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aba de Sortir 

La innovació és avui un dels grans protagonistes de l'escena econòmica i 
ha passat a considerar-se com el motor que possibilita la competitivitat dels 
pa·ISOS. Aquest llibre pretén fer una analisi en profunditat d'aquest feno
men a Catalunya. 
Els autors del llibre són els professors Pere Escorsa i Castells i Francesc Solé 
i Parellada, catedràtics d'Economia de la Universitat Politècnica de Catalun
ya. Tenen darrera seu una extensa producció de llibres, articles i ponències 
en els camps del Desenvolupament Regional, de l'Economia i la Política in
dustrials i de l'Economia del canvi Tecnològic. 
Aquesta obra compagina el rigor amb la facilitat de lectura i ens perme
tem qualificar-la d'informativa, amena i útil. 

• -o 
al 
Q) 

E 
:::::J 
ro ..., 

:Q 
(J 
ro 

"' e: 
:::::J 

LI.. 

EDITORIAL 

CONTROVÈRSIA AMB LES APLICACIONS DEL 
CIM I LA INTEL-LIGÈNCIA ARTIFICIAL 

Dins de l'ampli sector del processament de dades s'està produint un procés de 
discussió al voltant de les aplicacions del Computer Integrated Management (CIM) i 
de la Intel·ligència Artificial (JA). Algunes de les crítiques més freqüents apunten al 
fet que les instaZ.Zacions d'InteZ.Zigència Artificial en processos de fabricació condueixen 
a noves solucions ai1lades que inicialment s 'havia cregut poder eliminar mitjançant 
el concepte CIM 

A aquesta opinió s'oposaria el criteri que l'objectiu CIM requereix necessàriament 
la implantació de sistemes d'InteZ.Zigència Artificial. 

La resposta a aquest fet podria passar per un criteri de definició. El més limitat 
consideraria eL CIM com una simple expressió de moda que es limita a incloure els 
conceptes de disseny i fabricació assistides per ordinador, però evidentment es reque
reix un punt de vista més ampli. 

D'altres proposarien la noció d'«illes d'automatització» distribuïdes en CAD!CAM, 
Planificació i Control de la Fabricació, Automatització de la Fabricació i l'Office 
Automation. D.,aquesta manera ei-plantejaria la necessitat d'integració dels grups 
d'aquestes solucions ai1lades de fabricac'ió. L'experiència no fa sinó demostrar que hi 
ha altres funcions dins de cada empresa que generen dades o on s 'utilitza informació 
emmagatzemada. 

El que sí que és cert és que gran part dels sistemes experts desenvolupats fins ara 
són sistemes de suport a les decisions que no contribueixen gaire a la real automatit
zació a les empreses. Més aviat consisteixen en una millora qualitativa de les bases 
de decisió. 

Així, doncs, les millores i .els avenços que poden assolir-se mitjançant l'aplicació 
de la InteZ.Zigència Artificial' girarien a l'entorn de la capacitat per fer més transpa
rents models petits i mitjans, d'aplicar amb fa_,cilitat el criteri de flexibilitat, allà on 
l' «animació» pot contribuir a un aclariment. Es en aquests casos on els sistemes de 
simulació InteZ.Zigència Artificial superen de molt els sistemes de programació 
convencionals. 

QUADERNS TÈCNICS 

CON S E LL ASSE SSOR DE Q U ADERNS T È C N ICS 

Nadal Batle (Rector Universitat de Mallorca); Gabriel Ferra
té (Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep M. 
Bricall (Rector Universitat de Barcelona); Enric Got (Direc
tor de la Universitat de PeqJinyà); Ramon Lapiedra (Rector 
Universitat de València); Ramon Pascual (Rector Universitat 
Autònoma); Joan Becat (Geògraf i professor a la Universitat 
de Pe1pinyà ); Antonj M. Badia (Lingüista); Jaume Herranz 
(Membre del Departament de senyals y comunicacions de la 
UPC); Sebastià Serrana (Semiòleg); Miquel de Moragas 
(Comunicòleg); Josep A. Casco (Gerent el Consorci d'Infor
mació i Documentació de Catalunya); Lluís Basàñez (Direc
tor de L 'Institut Cibernètic); Santiago Pey (Dissenyador ln
dustlial); Josep Puig (Doctor Enginyer Industrial): Miquel 
Barceló (Director de l'Institut Català de Tecnología ); Isidor 

Marí (Director del TERMCA1); Alfons Moreno (Cap del 
Se1vei de desenvolupament empresarial i tecnològic); Ricard 
Camprodón (Cap del Se1vei del Llibre i de la Premsa); Fran
cesc J. Deó (Tècnic elècttic); Lluís Marquet (Enginyer lndus
tJial); Lluís Cisneros (Enginyer lndustJial); Jaume Martí (En
ginyer lndusttial); Jaume Olivé (Enginyer lndusllial) Rafael 
Castellanos (Enginyer lndustlial); Raül Garcia-Duran (Eco
nomista); Xavier Garcia (Peliodista científic); Leandre Terol 
(Peliodista a Catalunya Ràdio); Montserrat Minobis (PeJ;io
dista a Ràdio 4); Josep Català (Pe1iodista a L:Avui); Luis-An
gel Fermíndez (Petiodista a El Pe1iódico); Xavier Duran (Pe
Jiodista científic); José-Julian Morente (Pe1iodista a La Van
guardia); Martí Olivella (Membre del Centre d'Estudis Joan 
Bcu·dina ); Gabriel Junyent (Director de l'ETSET de la UPC). 
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Notícies 
ECLER PARTICIPADA PER LA 

SOCIETAT CATALANA DE 
CAPITAL A RISC 

Barcelona/Barcelonès.- · La So
cietat Catalana de Capital a Risc, 
S.A. s'ha incorporat a l'accionariat 
d'Ecler-Laboratorio de Electroacús
tica, S.A. amb una participació del 
18 per cent i un desembossament 
de 40 milions de pessetes. La de
cisió va ser adoptada de forma 
unànime pel Consell d'Adminstra
ció d'aquesta societat financiera, 
després de fer un profund anàlisi 
d'Ecler i les seves perspectives de 
futur. 

Propera a complir · els seus 25 
anys, Ecler s'ha consolidat com 
una empresa catalana moderna, en 
el camp de l'àudio i el vídeo pro
fessionals. O 

GENERADOR DE CCNCC 

Madrid/Espanya.- El Kompavi 4 
de Hartmann & Braun és un gene
rador de CC i VCC per a la simu
lació de senyals de sortida de 
transformadors de mesura fins a 
52 mA i 12 V. Pot simular tensions 
de termoelements fins a 100 m V i 
es pot tenir en funcionament mit
jançant bateries o, en forma aco
blada a la xarxa a través d'una uni
tat cl'alimcntaciò '-L'ra rada. O 

Els marges dc generació van de O a 52 mA, 
o de o a 99,99 MV i de O a 12 V. 
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-Comentaris 
BOMBA DE CALOR AMB COGENERACIÓ DE PETITA 

POTÈNCIA 

Terrassa/Vallès Occidental.- Al laboratori de Termodinàmica i 
Màquines Tèrmiques de la Càtedra de Mecànica III de l'Escola 
Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa s'ha 
construït un prototipus de bomba de calor d'unes 4.000 kcal/h 
accionada per un· petit motor tèrmic de combustió interna. 

La petita potència d'aquesta bomba de calor la fa única i 
especialment adequada per a aplicacions de climatització en el 
sector domèstic o de serveis. 

A més presenta l'avantatge detenir una autonomia energètica 
total que. dc cara a certes aplicacions, pot ser fonamental. O 

Esquema i realització pràctica del prototipus de bomba de calor. 

CONTROL INDUSTRIAL INTEGRAL 

París/França.- Automatització, regulació i supervisió; el siste
ma Alspa ZS de la companyia francesa CGEE ALSTHOM per
met el control automàtic de diferents elements de producció 
industrial, tant si es tracta de processos continus i discontinus, 
per lots o de fabricació, gràcies a instaHacions de manipulació i 
moviment de productes, emmagtzemament i embalatge. 

L' Alspa ZS ofereix una gran riquesa de components, tots 
capaços de comunicar-se entre si. Són components robustos, de 
funcionament segur, fiables i fàcils d'usar, gràcies als mitjans de 
programació o configuració, de gran senzillesa i potència. Es 
tracta de llocs de control o supervisió interactius, de xarxes 
industrials per a comunicacions locals o distants, d'una gamma 
de controladors programables capaços de processar fins a 2.000 
entrades/sortides. O 

Flash s - Informacions 
PRIMERA FOTOGRAFIA D'UNA MOLÈCULA 

Norwich/Gran Bretanya.- A Gran Bretanya s'ha aconseguit 
per primer cop la fotografia d'una sola molècula de proteïna en 
estat natural. 

Un equip de científics de l'Institut de Bromatologia de les 
Universitats de Norwich i Cambridge van utilitzar un microscopi 
d'explotació i efecte túnel, capaç de prendre fotografies tridimen
sionals de superfícies amb resolució atòmica. 

A la llum del microscopi de l'efecte túnel, la viciclina, present 
en alguns llegums, presenta una imatge hexagonal i una mica 
semblant a una gelatina. 

La prote~na feia; proximadament una milionèsima de centí
metre d'ample per una tercera part de milionèsima de llarg. O 

EL PRIMER TELEPORT DE CATALUNYA 

Barcelona/Barcelonès.- El Teleport de Castellbisbal serà la 
primera instaHació per a c9municacions privades a través de 
satèHit que s'instaHi al nostre país. 

Aquesta inshHació serà posada en marxa per la Telefònica el 
1990 i ja es troba en procés de cosntrucció des del passat mes 
de gener a Castellbisbal, amb un pressupost de 2.500 milions de 
pessetes. 

Aquest tipus d'instaHacions permeten connexions i comunica
cions via satèHit entre dues xarxes telefòniques d'àmbit local 
situades en un mateix país o en països diferents. 

També permet a un potencial client comunicar-se mitjançant 
una antena parahòl ica d'ús exclusiu i en concepte de lloguer. O 

Els teleports faciliten la prestació de nous serveis de valor afegit. 

TECLATS ESTANC 
COMPATIBLES 

Agències.- L'empresa Rafi, re
presentada al nostre país per S.A. 
Poulain, disposa d'una gamma de 
teclats estanc compatibles en dife
rents versions i models. Tots tenen 
com a base la coneguda tecla RF 
15 de 0,5 mm de recorregut, audi
ble i amb diferents graus de pro
tecció. O 

La gamma comprèn teclat compatible i ver
sions en IBM, ASCII i Internacional. 

SISTEMA DE TELETEXT 
D'ALTA RESOLUCIÓ 

Leicester/Gran Bretanya.- S'ha 
desenvolupat un sistema de pre
sentació informàtica de control, 
d'avançat disseny, per a ús en ae
roports, estacions de tren, hotels i 
grans companyies. 

El sistema fa servir el Level 3 
Teletext i ofereix gràfics de més 
alta resolució i més colors dels que 
són possibles amb els sistemes de 
teletext convencionals. 

El sistema pot mantenir fins a 
400 pàgines, mentre que el temps 
d'accés és inferior a dos segons. 
L'única intervenció humana és 
l'encarregada d'assignar la corres
ponent pàgina a la pantalla mo
nitora. D 
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Novetats - Notícies 
LA TV D'ALTA DEFINICIÓ NO ENTUSIASMA ALS ESTATS 

UNITS 

Agències.- El Massachussets Institute of Technology i la Cana
dian Broadcasting Corporation van realitzar una enquesta amb la 
finalitat de saber si els futurs telespectadors de la TV d'alta 
definció (HDTV) acceptaven aquest nou sistema. 

El resultat ha mostrat una manca d'entusiasme vers aquest 
nou sistema i la innovació que comporta. 

Als participants de l'enquesta els van s~r presentats dos :ecep
tors de televisió, l'un de tipus estàndard 1 l'altre amb el Sistema 
d'alta definició. Les reaccions dels telespectadors van demostrar 
que l'impacte és inferior al que es va produir quan es va passar 
de la TV en blanc i negre a la de color. L'enquesta va mostrar 
que un 50 per cent dels preguntats es trobarien disposats .a 
pagar cent dòlars més per un televisor d'aquestes característi
ques i només un 5 per cent pagarien 500 dólars més. O 

MAGNETOSCOPI DE GRAN COMODITAT 

Paris/França.- L'empresa Singer ha tret un nou model de 
magnetoscopi, anomenat V 53, que permet, gràcies a ~n com
plet comandament a distància, fixar hora, dia, .canal 1 dur~da 
dels enregistraments a realitzar. Aquest eqmp, compatible 
p Al)SECAM, també inclou com a novetat un botó suplementa
ri que permet fixar el temps d'enregistrament disponible per 
evitar, així, els problemes derivats de no poder gravar el final 
d'una pel·lícula o documental televi siu. O 

Un magnetoscopi que ofereix totes les comoditats possibles. 
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COMPARADORS BIPOLARS 
DE MOLT BAIX CONSUM DE 

POTÈNCIA 

Agències.- Linear Technology 
disposa de tres nous comparadors 
bipolars de molt baix consum de 
potència: LT1017, LT1018, 
LR1020. 

El primer és indicat per a les 
potències més baixes d'operació. 
El segon funciona amb potències 
molt altes i gran velocitat i el ni
vell de sortida inclou una font de 
corrent pull-up classe B amb el 
consegüent estalvi de potència. O 

L'LT1017 i I'LT1018 són compatibles amb 
comparadors duals tipus 393. 

NOU PROJECTE DE{ 
DESENVOLUPAMENT LASER 

Agències.- El grup tecnològic de 
robòtica i automatització Robotiker 
i la multinacional de CAD/CAM 
Intergraph han firmat un contrac
te mitjançant el qualla multinacio
nal s'adhereix al projecte de de
senvolupament làser que Roboti
ker ha llançat. 

El conveni se situa dins de la 
política general d'acords que Ro
botiker estableix amb subministra
dors i usuaris per al desenvolupa
ment de projectes de risc. O 

Comentaris -
EPSON COMERCIALITZA COMPONENTS, INSTRUMENTS 

I ROBOTS INDUSTRIALS 

Barcelona/Barcelonès.- Seiko-Epson ha decidit ampliar la gam
ma de productes que comercialitza al nostre país a través de la 
seva subsidiària Epson-STI, a la vista de l'exceHent resultat i 
acceptació de la seva oferta informàtica actual i de les bones 
expectatives de creixement generades per la progressiva intro
ducció de Catalunya a l'engranatge comunitari. O 

TELESINCRO INAUGURA EL PARC TECNOLÒGIC DEL 
VALLÈS 

Barcelona/Barcelonès.- Telesincro, S.A. ja ha iniciat la cons
trucció del que serà la seva nova fàbrica i seu central al Parc 
Tecnològic del Vallès. Telesincro, S.A. ha estat la primera em
presa a instaHar-se i la inversió total d'aquestes imrtaHacions 
serà de 1.100 milions de pessetes en una superfície de 17.400 
m2

, dels quals s'edificaran uns R500 en una sola planta. 

Del total de 15 empreses que ja han adquirit terreny al Parc, Telesincro ha 
estat la primera a començar la construcció. 

CAPACITAT CICATRITZADORA DEL LÀSER 

Londres/Anglaterra.- Els làsers de baixa potència potser siguin 
utilitzats aviat per cicatritzar cremades, després de l'èxit assolit 
en els primers assajos fets a Londres. 

El grup de reparació d'epidermis del Guy's Hospital ha il!-clòs 
assajos en ratolins i ha comprovat que la llum de les longituds 
d'ona particulars poden estimular l'alliberament per part de les 
cèHules humanes de substàncies químiques que afavoreixin la 
cicatrització de les ferides. 

La llum làser de baixa potència i la d'altres tipus no estrícta
ment en fase tenen aquestes característiques i capacitat, encara 
que el mecanisme exacte continuï sent un misteri. O 

.-

Novetats 
SOFIWARE CADD AMB 

AUGMENT DE FLEXIBILITAT 

Baden/Suïssa.- Un driver-interfa
ce bàsicament nou augmenta el 
rendiment i la flexibilitat del siste
ma del software CAD de Paint 
Line. 

