. QT-13 LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES 
SIGLES ARREU QT-14 CONSEQÜÈNCIES .QT-14 
EL DISCURS TÈCNIC I PROFESSIONAL QT-15 EXPOTRÒNICA -INFORMAT - 88 QT-16 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, ELEMENT 
INFORMÀTICA (I) QT-16 ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I L'EMPRESA QT-16 
INFORMÀTICA (i 11) QT-17 EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 
ELS TÈCNICS I LES LLETRES Q T-18 TECNOLOGIES (I) QT-16 
ELS NOMS COL-LECTIUS I EL LLENGUATGE TÈCNIC QT-19 PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, UN PROJECTE 
ELABORACIÓ D'UN DICCIONARI DE TECNOLOGIA QUE PREN COS QT-17 
MECÀNICA QT-20 LA RESURRECCIÓ DEL MOTOR STIRUNG QT-17 
EL ·LÈXIC DE LA CIÈNCIA DEL SÒL> QT-24 EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 

INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES 
TECNOLOGIES (i 11) QT-17 
L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV QT-18 

INSTITUT CATAlÀ DE TECNOLOGIA. LA TECNOLOGIA SONIMAG '88: NOVETATS D'UN GRAN SALÓ QT-19 
AL SERVEI DE L'EMPRESA QT-14 RECERCA I INVESTIGACIÓ A LES UNIVERSITATS QT-19 
TERMCAT, UN SERVEI DE TEMINQLOGIA, . EL LÀSER. PRINCIPIS FÍSICS I APLICACIONS. L'HOLOGRAFIA. QT -20 
PER A LA COL·LECTIVITAT CIENTIFICA I TECNICA PERIODISME TÈCNIC I CIENTÍFIC, UN 
CATALANA QT-16 PROTAGONISME CREIXENT QT-20 
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA Q T-16 LES NOVES TECNOLOGIES A L'ESCOLA QT-20 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA UPC QT-18 CONNECTORS COAXIALS QT-20 
EL ClOC COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES QT-19 OFIMÀTICA (I) QT-21 
INSTITUT DE CIBERNÈTICA. FABRICA D'ENGINYS QT-19 GENERACIÓ DE VOLS SIMULATS A PARTIR D'IMATGES 

DESATÜIT QT-21 
EL LECTOR PROPOSA ... EL LECTOR DISPOSA QUIN~ SERÀ LA FONT D'ENERGIA DEL FUTUR QT-21 
JARDINERIA-28 Q T -17 OFIMATICA (i 11) QT-22/23 
TECLA MÀGICA «SYNCH• O SISTEMES D' AUMENTACIÓ ININTERROMPUDA QT-22/23 
SYNCRONOUS, QUÈ ÉS AIXÒ? QT-18 ARQUITECTURA I SO QT-24 
ELS NOSTRES RECEPTORS QT-19 

COMUNICACIONS RECEPTORS D'ONA CURTA, MANERA 
RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (I) QT- 1 D'ELEGIR-LOS ADEQUADAMENT QT-20 
QUÈ ÉS EL DEXISME? QT- 1 

EDITORIALS I LA PRÈVIA RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (i 11) QT- 2 
RECEPCIÓ DE TV3 ALS PAÍS VALENCIÀ QT- 1 IUGOSLÀVIA: NACIONS I COMUNICACIONS QT- 2 
QT, POSSIBLE EINA DE DEBAT QT- 2 LES BANDES TROPICALS QT- 2 
CATALONIA IS NOT PATAGONIA QT- 3 LA RADIOASTRONOMIA: SEGONA FINESTRA 
TELEVISIÓ PRNADA: TVE-4, TVE-S I TVE-6? QT- 4 OBERTA A L'ESPAI QT- 3 
TXERNÒBIL O EL SUÏCIDI COL-LECTIU QT- 5 LES COMUNICACIONS VIA SATÈLUT QT- 3 
INVESTIGACIÓ MIUTARITZADA QT- 6 RÀDIO NEDERLAND. L'EMISSORA MÉS ESCOLTADA 
SONIMAG-86, A LA CORDA FLUIXA? QT- 7 A CATALUNYA QT- 3 
PER FI L'EXCEPCIÓIPALOMARES, 1966-1986, RECICLATGE PER A L'ANTENA YAGUI CREUADA QT- 4 
EL PLUTONI QUE SURA QT- 8 ICI PARÍS, RÀDIO FRANCE QT- 4 
NUCLEARS: L'ABANDÓ URGENT QT- 9 EL DÍODE, EL PETIT DE LA FAMÍLIA QT- 5 
PREMSA ELECTRÒNICA, EL RJTUR? QT-10 TELETEL, VIEWD~TA, VIDEOTEXT: 