El PLUDI permet l'ampliació 
de gran quantitat de targetes i tau
les gràfiques, de manera que pos
sibilita una entrada enconòmica al 
món CAD mitjançant l'aplicació 
de la pantalla EGA i el ratolí Lo
gitech. Dóna suport, a més a més, 
a la majoria de targetes gràfiques 
d'alta resolució, fins a 1.280 x 
1.024 punts d'imatge. O 

SONDA DE PRESSIÓ PER A 
PLAQUES DE CONTACTE 

Lancaster/Anglaterra.- La firma 
Co-Ordinate Technology ha llançat 
al mercat la sonda er 605 disse
nyada per a la comprovació post
producció de plaques semiconduc
tores. Utilitza un sistema posicio
nador patentat amb etapa panto
gràfica per manipular la placa sot
mesa a assaig. 

La nova sonda és destinada a 
investigació i desenvolupament, a 
aplicaciones en línia pilot i baix a 
m~. O 

Es tracta d'una unitat compacta, de baix 
cost i pes lleuger. 
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Flashs - Informacions 

PRIMÍCIA DE LÀSER-ROBÒTICA 

Barcelona/Barcelonès.- L; primera integració robot-làser feta 
a Catalunya s'ha desenvolupat a la factoria que ASEA BROWN 
BOVER! té a Barberà del Vallès amb un robot ASEA IRB 
2000 S/3 i un làser de C02 model A-100/1 de l'empresa Crila
ser, S.A. de Barcelona. 

Integra un sistema òptic de transmissió del feix que disposa 
de sis eixos de llibertat i permet posicionar perpendicularment 
el robot en qualsevol lloc d'una peça tridimensional per perfo
rar, tallar o marcar. 

És previst que ambdues empreses continuïn experimentant en 
aquest tipus d'integració amb robots de diferents models, pel 
que fa a ABB i làsers de C02 de més gran potència a través de 
Crilaser, S.A. amb la finalitat d'oferir a la indústria nacional una 
eina versfttil. eficaç i fiahlc. D 

Aquest equip permet una repetitivitat de posicionament de ± 0,1 mm. 

NOVA EMISSORA CLANDESTINA 

Lubango/Angola.- Per als amants del dexisme donem a co
nèixer l'existència d'una nova emissora clandestina. Es tracta de 
La Veu de Namíbia i és l'estació radiofònica del Front d'Allibe
rament Armat de Namíbia. 

Aquesta nova emissora pot ser escoltada a 9575, des de les 
05:00 fins les 07:00, des de les 10:00 fins les 12:30 i des de les 
18:00 fins a les 22:00. 

La mateixa estació anuncia que les emissions es fan des de 
Lubango, a l'Estat africà d'Angola. D 
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ENCE FA RENDmLES ELS 
SEUS RESIDUS 

Agències.- L'Empresa Nacional 
de Celulosas (ENCE) ha posat en 
marxa un projecte d'investigació 
que té com a finalitat fer rendible 
la lignina, primera matèria resi
dual de fabricació de la pasta de 
paper. Aquesta companyia que 
produeix anualment unes 250.000 
tones de lignina, recicla aquest 
material com a combustible per les 
seves fàbriques amb un rendiment 
de 7.000 pessetes per tona. Si el 
projecte d'investigació es du a ter
me s'obtindrà un valor afegit de la 
lignina d'unes 100.000 pessetes per 
tona. D 

DISSIPADORS DE CALOR 

Barcelona/ Barcelonès.- Semi
krón ha tret al mercat els radiadors 
per a semiconductors de potència 
LE10 i P16. 

A la seva bona dissipació de ca
lor s'uneix la característica de po
der ser utilitzable com a caixa, de 
manera que l'equip queda auto
màticament protegit. El P16 és 
d'alta potència, tipus pinta per ser 
utilitzat preferentment amb mò
duls aïllats i es pot ventilar amb 
aire forçat amb ventiladors centrí
fugs estàndar. D 

La seva resistència tèrmica és de 0,033 a 
0,058 w. 

Novetats - Notícies 
PRIMER PROJECTOR LCD AL 

MERCAT JAPONÈS 

Agències.- Seiko-Epson serà la 
primera companyia de llançar un 
projector de vídeo amb cristall lí
quid en color (LCD), amb el seu 
model NTSC, que es va presentar 
recentment al mercat japonès. 

El projector VPJ-700 té unes di
mensions de 420 x 266 x 125 mm 
similars a les d'un videoscopi veR. 
convencional i pot projectar imat
ges de fins a 100 polzades en una 
pantalla. 
. Seiko-Epson destina el seu pro
Jector a la combinació amb ordina
dors personals, per realitzar les 
funcions usuals d'un projector 
convencional, però amb una flexi
bilitat molt més gran. O 

ALIMENTACIÓ 
ININTERROMPUDA 

Madrid/ t ·::,pa 11 ya.- Onduladores 
del Norte, S.A. ha presentat les se
ves gammes de sistemes d'alimen
tació ininterrompuda; els Power 
Lab 600, 1000 i 1500 W que incor
poren un commutador estàtic i un 
sistema de detecció de xarxa que 
proporciona !!ran estabil it at. O 

El PL extraplà és dotat de dues sortides 
protegides per ondulador i tres sortides 
amb filtre de xarxa. 

REGISTRADOR DE CARTA BASAT EN UN 
MICROPROCESSADOR 

Cambridgeshire/Anglaterra.- La Kent Industrial Measurements 
ha llançat al mercat el P70M, un registrador circular de carta 
basat en un microprocessador, que ofereix exceHents mitjan~ 
per a la recollida de dades i un alt nivell de protecció contra les 
interferències, la humitat i la pols. 

~~ P?OM constitue~ una unitat compacta i de baix cost per a 
aphcacwns com la refr1geració, calefacció i ventilació comercials, 
tractament de matèries alimentàries, bancs de sang, etc. 

L'instrument ofereix un control versàtil de variacions d'entra
da i linealització. Quan es tracta d'enregistrar temperatures, 
accepta senyals de detectors de temperatura per resistència a Ja 
gamma completa de tipus termoparells. També incorpora com
pensació automàtica d'extrems freds. O 

La carta té un ample d'escriptura de 70 mm, en les versions d'un o dos canals. 

MULTIPLEXOR DIGITAL I VOCAL 

.1~~ncies. - La Jo.!a~ze System~ Ltd ... ofereix un multiplexor de 
diV1SJO d~ temps 1 .d alta velocitat, dissenyat es'becíficament per 
la X~rxa_ ~ntemac1~nal Commutada de Dadès"ï per a altres 
serveis d1g1tals, de fms a 64 Kbits. 

, L' (urow 640 p~rmet combinar fins a vuit canals de dades 0 
be SIS ·de dades 1_ un de vocal, en un sol enllaç digital. Una 
botoner~ frontal 1 ~1. mòdul de ~~esentació en cristall líquid 
prop?rc1~nen una facll configuraciO que fa servir una sèrie de 
menus ~Issenyats per donar una seleèció d'opcions sense cap 
complexttat. 0 
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Comentaris - Novetats 

PLA PILOT PER INFORMA~ZAR EMPRESES A 
CATALUNYA 

Barcelona/Barcelo~ès~- La directora del Centre d'Informació i 
Desenvolupament Empresarial (CIDEM), ~na Bindés, i e! di
rector del Centre Divulgador de la Informattca. ~CDI),_ S_a~tlago 
Guillen, han firmat un conveni de coHaborac1~ per IniCiar. un 
pla pilot d'informatització d'empreses a les comarques del Ripo-
llès, Be~à i Baix Llobregat. . 

En prim r lloc les entitats coHabor.ador~s re:Uit_zaran un ~stu-
di previ voltant de les necessitats I ei __ dia_gnosttc ?~ possibles . 
solucions informàtiques, de forma gratuita ~ ~ut~mattca a. tot~~ 
les empreses que ho sol·licitin. També es facilitara, I~ capacitaci? 

·dels dirigents per a l'estructuració de~ Pla I~f~rm~ttc, la capaci
tació del. personal per a l'ús de la Informattca I els passos a 
seguir per demariar de la indústria l'adequada oferta de hardwa
re, softWare i serveis. D 

STUDER A729. UN SISTEMA MODULAR DE CONTROL 
PERA DC 

. Regensdorf/Suïssa.- L'empresa Studer introdueix al mercat. un 
nou i interessant sistema per al disseny de programes creatms .. 
Per exemple, un disc-jockey pot realitzar com~lexes tasques. de 
postproducció als estudis. L'A729 té un~ capacitat. ~e. reconeiXe
ment superior als 100 discs compactes I una possibilitat de pre
programació de més de 12 seqüències. D 

L'A729 també permet una ampliació de les seves possibilitats. 
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STUDER INTRODUEIX EL 
RECORDER A827 

Regensdorf/Suïssa.- Amb el nou 
A827, Studer ofereix una màquina 
multicanal amb tecnologia trans
portada i a un preu molt raonable. 

Ofereix moltes possibilitats amb 
tecnologia de microprocessador i 
una gran capacitat d'equipament 
perifèric. D 

Uispo~a d~ port~ dt control J{S232/422. 

LA GENERALITAT INAUGURA 
DUES OFICINES ALS ESTATS 

UNITS 

Barcelona/Barcelonès.-La Gene
ralitat de Catalunya ha inaugurat 
recentment dues oficines comer
cials als Estats Units, una a Nova 
York i una altra a San Francisco, 
per potenciar els contactes entre 
les empreses americanes i cata
lanes. 

Les dues noves oficines s'u
neixen a les ja existents a BruseHes 
i Tokio, ·obertes fa uns mesos, que 
formen la xarxa internacional del 
Centre d'Informació i Desenvolu
pament Empresarial. D 

\: 

e Els cecs que hagin de treballar amb ordinadors de 
tractament de textos ho podran fer amb gran comoditat 
gràcies al desenvolupament del primer ordinador parlant 
del seu gènere, el qual introdueix deu tractaments de 
textos dotats d'un sintetitzador de veu que ha desenvolu
pat la National Westminster. D 

·' 

. ~ 

e Investigadors de la Universitat de Hull han ideat uns 
músculs per als braços dels robots que es mouen mit
jançant la dilatació i contracció dels polímers i són més 
adaptables que els moguts pels sistemes tradicionals hi
dràulic, elèctric o pneumàtic. D 

'1111/ffi/BI!JI!I& 
r-------~---=--------~~----------J 

e El nou sistema Televox té la capacitat de combinar, 
sense equips especials, textos televisats i missatges parlats. 
Mentre a la pantalla de teletext per televisió apareix la 
pàgina, els comentaris i les descripcions s'envien per línia 
telefònica. D 

e Una firma britànica ha creat un nou mètode de pro
ducció de niobat de liti, essencial per a la fibra de vidre, 
que facilita comunicacions de gran fiabilitat i rapidesa.D 

e Un equip de científics de la Universitat de Cambridge 
ha creat els primers dispositius semiconductors del món 
fets de material orgànic; un polímer anomenat polia
cetilè. D 

e A l'empresa Ferranti lnfographics d'Escòcia, un grup 
d'investigació ha desenvolupat un mètode revolucionari 
de fototraçat d'imatges construïdes per trames fent servir 
un conjunt de díodes luminescents com a font de llum. El 
sistema DRIVE és destinat a les necessitats de petites 
empreses que no puguin accedir al serveis de les agències 
informàtiques. D 
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ROBÒTICA INDUSTRIAL 

En tota l'evolució de l'automatització industrial hi ha hagut una 
sèrie de passos que han donat un gran impuls ~1 seu progrés: Els 
robots han produi1 un d'aquests passos comppgmant les prOP_leta~s 
de ser una màquina automàtica i les de ser un element .flenbú; l 

adaptable a diferents cond~cions de treball, qualitats que l'han sztuat 
com a element coordznador entre els diferents elements de 

producció-màquines, sistemes d'alimentació, tran~.port ... , i tam~é el 
fan capaç de realitzar tasques pròpies de produccw com mecamtzar, 

muntar i verificar entre d'altres. 

Encara que de robots ja fa . molt temps que se'n 
patia, els primers robots industnals no varen ser cons~ 
truïts fins a finals dels anys 60. La paraula r?b~t~ te 
origen en la paraula ~ec~: «robota» que sigm.fica: 
esclavitud, treball, servir. .. I va adoptar-se com a te~
me universal arran d'una pel-lícula txeca de fantasia 
d'aproximadament l'any 1920. , 

La ciència ficció va introdmr el concepte d,e r~bot 
ja en aquesta època, i l'ha utilitzat en mol~es ocasiOns 
en novel-les i al cinema. Malgrat que d ~na fo~a 
molt diferent de la que presenten els robot~ mdustnal_s 
actuals, aquells tenien forma humana, pero, en ~anvi, 
la seva finalitat sí que ha estat sempre la mateiXa, la 
de servir a l'home eh el trebédl i com a servent. 

A ni\' eU industrial, l'evolució tecnològica e? . els 
diferents camps de la tècnica que abasta la robot~ca, 
com són: la mecànica, l'electrónica, el cont~ol I la 
informàtica, ha permès, a partir d'a9ue~ta Idea ~e 
màquina servent, de crear una nova ma~m~a autom~
tica que ha fet fer un gran pas al proces d automatit-
zació industrial. . . 

El robot és un manipulador, un braç pol!articu~at, 
programable i ~u!tifuncional, capaç de _re~htzacdife
rents tasques prevmmen~ programades, I d adaptar-se, 
així, a diferents condicions de l'entorn de treball. 

Fig. 1. Orientació de l'element terminal. 

Els robots tendeixen en l'actualitat a realitzar tas
ques cada cop més complexes i, per tant, a poder 
suplir el treball de l'home en un camp d'_aplica_ci?ns 
cada cop més awpli. Però el que caractentza basica-
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ment els robots actuals és la seva capacitat de fer 
tasques repetitives amb un ?ivell de _ql,}alitat constant; 
la qual cosa, ha permès d automatitzar tasqu~~ qu~ 
abans feia l'home, en general pesades, repetitives I 

molt sovint perilloses. 

ROBOTS INDUSTRIALS. EVOLUCIÓ 

En tots els països, la utilització ·de robots ha. c?
mençat, principalment, en la- in?ústria . de l'automòbil, 
en aplicacions bàsicament de ~mtura I soldadura. Pel 
que fa a dificultat d'automatitzar, aquestes tasques 
són les més simples, ja que el que ha de fer el_ robot 
és, senzillament, repetir una seqüència de moviments 
que prèviament un operari e~ert li ha_ ensenyat. 

Per altra banda, aquest és el tipus de fema pesada 
de realitzar per a una persona per diferents aspe~tes: . 
l'esforç d'aguantar i moure repetidament els e_stns d~ 
pintura seguint una trajectòria contínuai_Dent, I tambe 
respirar l'ambient que es crea amb la pmtura. En les 
tasques de soldadura, el problema és sembl~nt i el 
perill és donat per les espurnes que_ e~ P!odueiX~? en 
soldar. L'alimentació de premses I 1 ahmentacio de 
forns constitueixen altres de les primeres aplicacions 
,dels manipul~dors i els. robots, simples, però pesades 
i perilloses. 

A mesura que tota la tecnologia lligada a ~a robò
tica evoluciona - els sensors són més precisos, els 
ordinadors més potents i més ràpids, els dispositius 
electrònics més fiables, etc.-, és possible d'anar in
crementant el grim de dif~cultat o complexitat ~e les 
tasques que es poden robotitzar. En aquest sentit, en 
l'actualitat els ròbots ja treballen en tasques de mun
tatge, en les quals no es poden programar p_rèyiame~t 
els moviments a fer i seguir-los cegament, smo que es 
necessari mesurar la força aplicada a les peces que es 
munten i els punts en els quals aquestes són aplicades 
per rectificar i corregir I?o~iments. Hi ha, . do?cs, un 
procés de mesura sensonali control a partir d_ aques: 
tes dades i de la tasca programada. Cada moviment I 
acció del robot es decideix de forma contínua durant 
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l'execució de la tasca, el sistema de control pren de
cisions sobre el que s'ha de fer. En aquest sentit es 
veu, doncs, que la robòtica evoluciona de forma nota
ble, i que gràcies als avenços en totes les àrees rela
cionades amb ella, la complexitat i el tipus de tasques 
a robotitzar augmentaran contínuament i faran els 
robots cada cop més «intel-ligents». 

ESTRUCTURES I TIPUS DE ROBOTS. 
APLICACIONS 

Conceptualment, un robot pot realitzar qualsevol 
tasca, la pròpia definició de robot el qualifica de ma
nipulador multifuncional, però, el que és evident, com 
passa amb qualsevol màquina automàtica, és que l'es
pecialització millora les prestacions per ca la realitza
èió de tasques concretes, com són: la precisió i la 
productivitat. És per això, que hi ha molts tipus de 
robots, que es diferencien en molts aspectes, com el 
seu control, els actuadors, la forma de programar-los, 
etc., però de cara a l'elecció del robot, el primer que 
s'ha de tenir en compte són les dimensions i la capa
citat de càrrega per tal que sigui adequat a l'entorn 
de treball on haurà d'operar i tingui la capacitat de 
càrrega adient per poder manipular els objectes o bé 
suportar les eines amb les quals hauria de treballar. 

a) 

b) 

x 

e) 

d) 

Fig. 2. Estructures de robots. a) Cartesiana, b) cilíndrica, e) polar, 
d) angular. 

Les diferents estructures de robots es caracteritzen 
bàsicament pels tipus d'articulacions i moviments, i el 
nombre de graus de llibertat. El nombre de graus de 
llibertat, o nombre de moviments independents que 
pot realitzar un robot varia segons l'estructura. En 
principi, tot robot que es mou a l'espai necessita com 
a mínim disposar de 3 graus de llibertat que són els 
que li permeten situar l'element terminal, mà, pinça o 
bé eina a qualsevol punt (x, y, z) dins de la seva àrea 
de treball. A més, per tal de realizar la tasca assigna
da, hauria de poder orientar l'element terminal, i per 
tant estarà dotat d'un, dos, o tres graus de llibertat 
més al canell (figura 1). Així, doncs, els robots indus
trials disposen generalment de 4, 5 o 6 graus de lliber
tat segons les aplicacions a què es volen destinar, 
sempre mirant de minimitzar aquest nombre, atès que, 
tant des de l'aspecte mecànic com del control, afegir 
graus de llibertat suposa augmentar la seva complexi
tat. Això, no vol dir, però, que 6 sigui' el nombre 
màxim de graus de llibertat, que pot tenir un robot, 
en principi, en pot tenir més, cosa que li permetria de 
poder realitzar las tasques més complexes. Un exem
ple d'això són el braç i la mà humans, els quals estan 
dotats de més de 30 moviments independents, amb la 
qual cosa augmenta no tant l'abast dels moviments 
com Ja maniobrabilitat i capacitat d'accedir a punts 
de l'espai en entorns estrets o amb obstacles. Incre
mentar el nombre de graus de llibertat augmenta Ja 
maniobrabilitat, però també i de gran manera la seva 
complexitat. Els robots amb més de 6 graus de lliber
tat presenten redundància en els seus moviments, i es 
coneixen com a robots redundants i ara per ara són 
més objecte de recerca que d'aplicació industrial. 

La figura 2 mostra les diferents estructures més 
corrents de robots, en base als 3 moviments elemen
tals de què poden estar dotats; que poden ser lineals, 
angulars o una combinació de tots dos. La figura 2a 
presenta una estructura cartesiana, basada en tres mo
viments lineals, x, y i z. La figura 2b, una estructura 
cilíndrica amb dos moviments lineals, pi z, i un angu
lar u. La zona de treball a la qual té' accés és un 
cilindre de radi p i alçada z. La figura 2c és l'estruc
tura polar, que es caracteritza perquè disposa de dos 
moviments angulars, u i ~ i un de lineal p. La figu~a 
2d es basa en 3 moviments angulars, u, ~. i y. Es 
l'estructura angular. 

Cada una d'aquestes estructures es caracteritza, a 
part de la zona de treball en què pot operar, per Ja 
facilitat per realitzar certs tipus de moviments o bé 
seguir determinades trajectòries, cosa que fa que les 
diferents estructures s'adeqüin més o menys a la rea
lització de certs tipus de moviments o bé seguir deter
minades trajectòries, cosa que fa que les diferents 
estructures s'adeqüin més o menys a Ja realització de 
certs tipus de tasques. Per exemple, l'estructura carte
siana, amb els tres moviments rectilinis, és adequada 
per a tasques de tipus d'inserció, tals com muntar les 
tecles en un teclat, o bé insertar circuits integrats en 
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plaques de circuit imprès. Els robots amb moviments 
angulars, més semblants al braç humà i coneguts amb 
el nom de robots antropomòrfics, són més adequats 
per al seguiment de trajectòries a l'espai, com és el 
cas de les aplicacions de pintura (figura 3) 

El camp d'aplicació de la robòtica industrial és, 
doncs, molt ampli. A la següent taula s'indiquen les 
aplicacions més significatives: 

Principals aplicacions de la robòtica industrial 

Manipulació 

Mecanització 
i procés 

Muntatge 

Verificació 
i test 

- Càrrega i descàrrega 
- Manutenció 
-Paletització 

- Tall 
-Trepatge 
- Desbarbat 
-Poliment 
- Soldadura. Per punts 
-Pintura. A l'arc 

-Inserció 
- Encolat 

-Mesurament 
-Inspecció 
-Identificació 

En les tasques de manipulació, el robot únicament 
trasllada peces d'un lloc a un altre. ,L'operació com
pleta és agafar, traslladar i deixar. Es d'aplicació en 
les operacions de càrrega i descàrrega de màquines, 
la manutenció d'altres màquines dins del procés de 
producció, per exemple, situant i orientant adequada
ment les peces a una màquina de control numèric, 
introduir una peça a un forn o bé coordinar la meca
nització de peces entre un conjunt de màquines eina. 

En les tasques de mecanització el robot actua com 
una altra màquina eina, utilitzant com a element ter
minal l' utillatge de treball específic a cada aplicació, 
en comptes de la pinça que s'utilitza en les aplicacions 
de manipulació. La diferència respecte de les màqui
nes eina és la seva flexibilitat, que li permet de realit
zar tant tasques de taU com de fresat o d'altres modi
ficant la seva programació i dotant-lo de l'utillatge o 
eina adient. 

En les tasques de muntatge normalment ja es dis
posa de certa realimentació sensorial per tal que la 
unitat de control pugui anar generant les ordres ade
quades per a cada acció i moviment succesiu del ro
bot. E n aquestes aplicacions el robot ja es diferencia 
més de les altres màquines, no només per la seva 
versatilitat, sinó per la capacitat de prendre decisions 
sobre la seqüència de moviments a efectuar. 

Tasques com les de verificació utilitzant diferents 
tipus de sensors, captadors o elements de mesura per 
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a) 

b) 

e) 

Fig. 3. Diferents aplicacions. a) Robots amb estructura cartesiana. 
Alimentació d'una línia, muntatge de teclats. 
b) Robots angulars. Encolat, pintura i esmaltat. 
e) Robot amb estructura polar. Càrrega i descàrrega d'una mà
quina. 

a aplicacions de control de qualitat, test, o identifica
ció de productes constitueixen altres aplicacions de la 
robòtica. 

FORMES DE PROGRAMACIÓ I CONTROL 

Els diferents tipus de robots no es diferencien no
més en la seva estructura i els dispositius d'actuació, 
sinó també en la forma de programar-los i els llen
guatges que utilitzen. En primer lloc es poden diferen
ciar dues formes bàsiques de programació, la gestual 
i la textual. La primer~, com indica la paraula gest, es 
caracteritza perquè d'alguna manera s'ensenya al ro
bot a moure's d'un punt a un altre seguint una trajec
tòria determinada. El robot memoritza el camí i la 
seva tasca serà repetir els mateixos moviments cada 
cop que rebi les ordres per fer-ho. Les formes de 
programar aquests moviments són diverses:· amb un 
joystic, una unitat manual de programació on es ma
nen per separat els diferents moviments lineals o an
gulars o bé acompanyant el mateix braç pel camí que 
ha de seguir (figura 4) . Aquesta forma de programa
ció és molt senzilla, i no es necessiten coneixements 
informàtics per programar el robot, un operari expert 
en la tasca que s'ha de fer és el millor programador. 
Aquesta és la programació que s'utilitza en aplicacions 
de pintura, soldadura... on no hi ha una seqüència 
d'accions a fer amb possibles variants~ sinó que s'efec
tua una trajectòria a l'espai. Com que la tasca a rea
litzar és perfectament definida, el procés de control 
és molt simple ja que només s'ha de controlar la 
seqüència de moviments'fixats, amb la possibilitat d'in
troduir-hi variants com poden ser: aturades o esperes 
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Fig. 4. Dispositius de programació gestual. a) Joystie, b) guiat 
manual, e) unitat de programació. 

a senyals de control extern, variació de la velocitat en 
l'execució, o bé intercalar accions concretes en punts 
determinats del procés. 

Aquestes variants en l'execució es programen mit
jançant el panell o quadre de programació que per
met de programar ·ta tasca com un conjunt d'accions 
i trajectòries consecutives. D 'aquesta manera els can
vis en la programació requeriran modificar només la 
part o seqüència d'accions afectades pel canvi. 

N4 I Nivell objectiu I Es defineix l'objectiu final utilitzant 
Ucnguatge natural llenguatge natural. El sistema ha de pla-

ni ficar totes les accions, utilitzant tècni-
qucs d'intelligència anificial. 

NJ I Nivell lasca 
Uenguatge ah nivell. La unitat de con-
t~l ha de generar la seqüència de mo-
v1menrs. 

N2 I Nivell Robo! 
Moviment definit per moviments de 
cada actuador. 

NI I Per guiatge 
Guiatge manual del b~ç. 

Fig. S. Nivells de programació. 

La programació textual, es caracteritza pel fet d'ha
ver-hi un text o programa escrit, de forma anàloga als 
programes d'ordinador encara que els llenguatges, per 
les característiques del robot i l'execució, són força 
diferents. Igual com en la programació d'ordinadors, 
també hi ha llenguatges d'alt i baix nivelL En aquest 
sentit, els diferents nivells de programació, lligats na
turalment als llenguatges utilitzats, poden veure's a la 
figura 5. En ordre creixent de complexitat de progra
mació, és a dir, a més baix nivell, el control del robot 
és més simple, atès que és el programador qui defi
neix les accions i els movimens a fer. A mesura que 
s'augmenta el nivell del llenguatge, aquesta tasca pas
sa a la unitat de control, amb la qual cos~ el progra
mador es limita, en diferent mesura, a definir els ob
jectius finals que vol aconseguir. 

De la mateixa forma que hi ha molts tipus de 
robots, atès que hi ha molts fabricants i molt diverses 
aplicacions que condicionen o motiven aquesta diver
sitat de models, també hi ha molts llenguatges de 
programació de robots, normal~ent els propis de cada 
fabricant. En aquest sentit es poden mencionar: el 
llenguatge VAL dels robots Unimate i la seva versió 
millorada VAL 11, el llenguatge ARL (Asea Robot 
Language) dels robots d'ABB, i molts d'altres, que 
encara que són diferents, la seva estructura i instruc
cions bàsiques no difereixen massa d'uns als altres. 
Instruccions dels tipus: moure, obrir i tancar, pinça, 
canvi de velocitat, temporitzar, esperar, memoritzar 
posiCió, etc. són comunes a tots els robots. De cara a 
programar tasques que tenen interrelació amb un pro
cès, hi ha també, com en Ja programació d'ordinadors, 
instruccions de salts condicionals, salts a subrutines, etc. 
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Segons la forma de programació també cal desta
car la diferència entre la programació: «on line» o la 
programació «off fine». La característica de la prime
ra és que per programar el robot es necessita el robot, 
és a dir, hi ha programació gestual, en la qual els 
movimens successius que ha de realitzar el robot s'e
fectuen movent-lo físicament amb qualsevol de les 
eines de programació mencionades anteriorment. 
L'inconvenient és que durant la programació, el robot 
no és operatiu, i qualsevol canvi que es vulgui fer en 
la programació obliga a aturar el procés, o part, si el 
robot està treballant eA una-cadena de fabricació o en 
una estació de treball, en canvi la programació és 
molt senzilla. La programació off-line, es fa des d'un 
ordinador utilitzant llenguatges de més alt nivell, i 
sense que en el procés de programació intervingui el 
robot. D'aquesta manera es poden fer canvis, sense 
pertorbar el funcionament normal del robot, i es po
den fer proves i simular el seu funcionament abans 
d'executar-se en el procés de producció. Com a con
trapartida la programació és més complexa i ha de 
ser feta per persónal qualificat. 

A partir de les instruccions rebudes, la unitat de 
control haurà de transformar aquestes ordres en se
nyals de control a cada un dels actuadors que han de 
moure cada una de les articulacions del robot. Com 
més alt sigui el nivell de programació més complex 
serà aquest procés ja que s'han de transformar les 
ordres donades en seqüències d'accions i moviments. 

En molts casos, la unitat de control ha de fer tam
bé els càlculs per fer una transformació de coordena
des per adequar el moviment a fer a l'estructura del 
robot. Per exemple, per moure's en línia recta, en un 
robot cartesià s'han de coordinar els moviments x, y i 
z regulant el desplaçament en cada eix i coordinant la 
velocitat de tots ells per moure's en línia recta. El 
sistema de coordenades del robot és el mateix que el 
que fa servir l'home en programar-lo: el cartesià. No 
cal transformació. En canvi, quan el robot és de coor
denades angulars, aquests desplaçaments en les direc
cions x, y i z són controlats pels angles girats per cada 
articulació, a, 13 i y, calla transformació de coordena
des cartesianes a angulars. L'expressió de la transfor
mació és: 

on P és la posició del punt x, y, z, i les 8 i corresponen 
als angles girats per cada articulació. 

EL ROBOT I EL SEU ENTORN. SISTEMES DE 
PERCEPCIÓ 

La capacitat d'adaptació dels robots a un nombre 
molt variat de tasques facilita la coordinació amb el 
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seu entorn, cosa que el converteix en l'element bàsic 
en un procés global d'automatització. 

Aquesta capacitat d'adaptació del robot al seu en
torn i la seva flexibilitat són condicionades, bàsica-· 
ment, per la seva capacitat sensorial, la qual permet 
la percepció d'objectes al seu abast i el reconeixement 
de les seves formes, o la força exercida sobre ells, o la 
detecció d'obstacles, etc. El processament de la infor
mació obtinguda dels sistemes de percepció sensorial 
permetrà al robot de tenir una actuació més inteHi
gent -utilització de la inteHigència artificial-; la qual 
cosa permet la robotització de tasques més complexes, 
amb un entorn definit de manera menys rígida i amb 
una fiabilitat més gran d'operació. 

En una primera generació, els robots es caracterit
zaven per l'absència de sensors externs, cosa que obli
gava a efectuar la tasca programada en un entorn 
rígidament definit. 

En una segona generació, els robots incorporen 
certa capacitat sensorial, en la qual s'inclou ja la visió, 
cosa que els dota d'una major flexibilitat, i més gran 
capacitat d'adaptar-se a les diferents condicions de 
l'entorn (figura 6). 

Els robots que constituiran la tercera generació 
estaran dotats de capacitat multisensorial i més alt 
nivell d'inteHigència artificial, cosa que els permetrà 
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Fig. 6. Sistema de visió de GMF per localitzar una planxa, mit
jançant tres càmeres de televisió, perquè el robot pugui controlar 
la càrrega. 

efectuar la seva planificació de la tasca encomanada, 
i també la detecció i la recuperació d'errors. 

Actualment els sistemes de percepció sensorial més 
desenvolupats per als robots industrials són els de 
percepció tàctil i de percepció visual, ja sigui a través 
de captadors ultrasònics, utilització del làser o bé mit
jançant càmeres de TV. 

Un sistema complex robotitzat tendeix a utilitzar 
sistemes combinats de percepció visual i tàctil. Mal
grat que fins ara s'ha avançat més en el primer, és 
obvi que el tacte complementa la informació, i és 
imprescindible en tasques de tipus muntatge, en les 
quals el mateix manipulador pot amagar l'escena de 
treball (la qual cosa motiva també la tendència a mi
niaturitzar els captadors d'imatge a fi de poder situar
los a l'element terminal) i, en general, en tasques que 
necessiten el mesurament de forces i la localització de 
punts de contacte. Un pas .més en l'avanç en percep
ció tàctil depen del disseny de pinces i urpes específi
ques, especialment dedicades a tasques de muntatge, 
que permeten de realitzar moviments d'acomodació, 
per adaptar-se a les formes de les peces i determinar 
els successius moviments i trajectòries que cal fer. 

El desenvolupament d'aquests sistemes de percep
ció sensorial en els darrers anys, especialment els sis
temes de percepció visual -gràcies en gran part als 
avenços de Ja microelectrònica- i el d'inteHigència 
artificial, permet una evolució de la robòtica cap a 
una nova generació de robots, els robots inteHigents, 
que tindran una gran influència en l'evolució dels 
mitjans de producció. 