QT- 5 L'ORDINADOR ES LA SOLUCIO, D'ACORD, LA COMUNICACIO DIGITAL 
PERÒ QUINA ERA LA PREGUNTA? JO EN VULL SABER MÉS, DE DEXISME QT- 5 
CONTACTES INTERNACIONALS DE LA BCI QT -11 LONGITUD DE LA BAIXADA QT- 6 
VANDELLÒS III LA CARN DE CANÓ QT-12 RSI: TRES LLETRES PER PRESENTAR AL MÓN 
NEIX L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA TÈCNICA QT -17 QUATRE COMUNIT~TS QT- 6 
NOUS AIRES PER ALS AFICIONATS A LES ONES? QT-14 DETECTOR D'AM SINCRON QT- 7 
TREURE SUC DE LES ENGRUNES Q T-15 55555, MILLOR IMPOSSIBLE QT- 7 
ON VA LA ROBÒTICA? Q T-16 HISTÒRIA DE LA BANDA CIUTADANA QT- 7 
INVESTIGEM, INVESTIGEM, PER A QUI? QT-17 PRIMER CONTACTE AMB PACKET HF QT- 8 
PREMSA ESPECIAUTZADA, PREMSA ESPAI DEXISTES (I) QT- 8 
CONDEMNADA? QT-18 LA LLUITA LEGAL DE LA BANDA CIUTADANA QT- 8 
FP, CRUÏLLA DELS FUTURS PROFESSIONALS QT-19 ESCOLTA DE LES BANDES DE RADIOAFICIONAT QT- 9 
AQUÍ RÀDIO EXTERIOR DE CATALUNYA. .. QT-20 LA TV A LA COSTA D'IVORI QT- 9 
CONTROVÈRSIA AMB LES APLICACIONS DEL CIM I ESPAIS DEXISTES (i 11) QT- 9 
LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL QT-21 EL LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ A LA BANDA ' 
MILLORAR PER CRÈIXER QT-22/23 CIUTADANA QT- 9 
HOME I TÈCNICA Q T-24 UN NOU AVANc EN RADIOPAQUETS (I) QT-10 

DIVULGACIÓ 
EL DEXISME EN FM I TV (I) QT-10 
EL CODI Q DELS BECEISTES QT-10 

LA TECNOLOGIA ALTERNATIVA ALS MUNICIPIS QT- 1 UN NOU AVANcEN RADIOPAQUETS (i 11) QT-11 
EL FRACÀS ESCOLAR SOLUCIONAT AMB LA EL DEXISME EN FM I TV (i 11) QT-11 
INTEL-LIGENCIA ARTIFICIAL QT- 7 MÉS LEGISLACIÓ QUE AFECTA J,A BC QT-11 
TECNOLOGIA MILITAR: EL NEGOCI DE LA MORT Q T - 8 L'ANIVERSARI DE LA GLG, LA VALVULA QUE 
HI SOM A TOCAR QT- 9 HO VA REVOLUCIONAR TOT QT-12 
PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES QT- 9 EL DEXISME D'OM (I) QT-12 
ESPAI: L'HORA D'EUROPA? QT-10 I CONGRÉS EUROPEU DE BC QT-12 
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AMSTAR: L'ESTRELLA DE LA RADIOAFICIÓ Q T-13 BANC DE PROVES BC. MAXCOM 20-E VERSUS 
EL MEU AMIC JOAN I ELS SATÈL·UTS QT-13 PRESIDENT TAYLOR Q T-20 
EL DEXISME D'OM (11) Q T-13 HISTÒRIA DE LA BC (11) QT-20 
QUÈ ES NECE5$ITA PER SER BECEISTA? QT-13 RADIO DATA SYSTEM QT-21 
UTILITATS I ANECDOTES PER AL COM INSTAL·LAR UNA EMISSORA INTERNACIONAL D'OC (11) QT-2 1 
RADIOAFICIONAT Q T-14 LA RÀDIO VIA SATÈLUT QT-21 
EL DEXISME D'OM (i III) QT-14 HISTÒRIA DE LA BC (i III) • QT-21 
LA FM A CATALUNYA QT-14 CONDUCTORS DE FIBRA OPTICA QT-22/23 
L'ANTENA A LA BANDA CIUTADANA QT-14 LA FEDERACIÓ EUROPEA DE BC I LA TROBADA DE NIÇA QT-22/23 
SISTEMA DE DIPOLS TRI BANDA APILATS QT-15 LES TELECOMUNICACIONES A L'ESCOLA: UN FET QUE 
S(l)RASD, COMUNICACIONS PER ~ UN NOU PAÍS QT-15 ES POT MOSTRAR QT-22/23 
CANAL-lO: UN EMBOLIC VIA SA TEL· UT QT-15 RTV CARDEDEU, LA ry LOCAL NÚM. 1 A CATALUNYA QT-22/23 
WRNO: LA PRIMERA EMISSORA PRIVADA RECEPTOR HETERODI D'OC QT-22/23 
NORD-AMERICANA D'OC QT-15 BROADCAST '89 QT-22/23 
LÍNIES DE TRANSMISSIÓ RADIOELÈCTRICA QT-15 AQUÍ... RÀDIO EXTERIO~ DE CATALUNYA QT-22/23 
L'ÚS DEL CODI DEL RADIOAFICIONAT QT-16 EN L'ORBITA DELS SATEL·LITS QT-22/23 
XARXA DE DIFUSIÓ DE TELEVISIÓ: TV3 QT-16 TRANSMISSIÓ D'IMATGE MITJANÇANT MÈTODES 
JAUME BÀGUENA: UN BARCELONÍ A RÀDIO DIGITALS QT-22/23 
NEDERLAND QT-16 JORNADA SOBRE LES TECNOLOGIES DE LA PRODUCCIÓ 
COMANDAMENTS I FUNCIONS D'UN EQUIP DE BC Q T-16 I LES COMUNICACIONS QT-22/23 
EMISSIONS EN CATAlÀ PER OC QT-17 TRANSCEPTOR MONOBANDA PER A 40 M. BU 12 W Q T-24 
COMUNICACIONS PER FIBRES ÒPTIQUES QT-17 VERS L'EUROPA DE LES COMUNICACIONS QT-24 
MITJANS LOCALS DE COMUNICACIÓ A LA COMUNICACIONS EN RADIOTELEGRAFIA, CW Q T-24 
MEDITERRÀNIA Q T-17 