Amb tot això, l'augment de la capacitat sensorial i 
la millora de sistemes de percepció per adaptar un 
robot al seu entorn no és sempre la millor solució des 
del punt de vista industrial. En efecte, el que convé a 
la indústria és configurar una línia de producció o bé 
un conjunt d'estacions de treball al cost més baix 
possible per tal d'assegurar-ne la rendabilitat. 

L'augment de capacitat de percepció, que dóna 
informació del tipus: on és una peça, quina peça és, 
com esta orientada, si té defectes, etc., millora la 
capacitat de decisió i, per. tant, confereix al robot una 
m'és gran flexibilitat i adaptabilitat per treballar en un 
entorn canviant, però a un cost en general elevat. Per 
tant, abans d'optar per aquesta solució, cal analitzar 
què és el que convé, si fer el robot més flexible, o 
adaptar l'entorn del robot a unes condicions de tre
ball mínimament estructurades que simplifiquin les 
necessitats de percepció i control del robot. Quan 
aquesta solució no implica restriccions importants, sol 
ser la forma més econòmica de dur a terme la 
instaHació. 

Per aquest motiu, hi ha un gran nombre de dispo
sitius de manutenció de peces que subministren el 
material necessari al robot en una posició i orientació 
determinades. Per exemple, si un conjunt de peces 
diferents, necessàries per al muntatge d'una màquina 
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. Fig. 7. Alimentació de línies utilitzant vibradors. 
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o part d'una màquina en comptes ?'arribar ale~tòria
ment arriben cada una amb un alimentador dtferent , . 
i en una posició prèviament definida, no és necessan 
cap sistema de percepció, perquè, la unitat de control 
del robot sap en tot moment on és cada part i de 
quina manera l'ha d'agafar. 

Aquests sistemes d'alimentació poden ser: vibra
dors, rampes, guies, etc. que disposin d'algun sistema 
posicionador, normalment mecànic que garanteixi l'o
rientació d'arribada de la peça (figura 7). 

El criteri per decidir una o altra alternativa ha de 
tenir en compte, per una banda, el cost que implica 
cada una, i per l'altra, la necessitat de canvis de tasca 
del robot que obligarien a canviar tota o part de la 
instaHació per subministrar noves peces. 

Si les tasques han de canviar-se amb certa freqüèn
cia, convé que el sistema pugui adaptar-se amb ~1 
mínim cost de temps i instaHació a aquest canvi. Es 
desitjable, doncs, que es puguin fer les modificacions 
per programa, la qual cosa requerirà dis~o~ar d'uns 
programes q_ue rebin com a dades, per decidir fer una 
cosa o una altra, la informació sensorial. Si el sistema 
ha de treballar amb sèries llargues de producció, i el 
cost d'estructurar l'entorn específicament per a aques
ta tasca normalment és justificat, els canvis en aquests 
casos poden ser més costosos, però, sent poc freqüents 
i tenint en compte que la complexitat del control 
mentre es produeix és més baixa i que en general la 
productivitat és més elevada -no cal captar la infor
mació dels sensors i fer-ne la interpretació- aquesta 
solució és més adequada. 

LA ROBOTITZACIÓ DE TASQUES. L'ELECCIÓ 
D'UN ROBOT 

La conveniència d'instaHar un robot en un punt 
concret d'un procés de producció no és sempre evi
dent ja que cal considerar molts aspectes diferents 
per assegurar-ne la rendibilitat. Per una banda això és 
degut al preu que pot costar el mateix, i, per l'altra, al 
cost, que de vegades es desvalora massa, de la instaHa
ció associada de l'entorn del robot per seguir el pro
cés. En tot cas s'ha de considerar que la instaHació 
d'un robot és convenient en els procesos continus de 
producció de sèries mitjanes, per treure profit de la 
seva flexibilitat o reprogramabilitat 

En primer lloc cal considerar la rendibilitat de la 
instaHació per l'amortització del cost que representa 
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Fig. 8. Relaci9 productivitat/flexibilitat de diferents màquines i del treball manual. 

Aquests costos poden ser força elevats, sobretot 
considerant que els canvis en la instaHació poden ser 
tan costosos com el mateix robot. Però per altra ban
da els avantatges .que pot aportar també són molts, 
sovint no senzills de valorar, com pot ser: l'augment 
de velocitat del procés i, per tant, la productivitat, 
l'augment de qualitat, la reducció de materials de 
rebuigs i del cost de les eines perquè es gasten menys 

pel fet de ser més metòdica la mecanització, a més, 
òbviament, d'eliminar la mà d'obra. 

La implantació del robot no és només condiciona
da pels costos, en un procés ja instaHat; l'espai, l'en
tom i la seguretat poden ser altres factors que dificul
tin l'adaptació de la línia de producció a la nova 
màquina. 

Hi ha una sèrie de condicionants en la indústria 
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moderna, que es va automatitzant cada cop més, que 
obliguen a r()botitzar. Entre elles la qualitat, la pro
ductivitat i la rendibilitat. La figura 8 mostra la rela
ció productivitat/flexibilitat o versatilitat que presen
ten els diferents tipus de màquines, en comparació 
també amb el treball manual. 

Quan es creu nêcessari robotitzar una tasca, cal 
decidir en primer lloc quin robot s'instaHarà, conside
rant no només que es realitzi la tasca correctament, 
sinó que s'optimitzi en el possible el procés i es re
dueixin al màxim els costos. Pel fet que un robot és 

. una màquina flexible, cal preveure que un cop ja ad
quirit i instaHat, pot ampliar-se el nombre de tasques 
a realitzar si la primera tasca assignada no li pren ja 
tot el temps, així es milloren les seves prestacions. 
També cal considerar que la implantació del robot 
pot motivar certs canvis en el procés, com podria s~r 
la modificació de la forma d'una peça per automatit
zar més senzillament el procés. 

Els criteris d'elecció d'un robot es basaran en les 
característiques dels robots del mercat per adaptar-lo 
a les tasques a realitzar. Les característiques bàsiques 
d'un robot son: 

ROBÒTICA COMERCIALITZADA 

- Capacitat de càrrega. 
Àrea de treball. 
Graus de llibertat. Nombre i tipus. 
Velocitat. 
Precissió. 
Repetitivitat. 
Tipus d'accionament. 

- Formes i llenguatges de programació. 
- Pes i volum~ 

Un altre aspecte primordial en la implantació d'un 
robot és l'element terminal. Aquest, però, no condi
ciona l'elecció del robot, ja que el. robot en si es 
compra sense element terminal, però sí que el disseny 
específic de la pinça o eina a construir o elegir entre 
les existents és· fonamental per a la tasca que ha de 
realitzar el robot. Per a robots que realitzin tasques 
múltiples pot ser necessari disposar de diversos ele
ments terminals, intercanviables automàticament dins 
la fase de procés, o de manera manual en programar 
canvis de tasca. D 

ALÍCIA CASALS i GELPÍ 
Professora de robòtica del Departament 
d'Enginy~ria de Sistemes, Automàtica 

i Informàtica Industrial de la UPC. 

Són diverses les aplicaci_ons. industrials, tant estàndards com a mida, que ja es comercialitzen en els darrers 
anys. · 
Esmentarem, molt breum(!nt, les característiques principals d'alguns d'aquests equips, sense ànim de ser 
exhaustius. 
Per a aplicacions on es requereix una maquinària petita, l'empresa DEA comercialitza l'equip Omicrón, el 
qual combina una alta precisió i la facilitat d'ús en el mínim espai. Disposa d'una estructura de secció 
quadrada lliure de torsions, de dispositius de microposicionaments en tots els eixos, un capçal amb capaci
tat per a cinc palpadors tant òptics com mecànics, etc. Per a aplicacions d'elevada precisió disposen del 
conjunt Iota amb una estructura de pont transversal. Epsilon és l'equip de DEA per a mides mitjanes per 
a l'inspecció dimensional per control numèric de peces mitjanes i grans, el Beta per a scanning punt a punt 
de components molt grans, amb sis models disponibles. El robot de mesurament Bravo ha estat dissenyat 
per a aquelles aplicacions on el denominador comú és el temps curt entre la fabricació de la peça i la seva 
comprovació, i en les quals el cicle d'inspecció i fabricació és tancat. 
L'Smart Laser de COMAU és únic al mercat i comercialitzat per Comercial Maquinària Automàtica de Sant 
Cugat del Vallès. Aquesta configuració té un grau de posicionament repetititu de ± 0,2 mm, una elevada 
velocitat i acceleració i una transmissió per sistema de làser consistent en un joc òptic per reflexió de miralls. 
EI Motoman-L106S de Yaskawa és un sistema de posicionament digital, que disposa d'un servomotor de 
conducció i un software molt avançat, ideal per a tasques d' inspecció i tot tipus de manipulació. 
En l'apartat de projectes destacarem l'acord a què van arribar el grup Robotiker, de Bizkaia (Euzkadi) amb 
l'empresa, també biscaïna, Micromotor, per a la realització conjunta d'un projecte de construcció i posada 
en marxa d'un sistema flexible per a l'acoblament de motors elèctrics monofàsics de petita potència i que 
s'instaHarà a la fàbrica que Micromotor té a Ja població biscaïna de Lamiaco. 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
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OFIMÀTICA. (I) 

L'objectiu de l'Ofimàtica és qualsevol millora de l'eficiència en un 
cont~xt d'Oficina Automatitzada, de manera que això suposi un 

InCrement de fa productivitat i faci més segur el maneig 
d'informació. · 

L'ofici~a automatitzada, com a concepte, utilitza 
tres dels grans grups d'avenços de la humanitat: l'es
criptura, les comunicaciones estàtiques (o sigui, trans
metre alguna notícia sense que sigui necessari cap 
desplaçament humà, físicament, al receptor i l'ordina
dor, per fer possible una. millora de les condicions _de 
treball en l'oficina -on transcorre més de la quarta 
part de la vida de moltes persones- , i ajudar-nos erÍ 
una millor planificaCió, distribució i execució de la 
feina. 

QUÈ ÉS LA OFICINA AUTOMATITZADA? 

Per come!lçar explicarem una mica què entenem 
per oficina. 'Es aquella part de l'empresa que s'encar
rega del maneig de la informació. 

Abans l'automatització només afavoria els departa
ments de comptabilitat, administració i gestió gràcies 
a l'ajut de l'òrdinado'r. El nombre d'empreses dedica
des al maneig de la informació ja supera avui les 
purament industrials, i als països més desenvolupats 
aquesta proporció continua augmentant, amb la qual 
cosa comença a tenir sentit el fet de dedicar més 
esforços i recursos al disseny i a la posada en pràctica 
d'una major automatització a les oficines. 

Una vegada dit això, podem definir com a Oficina 
Automatitzada el conjunt de solucions i dispositius 
destinats a fer més eficaç i còmode el maneig de la 
informació, entenent tom a i~ormació el conjunt de 
notícies que són necessàries per al desenvolupament 
de l'empresa. 

Evolució històrica de l'Ofimàtica 

Encara que avui dia l'Ofimàtica s'entén dintre d'un 
entorn informàtic, amb les comunicacions com a su
port, és obvi que hem' d'entendre com automatització 
d'oficines tot tipus. de millores que s'han anat succeint, 
per millorar la feina pròpia d'aquestes, per la qual 
cosa sembla lògic que es comenci per la màquina 
d'escriure, donat l'avanç notable que va suposar sobre 
l'escriptura manual. 

A mesura que passaven els anys i la tecnologia 
millorava es van crear les màquines d'escriure mecà- · 
niques, les elèctriques i últimament les electròniques. 

Encara més actuals, com una derivació perfeccionada 
de les màquines d'escriure elèctriques, són les màqui
nes d'escriure de processament-de textos. 

Com a primer .resum, l'Ofimàtica neix, successiva
ment, el processament de textos (amb la màquina 
d'escriure com a origen primari), de les comunicacions 
(que permeten -l'acoblament real de tots els elements 
del sistema) i del microordinador. 

CONCEPTES QUE INTEGREN UNA OFICINA 
A1JTOMATITZADA 

En una primera aproximació, els tres macroele
ments que composen el concepte de l'Ofimàtica són 
els següents: 

el processament de textos, 
les comunicacions, 
l'ordinador. 

El processament de textos 

PROCESSAMENT DE TÈXTOS 

- Màquina d'escriure electrònica. 
-Pantalla. 
-Teclat. 
- Impressora. 
!..... Plòtter. 
- Lloc de treball. 

COMUNICACIONS 

- Xarxa local. 
-Mòdem. 
- Acoblador acústic. 
-Facsímil. 
-Terminal. 
- Videotext. 

ORDINADOR 

- Ordinador. 
- Memòria. 
--'- Emmagatzamament magnètic. 
- Perifèrics. 
- Entrada de dades (Teclats, disquets, cassettes). 
- Sortida de dades (Impressores, pantalles, discos). 

Fig. 1. Resum dels elements integrants de l'Oficina Automatitzada. 
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Anomenem processament de te~os la tècnica que 
ens possibilita la composició modificació i correcció 
dels textos, abans de la seva edició. Ens permet un 
gran estalvi de temps, paper i errors, en comparació 
amb els mètodes anteriors. 

Els sistemes de procesament de textos actu,als es 
divideixen en tres grups principals: la· màquina d'es
criure electrònica de processament d~ textos, el pro
cessador de textos monolloc i el processador de textos 
multilloc. 

Els processadors de textos monolloc són sistemes 
dissenyats per ser utilitzats per una sola persona. Dins 
d'aquest grup es troben tots els microprocessadors 
d'ús professional i domèstic que tenen alguna aplica
ció de processament de textos. 

Per tal de resumir una mica què és un processador 
de textos monolloc podem dir que es tracta d'una 
pantalla de visualització de mi~a o d'una pàgina, un 
teclat, memòria intercanviable, unitats de disquet 
(jloppies ), cassettes i imprèssora. 

Els processadors de textos · rimltilloc tenen dues 
aproximacions: la primera és el mètode d'establir una 
aplicació software dintre de les aplicacions habituals 
de l'ordinador central de l'empresa. El segon sistema, 
que són els pròpiament anomenats sistemes multilloc, 
és el de disposar d'un equip potent, amb una capaci.
tat de connexió de diverses estacions de treball, que 
són normalment terminals, les quals comparteixen una 
àmplia capacitat de processament centralitzat i. els 
recursos .d'un sistema potent. 

Tipus de sistema Característiques 

Dedicació exclusiva Monollocs: 

Sistemes 
multifuncionals 

- Ús unipersonal. 
- Microordinadors. 
- Màquines d'escriure de Processament 

de Textos. 
Multillocs: 

- Ús simultani per diverses persones. 
- Miniordinadors. 
- Microordinadors. · 
- Memòria, impressores i 

software compartits. 

L'aplicació de processament de textos 
~ una més entre les aplicacions del sistema. 
Es el més freqüent entre les instal·lacions 
d'Automatització d'Oficines. 
Aplicació disponible en: 

- Terminal. 
- Microordinador. 
- Ordinadors més grans. 

Accesible per a gran nombre d'usuaris. 

Fig. 2. Taula-resum dels procesaments de texts. 
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Concepte Comprèn 

Serveis -Videotext 
- Teletext 
-Correu electrònic 
-Facsímil 

Elements -Mòdem 

-Xarxa local 

-Terminals 

Característiques 

Interactiu. Accés a bases de dades. 
Unidireccional. Fàcil difusió. 
Transmissió d'informació bidireccional. 
Transmissió d'imatges per scanner. 

Codifica/Modula la senyal. 
L'acoblador acústic com varietat de 
Mòdem, permet un ús més senzill. 
Topologies diferents. (EstreUa, Bus, AneU). 
Gestiona la informació de Mode 
transparent 
Divellies possibilitats de mitjans de 
transmissió. . 
Diàleg persona~rdinador. 
Pantalles. Microordinadors. Impressores. 
Facsímil. Videotext. Plòtters. 

Fig. 3. Taula-resum dels tipus de comunicacions. 

·Les comunièacions 
El problema de la distribució de la informació que

da solucionat amb les comúnicacions. Aquestes per
meten compartir els recursos disponibles en qualsevol 
àrea .de l'oficina. Les· èstacions de treball monolloc 
poden ser integrades ara dins d'aquesta xarxa d~l con
junt total. 

. Dintre d'un mateix edifici o oficina no hi ha cap 
problema a l'hora d'interconnectar els ordinadors, pe
rifèrics, etc., però quail.parlem de grans distàncies on 
no serveix un simple cable, és necessari fer servir uns 
altres mètodes, amb els quals es tracta d'aprofitar una 
infrastructura ja existent, com pot ser la xarxa teleto
nica que cubreix tot el territori, a nivell de ciutat, de 
país, de continent i del món sencer. 

De totes formes, no es pot utilitzar la xarxa telefò
nica tal com es va pensar per a la transmissió de veu, 
en la transmissió de dades, amb la qual çosa resulta 
necessari l'ús de certs protocols i sistemes de codifi
cació, que permeten l'ús simultani, cosa que dóna lloc 
a les xarxes de transmissió de dades. 

Per una altra banda, en els casos en què convingui, 
dintre d'un recinte, local, àrea o zona determinada, 
pot ser necessària, o convenient, la instaHació d'una 
xarxa privada, exclusivament' per a la interconnexió 
de tots aquests sistemes, terminals o ordinadors. Això 
dóna lloc a les Xarxes d'Àrea Local o LAN (Local 
Area Network). 

Per conèixer millor les comunicacions, es dividiran 
segons els diferents modes de classificació possibles, 
tals com el mitjà de transmissió utilitzat, la destinació 
d'ús i el sistema de tansmissió. 

A través del mi~à de transmissió les comunicacions 
es poden fer de tres formes: per cable metàHic, per 
fibres òptiques i per vía aèria. A continuacio anirem 
descrivint les característiques més rellevants de cada 
un dels modes de transmissió i farem comparació en-

OFIMATICA (I) 

tre els seus avantatges i els seus inconvenients. 

La transmissió per eable 

La transmissió per cable riietàHic pot ser de dues 
formes: cable de parells trenats i cable coaxial. El 
parell trenat consta de dos fils de coure recoberts 
cada un. d'ells ;amb a~an~. El parell és trenat per tal 
de red_urr. les ~terferenc1es,. que són bastant impor
tants SI hi ha diversos parells junts. Es van idear per 
transmet~e freqüènc~e~ vocals (O Hz-4 KHz). El seu 
preu no es elevat gracies a la senzillesa de construc
ció .. Utilitzant-los per a transmissió de dades es pot 
parlai d'una velocitat típica de 2,4 kb/s per les línies 
conmutades. El parell tremit es fa servir com a molt 
en la connexió d'alguns equips de transmissió de da
des de baixa velocitat, de 300 a 9.600 b/s. 

Els cables Coaxials apareixen en les comunicacions 
a causa de les pèrdues que presenten els fils dç coure 
quan comencem a augmentar la freqüència. Els fils 
d.e coure només es poden usar fins a 300 kHz en 
sistemes analògics i fins a . uns 4 MHz en sistemes 
digitals. els cables coaxials consten fonamentalment 
d:u~ fil .central de coure (a vega~es és d'alumini), un 
~1electnc en fo~a de cilindre buit (a vegades anells) 
1 ~a malla extenor de coure. Cal tenir en compte les 
perd~~s per arenuac10, que depenen de Ja relació en
tre d1ametres. La freqüència no influeix en l'atenua
ció. La distorsió es j)ot apreciar només en les baixes 
freqüències (de l'ordre d'1 MHz). Al mercat hi ha 
moltes configuracions d'aquest tipus de cable segons 
la seva utilitat. 

E~ l'actualitat la CCITI té diversos tipus de cables 
coaxials per a comunicacions. Pel que fa l'ús en xar~ 
xes locals i semblants ens interessen dos tipus: 

- cable coaxial de 50 ohms: la tr~smissió digital és 
bona, de l'ordre de 10 Mb/s.en la xarxa Ethemet. 

- cable de televisió de 75 ohms (CATV): és l'utilitzat 
en antenes col·lectives i és molt més econòmic que 
l'anterior; no pot cobrir distàncies tan grans. L'am
ple de banda típic és de 300 MHz. 

La transmissió per fibres òptiques 

La transmissió de les dades mi~ançant les. fibres 
òptiques utilitza la llum com a suport, la modula en 
freqüència, amplitud, fase o polarització, amb el se
nyal que es vol transmetre, i la desmodula en l'extrem 
oposat. 

En nombre de transmissions, la fibra òptica pot 
multiplicar per 107 les dels cabl~s metàHics, cosa que 
permet grans reduccions en els preus, abans a favor 
dels cables de coure i més favorable a les fibres òpti
ques, en funció dels quilòmetres instal·lats. 

L'essència de la fibra òptica és l'elaboració d'un fil 
de vidre, a un altre material de tipus transparent, 

recobert d'un altre tipus de vidre o material i aquests 
al mateix. te~ps •. _coberts pe~ una envol~a opaca. 
~questa ?Istn~uciO dels matenals permet, per diferèn
~~es d~ dtfracció, la transmissió de la llum o làser per 
1 mtenor de !a fibra òpti,ca, a uns nivells d'amplada de 
banda supenors als que hem esmentat anteriorme1;t 
sent freqüents els 10 Gb!km en senyal digital. ' 

La fibra òptica té 104 vegades més capacitat de 
comunicació respecte dels mitjans aeris. Tot això la 
situa a l'avantguarda dels mètodes de transmissió del 
futur, encara que per als enllaços de l'Oficina Auto
matitzad.a la seva influència a curt terme és més peti
ta especialment perquè la vertadera rendibilitat sor
geix al voltant de distàncies més grans. En pes, un 
cable de fibra òptica resulta fins a 50 vegades inferior 
a un cable dè coure, i el seu cost final per quilòmetre 
resulta la meitat que el d'un cable coaxial. 

Un altre aspecte interessant a destacar les fibres 
òptiques, és.là seva major immunitat a les interferèn
cie~ electromagnètiques, respecte als cables de coure 
i també una seguretat notablement incrementada: 

Les transmissions aèries 

Les transmissions aèries tenen tres sudivisions im
portants: per ona curta, per microones a nivell de 
transmissions per satèHits artificials. 

Les transmissions per ona curta van arribar a tenir 
gran difusió en la seva primera etapa, fins i tot per a 
llargu~s distàncies, però avui en dia estan superades 
especialment per les transmissions via satèHit. Les 
transmissions per microones a nivell utilitzen antenes 
parabòliques que ha de tenir un camí diàfan entre 
l'an~ena emissora i l'antena receptora, sense que hi 
hag¡ cap obstacle entremig de les dues, ja que sinó no 
hi hauria propagació, a diferència de les ones més 
llar~es que són capaces d'esquiv,ar els obstacles. 

Les comunicacions mitjançant els satèHits, utilitzen 
satèHits artificials que es coloquen en òrbita geostaci
nària i són receptors i emissors del senyal que reben 
procedent de l'estació terrestre. Aquí la circuiteria és 
bastant més complexa i és on es treballa amb les 
potències més grans. Els diàmetres de les antènes són 
d~ l'ordre de 20 a 30 v~gades més grans que en les 
microones. 

Dintre d'aquest apartat de les comunicacions, en 
el món de l'Oficina Automatitzada, a més a més de 
les transmissions per cable, per fibres òptiques i les 
transmi~ions aèries, cal comentar els Modes de Sor
tida de les Dades, els Tipus de Transmissió, les Xar
xes i les Línies de. Transmissió de Dades. Tots aquests 
temes els desenvoluparem en la prop~ra edició, per 
acabar d'explicar el conc~pte d'OFIMA'l}CA. O • 

RAÜL JIMÉNEZ i SANCHEZ 
Enginyer Tècnic de Teleco'municacions 



RADIO DATA SYSTEM 

L'aparell de ràdio d'un cotxe, a banda de ser un bon company de 
viatge que ens permet gaudir de música, programes diversos, etc., pot 
convertir-se en una font d'informació important, no només pel que 
s'explica a través de les emissores de ràdio dins d'una programaci? 
cónvencional, sinó gràcies a dades codificades en el senyal transmes 

per aquestes emissores. 

El Radio Data System _ (RDS) és un sistema de 
transmissió de dades de forma digital. Aquestes .dades 
s'incorporen al senyal convencional de freqüència mo
dulada i, mitjançant el descodificador corresponent 
en l'aparell receptor de ràdio, permeten rebre aques
ta informació. Aquest sistema RDS es va desenvolu
par a partir d'un model suec i, més tard, va ser adop
tat per la Unió Europea de Radiodifusió (UER) com 
a model estàndard. Actualment l'RDS ja s'està fent 
servir a alguns països europeus com ara Suècia, Irlan
da, Gran Bretanya i Alemanya. 

INFORMACIÓ QUE OFEREIX L'RDS 

Mitjançant aquest sistema de transmissió de dades 
podem obtenir en el nostre receptor una s.~rie d'}nf~r
macions que ens facilitaran tant la recepc10 de 1 emis
sora escollida com preveure el camí del nostre viatge. 
Tot això ho comentarem tot seguit. 

Fig. 1. Distribució del senyal RDS en l'espectre del senyal d'una 
emissora de FM convencional. 

40 
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Una de les característiques que cal considerar és la 
de l'anomenada AF (freqüència alternativa). Consis
teix bàsicament en que l'aparell receptor faci la recer
ca automàtica de la freqüència d'emissió d'una deter
minada emissora, de l'estació que emeti amb més 
potència. És a dir, la mateixa emissora transmet des 
de diversos punts la seva programació i el nostre re
ceptor equipat amb RDS determinarà quin és el que 
emet amb més força el senyal. 

Una altra de les possibilitats que ofereix aquest 
sistema és la de poder mostrar en una petita pantalla 
(display) el nom de l'emissora que s'està sintonitzant 
en cada moment la freqüència d'~missió. Per què això 
sigui possible cal que el receptor disposi a més d'un 
visualitzador de' vuit dígits; aquesta particularitat s'a
nomena PS (Program Service name - Nom de l'emis
sora). A part de donar-nos també informació del dia 
i l'hora en què ens trobem, CT ( Clock Time) podem 
saber en cada moment la informació relativa al trànsit 
i la situació del tràfic en general de les ·carreteres. 
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Fig. 2. Diagrama dels senyals RDS i ARI. 

Això és possible gràcies als codis TP i TA El codi TP 
identifica les emissores que facilitan informació de 
trànsit amb regularitat. En canvi, amb el codi TA la 
informació del trànsit quedarà superposada a la mú
sica que estiguem escoltant. És a dir, si volem estar 
assabentats de la situació del trànsit amb regularitat. 
En canvi, amb el codi TA la informació del trànsit 
queda_rà superposada a la música que estiguem escol
tant. Es a dir, si volem estar assabentats de la situació 
del trànsit durant el nostre viatge, només cal pit}ar el 
botó corresponent i en el cas que estiguem escoltant 
una altra emissora o bé el cassette, automàticament 
l'RDS superposarà el flash informatiu sobre el que 
estiguem escoltant. Fins i tot hi ha la possibilitat de 
tenir la ràdio o el cassette sense funcionar però amb 
el botó d'informació pitjat i, en el moment que l'èmis
sora corresponent enviï la informació relativa al tràn
sit, el nostre receptor ens l'oferirà de forma au
tomàtica. 

rGrup:4 blocs=104bits --j 
I Bloc 1 I Bloc 2l Bloc3 I Bloc4 I 

7 ' 
/ ' r Bloc=26bits' 

' / 

Paraula cfinfcrmaco Detecció d'error 

f--Par~~la dÍnf~rmaciÓ:16 bits~ ¡.oe~èló d'e.!!or --j 
' I15!14[Jit2ft111dslal7lslsi4IJI211Io I lslal7lslsl4l3 G l1lol 

Fig. 3. Esquema de la distribució del paquet d'informació dels 
senyals RDS codificats. 

Pero això és només el que l'RDS ens pot oferir en 
aquests moments. En un futur molt pròxim es podran 
obtenir més aplicacions que en l'actualitat estan en 
procés de desenvolupament. Per exemple, podrem te
nir en Ulli! petita pantalla informació relativa al pro
grama que estiguem escoltant, amb. el Radiotext. Amb 
l'opció de Selecció del Tipus de Programa (PTY) el 
receptor buscarà automàticament l'emissora que esti
gui transmetent un programa del tipus que ens inte
ressi; per exemple, de música clàssica, notícies, etc. 
Mitjançant un altre mode de funcionament ens per
metrà comunicar-nos amb ordinadors, via ràdio, per 
tal de poder rebre o enviar informació, fins i tot es 
podrà connectar una petita impressora per imprimir 
les dades que ens arribin. 

Queden encara uh munt de possibilitats que, aviat 
seran realitat i es podran aplicar als receptors equi
pats amb l'RDS. 

TRANSMISSIÓ DEL SENYAL 

El senyal que porta la informació de l'RDS és 
inclòs en el senyal convencional d'una emissora de 
freqüència modulada, tal com es mostra a la figura 1. 
La subportadora que utilitza el sistema RDS per en
viar els senyals amb les dades es troba a la freqüència 
de 57 kHz; aquest valor és tres vegades més gran que 
el to utilitzat en les emissions estereofòniques que 
correspon a 19 kHz. Perquè el servei de trànsit que 
ofereix l'RDS sigui compatible amb el sistema ale
m~ny · ARI, es fa servir un sistema de modulació que 
suprimeix l'energia transmesa al voltant de la freqüèn
cia portadora, com es pot veure a la figura 2. 

El senyal RDS es transmet amb una velocitat de 
1.187,5 bits per segon i queda estructurat tal com es 
pot veure a la figura 3. El paquet · d'informació es 
divideix en grups de 104 bits i cada un d'aquests grups 
queda subdividit en quatre blocs de 26 bits: 16 bits de 
cada paraula i 10 bits de detecció d'error. Cada pa
raula d'informació conté diversos codis del sistema 
RDS, com, per exemple, PY, PTY, AF, etc., dels 
quals ja hem parlat anteriorment, i la segona paraula 
de cada grup conté informació del codi que indica i a 
quin tipus de grup pertany. E.l màxim nombre possi
ble de grups és 16, i alguns tenen dues versions. 

Tal com hem explicat, el senyal enviat arriba al 
receptor, que en cada cas actuarà segons el codi amb 
què s'hagi preestablert. D'aquesta forma tenim al cot
xe un petit cervell que ens oferirà la informació que· 
en cada moment es necessiti. D 

XAVIER CACHO i BURGOS 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. 
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PROJECTORS DE VÍDEO (i .ill) 

Com a part final d'aquesta sèrie d'articles relatius als projectors de 
vídeo comentqrem algunes de les principals caraterístiques dels 

diferents sistemes i també algunes de les curiositats que es presenten 
davant d'aquests dispositius. 

CURIOSITATS I CARACTERÍSTIQUES 

Entre els diferents tipus de projectors del sistema 
EIDOFOR, n'hi ha un en el qual el càtode del canó 
d'electrons que incideix en el disc d'oli és intercanvia
ble. Això és possible perque quan es posa en funcio
nament tot l'equip, en primer lloc, el que comença a 
funcionar és una bomba de buit que extr~u l'aire de 
la cavitat on es troba el càtode i, únicament es posa 
en marxa tot l'equip, quan s'ha fet el buit. Aquest 
sistema permet canviar el càtode del canó d'electrons 
cada vegada que s'exhaureix cosa que permet un es
talvi econòmic considerable. 

«Molts dels projectors de vídeo 
també permeten fer . . " retroproJecczo.» 

Molts dels projectors de vídeo també permeten fer 
retroprojecció. Això és que poden projectar les imat
ges per la part del darrere de la pantalla, iHuminant 
la pantalla per la banda contrària on es troba situat el 
públic. Això és possible gràcies a la facilitat que tenen 

Sobretaula 

Toluànci<S f n longitud: ! 1' / , 

«En els equips General 
Electric amb una sòla òptica, 
l'oli que banya el disc ha de 

tenir una temperatura 
constant.» 

aquests tipus de projectors, per variar el sentit de 
deflexió, cosa que fa que el que hi ha a una banda 
quedi a l'altra (l'esquerra a la dreta, etc). També es 
pot variar la deflexió vertical amb la qual cosa la 
imatge pot quedar invertida també en sentit vertical; 
és a dir, la ·part de dalt quedarà a baix. 

Amb els sistemes d'òptica única hi ha la possibili
tat de canviar l'òptica final per poger projectar en 
tots els sentits i de totes les formes. Es a,dir, pantalla 
petita i a prop; a prop i pantalla gran; lluny i pantalla 
petita, lluny i pantalla gran. Això queda relacionat de 
la forma següent: en projectar en una superfície més 
gran i tenint la mateixa potència de llum, en la pan
talla disminueix la llum, que queda repartida. 