COM ÉS ELL ESTACIONS I EQUIPS DE BASE EN BC QT-17 
LA FM A CATALUNYA: BALANcOS DNERGENTS QT-17 NARCÍS MONTURJOL QT- 1 
ESTACIONS I EQUIPS MÒBILS EN BC Q T-18 PAU ABAD Q T- 2 
CONCURS MUNDIAL DE PREFIXOS-88 QT-18 FRANCESC PUJOLS Q T- 3 
SISTEMA DUAL EN LES XARXES DE TRANSMISSIÓ QT-18 JOAN ORÓ QT- 4 
INTRODUCCIÓ ALS PROTOCOLS DE JAUME RAMONET Q T- 5 
COMUNICACIÓ QT-18 

ENTREVISTES ONA LLARGA; LES GRANS ONES QT-18 
BITS A LES ONES QT-19 LORENZO VILCHES I EL BARCELONA CABLE QT- 7 
ANTENA GIJON D-B PER A DECAMÈTRIQUES QT-19 VLADIMIR DE SEMIR I EL FESTIVAL DE CINEMA 
RTTY PER A BANDA CIUTADANA Q T-19 CIENTÍFIC QT- 8 
HISTÒRIA DE LA B.C. (I) QT-19 DR. SAI'{T FELIU, INVESTIGADOR DE L'INSTITUT 
COM INSTALlAR UNA EMISSORA INTERNACIONAL D'OC (I) QT-20 CIBERNETIC QT- 9 
LES EMISSORES DE LA BANDA TROPICAL QT-20 NOU RUMB A LA CIRJT QT-22!23 

N:: PERDI EL TREN 
SOL·LICITA ELS TEUS 

EXEMPLARS ENDARRERITS 

OUI=JD8111S Tt:OliCs· 
Ap. Correus 34038 - 08080 Barcelona 
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NOVETAT MUNDIAL 
GPE CONCORDE i GPE CORONADO 
Alt guany i potència. 
Nova bobina transparent 
i recanviable. 
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IMPORTADOR i DISTRIBUIDOR EXCWSIU A TOT L:ESTAT 
DISTRIBUCIONES ELECTRONICAS S.A. 

Diputació, 249, 3.0, 2.8 

Ap. Correus 9379 
Tels. 218 60 57 - 302 64 66 
Fax 210 79 55 
08007 Barcelona 

EL MÉS GRAN I MÉS QUALIFICAT PROGRAMA D'ANTENES 
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