En els equips General Electric amb una sòla òpti
ca, l'oli que banya el disc ha de t~nir una temperatura 

Sostre 

..._Pa ntalla. plana de GO polzad es 

Tolerò.ncies ~n longitud:! 1'/, 

Fig. 1. Diferents formes d'instalació dels projectors de vídeo, en posició invertida. 
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PROJECTORS DE VÍDEO (i III) 
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Fig. 2. Una vegada variada la posició del projector s'han de· realitzar una sèrie d'ajustaments perquè coincideixin les projeccions 
dels tubs en una mateixa imatge. · 

constant. És per això que quan es posa l'equip en 
marxa no entra de seguida en funcionament, sinó que 
s'escalfa l'oli fins que arriba a la temperatura de tre
ball, que s'indica amb un senyal lluminós. Aleshores 
ja es pot posar tot el sistema en marxa. En aquest cas, 
tant el càtode com el sistema mecànic que fa moure 
el disc són a l'interior d'una ampolla de vidre on 
sempre hi ha el buit. Un indicador exterior ens avisa 
de l'estat del càtode, per tal que, quan s'ha exhaurit, 
es canviï tota l'ampolla. 

V~100HG1 

La bombeta de xenó desprèn una quantitat impor
tant de calor. Per això també. hi ha un dispositiu que 
mesura la temperatura a l'interior de l'equip i quan, 
per alguna raó, el sistema de ventilació no funciona i 
la temperatura augmenta, para tot l'equip per evitar 
qualsevol desperfecte. 

Com a nota curiosa cal comentar que aquest pro
jector, si li falla el senyal de vídeo o aquest senyal té 
els sincronismes defectuosos, projecta a la pantalla 
unes taques de colors que desapareixen deseguida. 

Fig. 3. Per augmentar el nivell de llum de la projecció es poden instal-lar més d'un projector, que incideixin en la pantalla fent 
coincidir les seves projeccions en el màxim de punts possibles. 
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PROJECTORS DE VÍDEO (i III) 

Foto 1. Projector SONY de la sèrie VPH-600 Q 

Això es deu al disc d'oli que queda afectat. 
Pel que fa als projectors de dues, tres o quatre 

òptiques, hi ha l' inconvenient que, cada vegada que 
els variem de la posició per fer la pantalla més gran o 
més petita, s'han de fer les correccions per aconseguir 
que coincideixin els tres colors. 

Pel que fa als projectors de dos tubs, en realitat 
són tres ja que el blau i el magenta estan barrejats 
interiorment abans de l'òptica mitjançant miralls, de 
manera que surten projectats per una sóla òptica. 

Foto 2. Projector de GENERAL ELECTRJC de la línia TALARIA 

Per aconseguir més nivell lluminós se solen posar 
dos o més projectors incidint en la mateixa pantalla i 
fent-los coincidir en el màxim de punts; d'aquesta 
forma podem augmentar bastant la llum. També ho 
podem aconseguir fent servir un tipus de pantalles 
que reflecteixin millor la llum que reben. D 

JOSEP CASANELLAS i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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GENERACIÓ DE VOLS 

SIMULATS A PARTIR 

D'IMATGES DE SATÈL·LIT 

Els avanços informàtics, tant en software com en hardware, 
permeten dia a dia aproximar-nos més cap als simuladors de vol que 
pretenen emular condicions reals, a la vegada que ens introdueixen a 
la irrealitat de vols imaginaris o impossibles. És la doble utilització 

d'una eina nova _que s'està creant. 

Dins d'aquesta línia, l'Institut Cartogràfic de Ca
talunya (ICC) ha desenvolupat un software que per
met generar vídeos animats de vols sobre qualsevol 
àrea de la Terra. El gran volum d'informació que es 
processa i la qualitat perseguida en les imatges no fan 
possible la seva obtenció en temps real, encara que 
cal esperar que les noves arquitectures d'ordinadors i 
el seu abaratiment ho permetran en un futur im
mediat. 

LES DADES QUE PROPORCIONEN ELS 
SATELLITS 

L'any 1971 va ser posat en òrbita el primer satèHit 
dotat de sensors digitals capaç d'obtenir imatges de la 
Terra d'una forma periòdica. Des d'aleshores s'han 
succeït d'altres generacions que gradualment han anat 
aportant millor resolució espacial i espectral. Els més 
recents i valuosos són el LANDSAT-5 de la NASA, i 
l'SPOT francès. 

El primer, que descriu una òrbita polar i porta 
instaHat el sensor Thematic Mapper, (TM) obté imat
ges sobre cada punt de la Terra cada 16 dies. Cada 
imatge consta de 7 bandes multiespectrals i correspon 
a una zona de 180 x 180 km. El punt d'informació 
mínim (pixe/) és de 30 x 30 metres. 

L'SPOT també descriu una òrbita circular i té dos 
tipus de sensors diferents: l'HRV, amb 3 bandes mul
tispectrals i amb grandària de pixel de 20 x 20 metres, 
i el PAN (Pancromàtic) blanc i negre, amb pixel de 
10 x 10 metres. Les imatges cobreixen una àrea de 60 
x 60 km. La periodicitat d'obtenció d'imatges sobre 
un mateix punt de la Terra és de 26 dies. A més a 
més incorpora la capacitat d'obtenir imatges laterals, 
cosa que permet fer estereoscòpia. 

Per fer una simulació de vol o animació cal un 
altre tipus d'informació, l'altimètrica . Necessitarem el 
que s'anomena Model Numèric del Terreny (MNT) 
que és una descripció, punt a punt, de l'alçada del 
terreny sobre el nivell del mar. La separació entre 
punts ha de ser adequada a l'ús que se n'ba de fer. 
Aquestes dades poden haver estat obtingudes de dife
rents maneres: A partir de la restitució de fotografia 
aèria o de satèHit amb recobriment esterescòpic, o -de 
la digitalització de les corbes de nivell dels mapes 
topogràfics. En el nostre cas s'ha utilitzat el MNT de 
la Defence Mapping Agency (DMA) que es una digita
lització dels mapes topogràfics 1:250.000. 

«L'any 1971 va ser posat en 
òrbita el primer satèl·lit dotat 

de sensors digitals.>> 

ELSPRETRACTAMENTS 

Per obtenir una seqüència animada sobre una de
terminada zona de la Terra cal escollir el sensor més 
adient per a l'alçada de vol que es desitja simular: per 
a grans alçades serà suficient el TM del LANDSAT, i 
per a baixa alçada, especialment sobre àrees urbanes, 
l'HRV o el PAN del satèHit SPOT. Un cop escollit el 
sensor s'hauran de triar les bandes (en cas d'haver-ni 
més d'una) en funció del tipus d'informació que es 
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GENERACIÓ DE VOLS SIMULATS A PARTIR 
D'IMATGES DE SATÈL·LIT 

vulgui remarcar i del color desitjat. En gener 
seleccionen 3 bandes i s'associen als colors fonamen
tals de la síntesi aditiva: vermell, verd i blau. A con
tinuació es fa la millora radiomètrica amb l'objectiu 
d'aconseguir la màxima variació de color i de contrast. 

Un altre procés que s'aplica és l'accentuació dels 
contorns. Té com a finalitat remarcar les estructures 
lineals (carrers, rius, carreteres, ... ) per fer-los més vi
sibles. Això s'aconsegueix passant un filtre gradient o 
laplacià sobre la imatge. 

Les imatges de satèHit mostren una sèrie de distor
sions geomètriques degudes a l'esfericitat de la Terra, 
al relleu, a les osciHacions durant el seguiment de 
l'òrbita i al mateix sistema de captació de la imatge. 
Tot això fa que no encaixin quan les sobreposem a un 
mapa. D'altra banda, l'MNT que ha estat extret de 
mapes, no ofereix aquest problema. Com que volem 
una correspondència perfecta entre la imatge i l'MNT 
caldrà aplicar sobre aquella un procés de correcció 
geomètrica que alteri la posició dels pixe/s per tal que 
corresponguin perfectament a una determinada pro
jecció geogràfica. 

«Les imatges de satèl·lit 
mostren una sèrie de 

distorsions geomètriques.» 

L'animació constarà d'una sèrie de quadres (fra
mes) o vistes que conjuntament i observant-les a·una 
velocitat de reproducció concreta (p. ex: 25 qua
dres/segon) donaran la sensació de moviment, segons 
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una trajectòria, navegant sobre la superfície de la Ter
ra. El resultat final dependrà de la qualitat de cada 
quadre i de com enllacin entre si. Té també una gran 
importància la part artística o «guió» per establir l'à
rea de vol, velocitat de vol, acceleracions, girs, dura
da, efectes, etc. 

OBTENCIÓ D'UN QUADRE 

Cada quadre és una visió panoràmica de la super
ficie. Per obtenir-lo cal fixar els següents paràmetres: 
<D La posició geogràfica de la càmera fictícia que 

estem simulant, això és, la coordenada X, Y, jun
tament amb l'alçada de vol. 

@ 3 angles que fixen l'orientació de la càmera. 
® La focal de la càmera. 
® El format de la peHícula. 
@ La definició desitjada, és a dir, en quantes línies i 

columnes volem quadricular la pel-lícula. Aquest 
paràmetre fixarà el grau de detall que obtindrem 
per cada quadre. 
La vista s'obté projectant cada punt del terreny 

sobre la peHícula. L'alçada del punt és donJda per 
l'MNT i el color del punt, per la imatge de satèHit. A 
causa del relleu hi ha parts que han de quedar ocultes 
i no han de ser projectades. L'eliminació d'aquestes 
parts és costosa en temps de càlcul d'ordinador i està 
en funció dels paràmetres esmentats i també dels des
nivells que presenti el relleu. L'algorisme que s'utilitzi 
i la resolució de l'MNT limiten en gran mesura la 
qualitat de cada perspectiva i de la seqüència. Tenim, 
per exemple, que quan la separació entre els punts de 
l'MNT és molt gran apareix, en veure la seqüència, 
l'anomalia anomenada aliasing, consistent en una os
cil·lació o vibració de les estructures lineals de la imat
ge, tals com carreteres o rius. 

GENERACIÓ DE VOLS SIMULATS A PARTIR 
D'IMATGES DE SATÈL·LIT 

Per ~acilitar la tasca d'escollir els paràmetres d'un 
d~te~mmat quadr~ s'ha constrüit un programa que 
d1bmxa, sobre la Imatge de satèHit representada en 
un terminal gràfic l'àrea que es projectarà a la pel·lí
cula e.n funció d~l~ paràmetres. Així es pot tenir una 
bona Idea de que es el que veurem en una perspecti
va abans de crear-la. 

«Es fa la millora radiomètrica 
amb l'objectiu d'aconseguir la 
màxima variació de color i de 

contrast.» 

LA SEQÜÈNCIA 

U na seqüència animada estarà formada per moltes 
p~rspec~ives, cadascuna obtinguda segons els seus pro
pis parametres. Per a una animació d'un minut de 
durada, desitjant 25 quadres per segon, caldrà gene
rar 1500 quadres o perspectives. Proporcionar els pa
ràmetres per a tots ells seria una tasca molt costosa si 
es fes un a un. Per això és usual fixar només els 
paràmetres per a alguns d'aquests quadres, repartits 
al llarg de l'animació, i per tècniques d'interpolació 
esta,blir els paràmetres per a la resta. 

Es. vital dedicar un gran esforç a triar aquests qua
dres 1 els seus paràmetres, ja que d'això dependrà 
l'èxit del conjunt. Un paràmetre addicional que s'in
corporarà és la velocitat (en km/segon) de pas per 
aquests punts. De la variació d'aquestes velocitats en
tre punt i punt es derivaran acceleracions o decelera
cions durant el vol. És un dels paràmetres més difícils 
de donar a causa de la manca d'experiència sobre vols 
i"eals a velocitats impossibles, si més no, avui per 

avui. Això fa que sigui difícil tenir una idea a priori de 
com es traduirà sobre la seqüència la utilització d'una 
velocitat concreta. 

«L'SPOT també descriu una 
òrbita circular.» 

ELS EQUIPS 

Fins al moment s'ha creat una seqüència d'un mi
nut de durada sobre l'àrea del Montseny. S'ha utilit
zat un miniordinador V AX-750, un procesador d'imat
ges IVAS-12S i un processador en a"ay MINIMAP. 
El processador d'imatges s'utilitza com a eina de re
presentació d'alta definició (1024 x 1024 x 24 bits) i 
no té capacitat local de càlCul. La tasca de gravar els 
quadres generats a vídeo ha estat encarregada a l'em
presa ANIMATICA. El vídeo generat ha permès po
sar a punt tota una operativa de treball i comprovar 
que els resultats són ·satisfactoris. O 

VICENC PALÀ i COMELLAS 
Departament de Teledetecció i Tractament 

d'Imatges de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
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' QUINA SERA LA FONT 

D'ENERGIA DEL FUTUR? 

El carbó, afirmen un grup d'experts suecs. El seu raonament és 
senzill: de totes les reserves de combustible fòssil de la Terra, el 90 

per cent són de carbó mineral. 

No és estrany que a païsses com a Suècia hi hagi 
una gran preocupació per les fonts d'energia del fu
tur. Com a resultat d'un referèndum sobre l'ús de 
l'energia atòmica fet el 1980, aquest país haurà de 
desmantellar les seves dotze centrals atòmiques abans 
de l'any 2010. 

Els problemes i avantatges del carbó es van discu
tir la tardor passada als afores d'Estocolm, en una 
conferència sobre el paper d'aquest combustible en el 
sistema d'energia de Suècia. Segons els seus partida
ris, el fum, pluja àcida i els òxids de nitrogen que es 
produeixen durant la combustió són problemes que 
es poden resoldre amb la tècnica actual. Els filtres 
tèxtils i electrostàtics retenen el sutge i les cendres 
volanderes, i mitjançant tècniques d'addició de calç es 
pot fixar el sofre, principal causant de la pluja àcida. 
En definitiva, diuen els experts, ara el carbó es por 
fer cremar «Sense fer .fum». I, en part, les cendres 
residuals fins i tot es poden aprofitar com a material 
de construcció. 

UN PROBLEMA NO RESOLT ENCARA 

Però l'ús massiu del carbó - i també dels altres 
combustibles que produeixen diòxid de carboni 
(C02)- comporta un problema gros, encara sense 
resoldre: el perill que l'augment del co2 a l'atmosfe
ra canviï el clima de la Terra. 

Les emissions de diòxid de carboni, i també les de 
metà, freó i diòxid de nitrogen, fan que l'atmosfera 
actuï com una mena de sostre de vidre d'un hiverna
cle i retingui la calor. Això ja esta ocasionant un 
augment de la temperatura de la Terra que a la llarga 
pot conduir a la fusió dels glaços polars i, per tant, a 
un augment del nivell de l'aigua dels oceans, cosa que 
produiria enormes inundacions com a conseqüència. 

Segons els experts reunits en aquesta conferència 
sobre el carbó, també hi ha sistemes per eliminar les 
emissions de C02 de les centrals tèrmiques. El pro-
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blema és el preu, que actualment és prohibitiu. De 
moment, declaren els especialistes, haurem d'acceptar 
un cert augment de les emissions de diòxid de carbo
ni fins que no es trobin solucions millors. 

Des del punt de vista de menor producció de diòxid 
de carboni, el gas natural és un combustible millor 
que el carbó. Té un contingut més gran d'hidrogen, 
que durant la combustió es transforma en aigua. Però 
les reserves de gas natural que hi ha a la Terra són 
menors que les de carbó i, per tant, en els anys futurs 
el seu subministrament és més insegur. Els partidaris 
del carbó assenyalen també que només els incendis 
forestals provocats a les selves d'Amèrica del Sud per 
obrir terres al cultiu, ja generen un 10 per cent de 
l'augment actual en les emissions de co2 a l'at
mosfera. D 

RAMON BOHIGAS (Estocolm) 
Arquitecte Tècnic i Enginyier Industrial 

FE D'ERRADES 
Al número anterior i en l'article «El Làser. Principis físics y aplica
Clons. L'holograma>>, el «follet d'impremta>> -a qui sempre donem 
la culpa dels errors tècnics- ens va jugar la mala passada següent: 

-;-a la pàgina 15. on diu << ... en comptes de les corpusculars o 
d1rectes>>, ha de d1r <<en comptes de les corpuscula s o discreteS>>. 
- a la pàgina 16 on diu <<b) Per emissió estimulada», ha de dir 
<<b) Per emissió espontània>>. 
-~ I~ pàgina 17, on diu <<Bombeix químic>> ha de dir <<Bombeig· 
qUimiC>>. 
- a la figura 6 la primera fletxa del fotó és en sentit invers. 

ARQUITECTURA D'UN 

ORDINADOR 

L'ordinador es pot definir en poques paraules com una màquina 
. programable per al tractament de la informació. 

~~jet de ser programable implica l'existència d'un dispositiu on es 
memoritzi el programa, és a dir, el conjunt d'instruccions que haurà 
d'executar l'ordinador per complir el treball que li han encomanat. 

El programa és el que converteix l'ordinador d'ús 
general en una màquina especialitzada a resoldre el 
nostre problema concret; per altra banda també es 
necessita memòria per emmagatzemar dades, resultats 
intermedis, etc ... 

Evidentment, l'ordinador s'ha de comunièar amb 
l'exterior, tant per rebre dades, com per entregar els 
resultats; d'això, se n'encarreguen els perifèrics o uni
tats d'entrada/sortida (E/S o 1/0, de l'anglès In
put/Output). Exemples de perifèrics d'entrada poden 
ser el lector de targetes perforades, un teclat, o un 
conversar analògic o digital. Són perifèrics de sortida 

Finalment, hi ha l'anomenada unitat de control, 
encarregada de coordinar el funcionament dels blocs 
que acabem de veure. Bàsicament, la seva funció és la 
de donar ordres a les altres unitats per què executin 
les operacions necessàries, i organitzar les transferèn
cies d'informació entre aquestes unitats determinant 
quina informació s'ha de transferir, quan s'ha de fer 
la transferència i entre quins elements s'ha de fer. 

.El conjunt UAL i UCTL rep el nom de processa
dor o unitat central de processament (CPU). 

una impressora de línies, la pantalla d'un terminal, etc. EL BUS 
Hi ha perifèrics que més que per comunicar l'ordi-

nador amb l'exterior, serveixen per emmagatzemar Entre uns blocs i uns altres ha d'haver-hi una cc
informació que en un altre moment s'hagi d'introduir municació física que permeti de transferir informació, 
de nou a l'ordinador. Es tracta dels perifèrics anome- · ja siguin dades, adreçes o ordres de control. 
nats d' «emmagatzematge massiu», entre els quals s'in- Quan aquesta transferència es fa en paraHel, es 
clouen els discos i les cintes magnètiques. Són simul- diu que la comunicació es fa a través d'un «bus». Tots 
tàniament dispositius d'entrada i sortida. els ordinadors tenen un bus d'adreçes entre el proces-

Per complir les feines que li són encarregades l'or- sador i la memòria. 
dinador necessita circuits lògics amb capacitat per fer D'alguna forma, el bus permet de connectar entre 
aquest tractament: es tracta de la unitat aritmètico-lò- si diversos registres en paraHel, de forma que en un 
gica (Arithmetic-Logic Unit, ALU), capaç de sumar, moment hi ha un registre font d'informació una o 
restar, determinar si un valor és més gran, menor o diverses destinacions (vegeu figura 2), que podran ser 
igual a un altre, determinar si el resultat d'una opera- seleccionades mitjançant els senyals de control apro
ció és positiu o nul, de realitzar una sèrie d'operacions piats. 
lògiques tals com la suma, la suma exclusiva o el Qualsevol dels blocs funcionals pot connectar-se o 
producte, de condicionar l'execució de certes opera- desconectar-se del bus. Cada un pot accedir en qual
cians al resultat d'operacions o comparacions prèvies. sevol moment al bus per llegir informació, però no-

BUS 
( n bits ) 

/' 

' ., 1 

UAL CPU Memòria EIS 

Fig. 1. El bus d'informació i les seves destinacions. 
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ARQUITECTURA D'UN ORDINADOR 

més podrà enviar-la si en aquest moment al bus no hi 
ha informació (això és, si el bus està desconectat de 
tots els blocs funcionals). 

A més del bus d'adreçes hi ha el bus de dades que 
es connecta a tots els blocs funcionals de l'ordinador. 

La connexió i desconnexió del bus es realitza físi
cament amb una interfície que es pot posar en el 
tercer estat. 

MEMÒRIA 
Conceptes Bàsics 

La memòria de l'ordinador és el sistema on -s'em
magatzemen, fonamentalment, les instruccions del 
programa que l'ordinador ha d'executar i les dades 
amb què aquestes instruccions han d'operar. 

Paraula 

Encara que les tècniques utilitzades en la memorit
zació són binàries, en general la informació no és 
accessible a nivell de bit, sinó que en cada operació 
de lectura o escriptura es fan servir en bloc un con
junt de bits que s'anomena «paraula». La dimensió 
(nombre de bits) de les paraules de memòria es cor
respon generalment amb la capacitat de tractament 
de la CPU, de manera que si la CPU tracta, per 
exemple, paraules de 16 bits, les paraules de memòria 
solen tenir també 16 bits. 

ProceSSè!dor {C PU l 

I I 
Ci re u ll s d e 

I e à lc ut 

a us c1t control 

Unit at 

e ntrada 

Fig. 2. E~qucma en blo(~ d"un ordinador. 
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Llargada d'una paraula 

Algunes llargades usuals de paraula són les se
güents: 

4 bits Microprocesadors senzills (rellotges de pol
sera, rentadores, forns de microones). 

8 bits Microprocesadors més normals (Z80 -Sin
clair Spectrum), 8088 (-primers IBM PC, 
tot i que s'ha de tenir en compte que tenien 
16 bits d'adreçes, i 8 de dades- ), 6502 
( -Commodore-, etc ... ). 

12 bits Llargada utilitzada pel PDP-8, primer mi
niordinador «barat», de gran èxit a la decada 
dels 60. Aquesta llargada no ha tingut se
guidors. 

16 bits Llargada normal en la major part dels mi
niordinadors. Al mercat ja hi ha micropro
cessadors integrats de 16 bits. Els nous PC 
compatibles, ja utilitzen aquesta llargada. 

32 bits Màquines mitjanes i grans (Apple Macintosh 
( -32 bits d'adreçes i 16 de dades-), Macin
tosh li ( -32 bits d'adreçes i 16 de dades-), 
Macintosh li (-dades i adreçes de 32 
bits-), Atari ST, Commodore AMIGA). 
Tots aquests ordinadors utilitzen els micro
processadors Motorola 68000 (16/32 bits) o 
el 68020 (32 bits). 

64 bits Superordinadors. 

Uni t ca t 

sor tida 
u. 
s. 

~-- -- - - I 

I 

s. 

ARQUITECTURA D'UN ORDINADOR 

Un conjunt de 4 bits se sol anomenar nibble i a un 
de 8 bit.s, «~ctec» o byte. Així direm que una paraula 
de 16 b1ts te 2 bytes o 4 nibbles. 

Adreça 

Per individualitzar la informació, cada paraula de 
m~~òria té la seva adreça, i les dades es manipulen 
mitJançant l'adreça de memòria en la qual són contin
gudes. Indic_arem la posició de memòria M d'adreça 
m, ~e la forma M(m). D'aquesta manera es poden 
ma~1pular dades que se sap on són emmagatzemades, 
pero el valor de les quals a priori es desconeix. 

Organització 

El nombre màxim de paraules de memòria sol ser, 
per raons tecnològiques, una potència entera de 2. El 
volum de memòria se sol mesurar en unitats K (1 K 
= 210 = 1.024). -Així, per exemple, es parla d'una 
«memòria de 8K paraules», que equival a 8 x 1024 = 
23 x 210 = 8.192 paraules. Per facilitar la comparació 
entre memòries entre paraules de diferent llargada, la 
grandària de la memòria s'expressa en octets, · que 
tenen llargada fixa. En l'exemple anterior, si les pa
raules fossin de ·16 bits (2 octets), es parlaria d'una 
memòria de 16 K octets. 

Per entendre millor el desenvolupament de les ope
racions que tenen lloc en l'ordinador, resulta còmode 
suposar l'existència de dos registres: el «registre d'a
dreçes de memòria» i el «registre de dades de me
mòria». 

De fet, en molts ordinadors no hi ha el registre 
d'adreçes de memòria ni el registre de dades de me
mòria com a part integrant de la memòria mateix, 
sinó que l'òrgan que desitja fer la lectura o escriptura 
s'encarrega de presentar l' adreça en les línies del bus, 
i de presentar o agafar la dada directament sobre el 
bus en els instants adequats. 

Seqüència d'escriptura 

La seqüència d'operacions que té lloc per què es 
guardi una dada a la memòria és la següent: 
1. Es coHoca al registre d'adreçes de memòria l'a

dreça de la paraula en què es desitja guardar la 
dada. 

2. Es coHoca al registre de dades de memòria la dada 
que es desitja guardar. 

3. Es dóna l'ordre d'escriptura. 

Seqüència de lectura 

E n el cas d'una lectura (extracció del contingut 
d'una posició de memòria per a la seva utilització 
posterior), la seqüència d'operacions seria: 
1. Es coHoca al registre d'adreçes de memòria l'a

dreça de la paraula, el contingut de la qual es 
desitja conèixer. 

2. Es dóna l'ordre de lectura. 
3. La memòria respon coHocant la dada buscada al 

registre de dades de memòria. La dada és disponi
ble per ser processada. 

Paràmetres importants en una memòria 

- Grau d'integració. 
- Temps d'accés. 
- Temps de cicle. 

Alimentació: tensions, consums. 
- Organització. 

Tipus de memòries 

. Hi ha dos tipus bàsics de memòria: memòria pas
siva de sols lectura (ROM = Read Only Memory) i 
memòria de lectura-escriptura (RAM = Random Ac
ces Memory, memòria d'accés aleatori). Es pot obser
var que le;!S sigles angleses amb que són anomenades 
no són massa afortunades. L'expressió correcte, 
Read/Write MemC!ry (RWM), encara que s'utilitza a 
vegades, no ha tingut èxit. L'expressió normalment 
utilitzada, RAM, és ambigua en el seu significat, ja 
que també les memòries ROM són d'accés aleatori. 
Tot i això, el costum ja ha adjudicat a les memòries 
de lectura/escriptura el nom de RAM. 

ROM 

Les memòries ROM no són volàtils, i s'utilitzen 
per ?uard~r prog~ames i dades que no s'hagin de 
canviar. Hi ha diferents tipus de memòries ROM 
adaptades a diferents aplicacions: 

de mascara 
de fusible 
esborrades per raigs ultraviolats 
alterables elèctricament. 

RAM 

Le.s memòries RAM s'utilitzen per guardar progra
mes 1 dades que poden variar d'un moment a un 
altre. També aqui hi ha diferents tecnologies: 
- magnètiques: no són volàtils 

de semiconductor: són volàtils 
estàtiques: basades en biestables 
dinàmiques: necessiten refresc. 
Al proper capítol començarem a parlar de les es

tructures per accedir a la memòria a través del llen
guatge anomenatAssembler (acoblador), i de diferents 
formes d'estructurar la memòria (stacks, .piles, cues, 
etc ... ). O 

ELOI RAMON i GARCIA 
Tècnic en informàtica 
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TRES PRODUCTES HAMAMATSU 
Analitzador temporal C2280 
Oscil·loscopi òptic SYNCHROSCAN 
Càmera de Vídeo· Termoelèctrica 
Mesurador d'unitats de cadena de 
producció de Vídeo. 

• Analitzador d'electró d'alta temperatura. 
• Càmera de Rajos X per assajos no 

destructius. 
• Sistema de mesurament d'estructura de la 

\ 

Fibra Optica. 

Cta. Cerdanyola, 65-67 , 
08190 SANT CUGAT DEL VALLES 
(BARCELONA) 
w (93) 675 13 00* 
Tel ex 54848 CMA-E 
Fax (93) 675 13 61 

permet 
l'observació d'ones per sobre dels 
30 GHz sense distorsió. 
Procés electrònic amb tub fotoelectró per a 
detecció de llum per mostreig. 

ALTRES PRODUCTES D'ECATASA 
• Màquina de muntatge, per fusió, de fibres 
òptiques BEALE INTERNATIONAL TECHNOLOGY. 

• Làser de baix poder per a alineament en cadenes 
de producció JODON. 

• Interferòmetres QUEENSGATE INSTRUMENTS. 
• Quasi Vision System per a processos de control, 

de mesurament de diàmetre, etc. 
• Sistemes de protecció industrial per barrera de 

llum infraroja DOLAN-JENNER. 

BANC DE PROVES: EL 

PROCESSADOR DE SO 422 

DEBBE 

Una cosa habitual dins el món de lès revistes tècniques és el banc de 
proves. Per encetar aquest espai dins la nostra revista, hem triat un 
aparell innovador que ha arribat a casa nostra provinent dels Estats 

Units: el SONIC MAXIMIZER de BBE Sound Inc. 

Els problemes que acompanyen la reproducció so
nora són molts i variats, i hi intervenen gran quantitat 
de ciències diverses. En l'actualitat s'obtenen produc
tes gairebé perfectes per .ells mateixos, cosa que hau
ria de ser suficient per obtenir una bonà reproducció 
sonora en qualsevol combinació que en féssim. Dis
sortadament, això no és així; sempre hi ha algun petit 
detall que se'ns escapa i ens trob~m que un muntatge 
acústic fet amb tota la cura possible no arriba al grau 
desitjat de reproducció. Les causes reals continuen 
sent un petit misteri científic i als enginyers tan sols 
ens queden l~s hipòtesis basades en punts desconeguts 
o poc investigats de la ciència acústica o bé seguir la 
moda del moment com en el cas del subjectivisme. El 
cert és que ningú s'atura i a poc a poc e$ van esbri
nant més coses. 

ANTECEDENTS TEÒRICS 

Dels molts punts on podem perdre la qualitat so
nora potser siguin la connexió amplificador-altaveu i 
el mateix altaveu els punts més crítics. En el primer 
cas es produeixen desfasaments entre la tensió submi
nistrada per l'amplificador i el corrent que circula a 
través de la bobina de l'altaveu mentre que, en el 
segon, els desfasaments s'originen entre els diferents 
altaveus encarregats de reproduir les bandes de fre
qüència i això fa que l'oïdor rebi un mateix senyal 
amb un cert retard entre greus, mitjans i aguts, de 
manera que aquests efectes es manifesten en una co
loració del so. 

Les solucions més vàlides a aquests problemes són 
l'equalitzador en temps real (real time equalizer) que 
monitoritza i corregeix constantment la resposta glo
bal de la sala i de l'equip i la realimentació emocional 

. (motional feedback) que té· en compte la resposta de 
l'altaveu i actua sobre la realimentació de l'amplifica
dor per tal d'acompassar l'un amb l'altre. Però amb
dues solucions treballen amb els altaveus, cosa que fa 
que el procés sigui car i complex. 

Fig. 1. Comparació de l'estructura harmònica d'un transitor nàtu
ral i un amplificat. 

Fig. 2. Diagrama de blocs del procés. 

•• !o< •• -
Esquema· 1: Esquema electrònic d'un canal del BBE 422. 
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BANC DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 
422 DE BBE 

Gràfica 1: Variacions del control LO-CONTOUR, DEFINITION al 
SO%. 

Gràfica 2: Variacions del control DEFINITlON. LO-CONTOUR 
en O. 

~~========~--------__.~-~ ,, • ~ .,...... - ~: . . ~ • - --:· . ---~ L - -
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De la mà de la psicoacústica ens ~rr~ben d'a~tres 
solucions basades en la resposta harmomca .del Sl~te
ma i que presenten l'avantatge de poder-se mt~rcalar 
dins de la cadena com si es tractés d'un equahtzad~r 
0 qualsevol màquina d'efectes. Alguns aparells. enr!
queixen harmònicament el ~enyal per d.onar-h mes 
definició i arriben a obtemr resultats mteressants. 
D'altres, com BBE, han optat per desen~olupar una 
tecnologia pròpia basada en aquesta mateiXa 1dea del 
tractament harmònic del senyal. 

LA FILOSOFIA BBE 

Tant el processador de so 422 cor:t el ~2~ -:-versió 
professional- són basats en el mateiX pnnc1p1. 

Quan escoltem un so natural rebem en primer lloc 
les altes freqüències (harmònics més alts) i des~ré~ 
l'harmònic fonamental, cosa que fa que el so s1gm 
clar, definit i amb cos. Ara bé, en escoltar un so a 
través d'un equip, hi ha uns retards que fan qu; el~ 
aguts arribin després dels greus, de manera que s .obte 
un so pastós i poc definit. Un al.tre punt a tem~ en 
compte és la forma en què sentim el so, perque la 
nostra oïda distingeix els diferents sons per l'e~voltant 
i per agrupació de freqüències. Quan el so passa a 
través de l'electrònica s'alteTen aquestes formes a cau
sa dels desfasaments que s'introdueixen en els harmò
nics. La idea en què es basen els processadors de so 
BBE és la de reposicionar els harmònics i la fonamen
tal segons el. seu patró natural de manera que el so 
sigui al més aproximat a l'original. . 

Els processadors BBE divideixen l'espectre audible 
en tres parts: . 

a) Els greus de O-:- 200 Hz, amb un retard aproXI-
mat d'1,5 mseg. 

b) Els mitjans de 200 Hz+ 1,25 kHz, amb un re-
tard de 5 mseg. 

e) Els aguts d'1,25 kHz + kHz, amb alguns IJ-Seg. 
de retard. 

Les altres freqüències són controlades per un VCA 
(Voltage Controlled Amplifier o ampl~~cador controlat 
per tensió) que és governat pels mitJans, per tal de 
mantenir un balanç natural entre ambdues bandes de 
freqüència. 
L'APARELL 

bl processador 422 és instaHat dins una caixa d'una 
unitat rack d'alçada. La seva mecànic~ és senzilla, 
amb pocs cargols i prou resistent per a les funcions a 
què és destinada. La tapadora té un petit plec a la 
part davantera que encaixa amb el xassís i li propor
ciona més rigidesa. La caràtula és un perfil estàndard 

BANè DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 
422 DE BBE 

d'alumini on hi han instaHats els comandaments i 
indicadors Led. 

En el panel posterior hi han les entrades i sortides 
dels dos canals amb un connector RCA i un jack 
d'l/4" (6,3 mm) cadascuna. També hi ha una altra 
entrada jack per fer el bypass a distància anomenada 
REMOTE. Finalment hi ha el portafusibles i el cordó 
de xarxa que porta al seu extrem una clavilla de con
nexió del tipus americà. Les advertències típiq!JeS (i 
obligatories) de risc d'electro-xoc, tensió de xarxa i 
tipus de fusible són serigrafiades al panel posterior i 
lateral dret de l'aparell. 

Pel que fa a la caràtula, a la dreta tenim el botó 
d'encesa amb les serigrafies POWER a sota i a sobre 
ON i OFF a esquerra i dreta respectivament. Conti
nua.nt' cap a l'esquerra, trobem un polsador enclava
ble encarregat de fer el bypass de la màquina; a Ja 
seva esquerra, i sobre la mateixa horitzontal, hi ha un 
Led verd que s'encén quan la màquina està processant 
el senyal i amb la serigrafia IN al damunt. Simètrica
ment, a la dreta del polsador hi ha un altre Led, groc 
en aquest cas, encarregat d'indicar que la màquina 
està en bypass; al damunt porta la serigrafia OUT. A 
dalt de tot i en la vertical del polsador hi ha la ,seri
grafia FUNCTION, que indica la tasca del polsador. 

Finalment, queden els controls i indicadors dels 
dos canals, iguals en els dos casos. Cada canal té dos 
botons de control, el primer el de LO-CONTOUR 
serveix per equalitzar els greus. A Ja seva dreta hi ha 
el de bEFINITION que regula Ja quantitat de correc
ció que introduïm en el senya_L Resten quatre Leds 
que són, d'esquerra a dreta, vermelVgroc/verd amb 
les serigrafies -/0/ +, que indiquen el punt del procés 
en què es troba l'HI-CONTOUR i, el darrer, vermell, 
que indica el CLIP. 

Tots els Leds són de 03 mm i el fabricant ha fet, 
cal pensar que per motius estètics, un petit avellana
ment al punt de la caràtula on són instaHats. 

El look de l'aparell és correcte, sobri i senzill. Està 
totalment pintat en negre, la serigrafia en blanc es 
llegeix sense problemes i l'única nota de color Ja do
nen els Leds i el logotip de la marca. 

La placa de circuit imprès és de baquelita i tots els 
connectors i potenciòmetres li són solidaris de mane
ra que el cablejat és mínim. La placa és serigrafiada 
de forma clara i amb indicacions dels diferents blocs 
en què el fabricant ha volgut dividir el circuit per 
facilitar la localització dels components. 

EL TEST 

La primera cosa que vam fer són les gràfiques de 
resposta d'amplitud en freqüència per a diferents po
sicions dels botons de control. 

En Ja primera vam deixar fix el control _D_EFINI
TION i vam variar el LO-CONTOUR (posiciOns ex
tremes i central), el resultat és el que donaria un 

control de greus normal. La segona i a priori més 
interessant, va ser feta de forma inversa a l'anterior. 
A simple vista es tractaria d'un control de tons una 
mica estrany però, sabent de què es tracta, podem 
arribar a veure com treballa el sistema. Entre 200 Hz 
i 2,5 kHz trobem les variacions o efectes més acusats 
del procés; més enllà podem tornar a assimilar-ho a 
un control de tons. El fet que la banda de 200 Hz a 
2,5 kHz sigui Ja més modificada té la seva lògica 
perquè és una banda centrada al voltant d'l kHz -fre
qüència patró pel que fa a l'àudio, ja que és la banda 
on l'oïda té les seves facultats al màxim. Per exemple, 
al voltant d'l kHz podem arribar a distingir variacions 
de to de molts pocs hertz i a partir d'aquí, l'oïda 
comença a agrupar cèHúles per tal de poder «sentir» 
les freqüències superiors. 

Malauradament no hem pogut treure cap resposta 
de la fase, cosa que ens hauria agradat molt i que 
podria haver-nos donat alguna altra pista sobre el 
funcionament de l'aparell. 

El següent pas va ser fer-lo funcionar. Les proves 
es van fer amb veu, música, combinacions de les dues 
i tant amb cintes ben enregistrades com alguna de 
vella i de poca qualitat sonora. 

L'efecte de l'aparell és en primer lloc sorprenent. 
A mesura que es va augmentant la quantitat de DE
FINITION, la inteHigibilitat de la veu queda reforça
da d'una forma patent i pot arribar a ser dolorosa si 
ultrapassem un cert límit. Cal ajudar-se amb el LO
CONTOUR i retocar els greus per compensar una 
mica. L'aparell afegeix un xic de soroll de fons, cosa 
no gaire bona però que a causa de la poca quantitat 
podem admetre. 

A mesura que es va canviant el polsador FUNC
TION de la posició IN a OUT, podem comparar 
fàcilment el so original amb el tractat. Un detall im
portant és que no hi ha cap clic ni c/ec al moment de 
canviar. 

Presenta l'avantatge que el seu efecte pot ser enre
gistrat sense problema, perquè no n~cessita cap des
processador com en el cas del Dolby i pot intercalar
se en la gravació o en la reproducció. 

CONCLUSIONS 

BBE ha fet un aparell força interessant i que fun
ciona. Ens agradaria que no hi hagués tant misteri al 
voltant però ... què hi farem! Hem comprovat el que 
pot arribar a fer i les seves aplicacions són àmplies 
(estudis, sonorització pública, equips ... ). Us recoma
nem que si teniu oportunitat (Sonimag, per exemple) 
l'escolteu i comproveu per vosaltres mateixos el que 
pot arribar a fer. O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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"' TECNOLOGIA I MUSICA 

El desenvolupament de l'electrònica i la informàtica i la seva 
incorporació a la música dóna com a resultat una mena 

d'instruments amb capacitat per comunicar-se amb diferents aparells 
que poden emmagatzemar, tractar i transmetre dades que, finalment, 

són convertides en so. Això obre un camp de posibilitats fins ara 
insospitat. 

EL MIDI 

Per aconseguir Ja comunicació entre diferents ins
truments s'ha arribat a una norma estàndard de con
nexió anomenada MIDI (Musical Interface Digital Ins
trument): aquesta norma, que es implementada en 
tots els instruments electrònics actuals, consisteix en 
una connexió DIN 5 P per Ja qual s'envien i reben 
codis digitals en sèrie, cosa que permet comunicar 
instruments tan diversos com ordinadors, sintetitza
dors, caixes de ritmes, equips de llums i, en definitiva, 
qualsevol aparell capaç d'entendre aquests codis. 

Aquesta normativa defineix una sèrie de protocols 
estàndard vàlids per a tots els aparells amb MIDI 
amb què és possible programar, interpretar, enregis
trar, mesclar, sincronitzar, etc. 

CONFIGURACIÓ MIDI 

Els aparells amb MIDI disposen generalment de 
tres connectors IN, OUT, THRU. 

Si ens posem físicament en una mínima configura
ció de dos sintetitzadors connectats entre ells, primer 
decidirem quin fem servir de MASTER 1, que serà el 
que enviarà la informació a l'ESCLAU 2 per connec
tar l'OUT de 1'1 a l'IN del 2. Així, quan nosaltres 
toquem 1'1, aquest enviarà informació a dos llocs: al 
mòdul de so propi i al de l'esclau, de manera que farà 
fer sonar els dos mòduls amb una mateixa inter
pretació. 

I NTERFICIE 

La sortida OUT només envia dades del que s'esta 
executant en el mateix teclat, per això, si pretenem 
connectar un tercer aparell no el connectarem a 
l'OUT del 2, sinó a THRU, donat que Ja seva funció 
és recollir les mateixes dades que li entren per l'IN i 
fer una funció de pont. 

Així, si el tercer aparell és una caixa de ritmes, 
nosaltres des de 1'1 podem fer sonar Ja caixa, però per 
diferenciar i fer sonar per separat cada mòdul haurem 
d'asignar CANALS MIDI a cada aparell perquè 
aquests rebin i envïin segons les nostres necessitats, 
sinó sonarien tots alhorfl. 

Hi ha un seguit de possibilitats per controlar se
gons les necessitats, Ja forma de processar les dades i 
fer sonar els mòduls. 

L'ORDINADOR COM A CERVELL DE LA 
CONFIGURACIÓ MIDI 

Si apliquem l'ordinador amb l'ajut d'una interfície 
i el software adequat ens trobarem amb una eina ines
gotable de possibilitats. Del teclat MASTER enviarem 
Ja informació a l'ordinador, el qualla processarà i la 
canalitzarà per enviar-la als diferents mòduls de so de 
què disposem. .. 

Aconseguirem així disposar de SEQUENCIA
DORS, símils dels enregistradors multipistes, però 
amb la capacitat del tractament digital (transposició 
de to, repetició de fragments, etc.): també obtindrem 
EDITORS DE SINTETITZADORS, que són magat-
zems de sons, EDITORS DE PARTITURES, SINTE
TITZADORS DE SO, etc. 

Una de les possibilitats que ofereix és la de converld. 1orma I I njd ~~Dl midi o ut 
de procf:S. 
sarlt:~da- .. ~---+. ~~--..... tir l'ordinador en un potent lector escriptor de codis 

de temps (FSK, SMPTE) amb el qual s'aconsegueix 
Ja sincronització correcta amb cinta magnètica, sigui 
vídeo o àudio, cosa que obre una relació amb el món 
audiovisual. 

ESCLAU 2 ESCLAU 1 

Fig. 1. Configuració MlDI completada amb l'ordinador com a 
controlador del Sistema, amb possibilitat d'afegir perifèrics. 
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Tot just comença l'impacte d'aquests sistemes en 
el món musical, però les possibilitats que deixa entre
veure comporten també la interrelació amb altres dis
ciplines com la imatge, les arts escèniques i altres que 
anirem descobrin a mesura que es desenvolupi aquest 
potencial creatiu. O 

IGNASI BENA VENT 
Dep. Tècnic de MICROFUSA 

EL LECTOR PROPOSA ... 

EL LECTOR DISPOSA 
DOS MONITORS PER PRACTICAR LA CW 

El monitor per a CW de DF8VW s'ha tret directament de la seva 
«QS~», on l~ dóna di/usi~. Referent a la segona versió, es tracta 

d ,u'! momtor per practtcar CW, el qual, construïda la part 
electronzca per E_B3CCF i la, part mecànica pel sotasignant, podem 

dtr-ho sense embuts, va perfectament. 
Com que el Rack o capsa que es va emprar és r--------------------.. 

metàHica, s'ha de tenir en compte el següent. La. pla
ca del circuit va amb negatiu o massa, mentre que el 
xassís va amb apantallament positiu. Les bases dels 
Jacks de _connexió dels manipuladors (Key) estan de
gudament aïllades del xassís. Pel que fa a l'apantalla
ment que s'observa en el potenciòmetre de volum 1 K 
fins prop de la pota 3, (Pin) de l'LC. 555, es talla e~ 
aquest punt, però va paraHel pel cable del potenciò
metre d'unió amb el Pin 3. Es va fer necessari, per 
evitar un brunzit que es va produir. 

Qui vulgui muntar en una capsa de material aïllant 
el monitòr per a CW d'EB3CCF, no cal que tingui 
present el referent a les masses del circuit amb nega-
tiu i l'apantallament positiu al xassís. · 

Cas que es vulgui instaHar una font d'alimentació 
a qualsevol de les dues versions dels monitors per a 
CW, es pot aplicar el circuit de l'esquema de Ja font 
d'alimentació iHustrat. 

Cal tenir present Ja utilització que li vulguem do
nar, ja que si volem que serveixi per ser usat per ,~, 

1diversos coHegues i, per qüestió de comoditat, no es 
vol connectar i desconnectar cada vegada els auricu
lars, o manipuladors, es poden preveure diverses ba
ses de connectors per als Jacks dels auriculars, o ma
nipuladors. A l'esquema de la versió d'EB3CCF s'han 
previst dos tipus diferents d'auriculars, pas gran i pas 
petit. 

::::~ 
ovJ _J 

HI1ERR 

CW- Preparador: 

R4 

IC:4011, C1:C2=22nF, C3:101'F , R1:R2:R3: 
15KJ1., R4:100KJt (-c:::;:t:J..), R5:10KJl 

(-c:::=;Z:::r), T1 = NPN (e.g. BC 238), T2:PNP(e.g. BC308) 

Ql'/ 43 



EL LECTOR PROPOSA ... EL LECTOR DISPOSA ... 

-·-- - -
'" 

8 5 

o o 

T-1 =·sc 107 

~: 
e 

4 

Una altra solució pràctica perquè pugui participar
hi més d'un coHega pot ser, per exemple, la instaHa
ció en un Rack o capsa a part de diverses bases de 
Jacks, amb una sortida de Jack (connector-mascle). 

Dels potenciòmetres instal·lats al monitor per a 
CW, un serveix per regular el volum, encara que de
pendent de les seves característiques, pot ser que, 
com l'instaHat per nosaltres, sigui un xic ràpid. El que 
fa referència al100 K "TONE", té una variació de so 
molt rica, que permet variar a gust de l'usuari el so 
preferit. 

Anim i, sense defallir, mans a l'obra i a practicar 
força no solament per aconseguir la llicència, sinó per 
continuar fent QSO que us permetrà gaudir del món
meravellós de la radiotelegrafia! D 

Vzsc damunt de Reus, a uns 500 metres d'altitud, i a 
uns JO km cap a l'interior davant del Cap de Salou i del 
Mediterrani obert davant meu. Durant un temps he 
tingut una antena de TV orientada cap a l'emissor de la 
Mussara, del qual estic a uns 4 km, però que veig molt 
malament ja que tinc una muntanya que me'l tapa. Bé, 
doncs es veu que per la cua d'aquesta antena, dies i dies 
veia força bé la TV algeriana. Veia millor la TV algeria
na per la cua de l'antena que no la TVE per l'antena 
orientada a l'emissor. 

Vaig pensar, que amb una antena expressament 
orientada per captar l'algerina la podria veure força bé. 
Vaig escriure a la RTV d'Alger per saber quina antena 
havia d'emprar. Em contestaren el que següent; posar 
una antena de la banda 3, provant els canals 5 i 1 O. 
Vaig anar a un comerç d'aquí, els vaig ensenyar la carta 
d'Algér, van començar a discutir entre ells sense posar
se d'acord, i al fi em vengueren una antena, amb la 
qual mai he pogut tomar a veure Alger. Em podríeu dir 
vosaltres o algun subscriptor radioaficionat quina llar
gada d'elements ha de tenir una antena per captar Al
ger. No em refereixo al nombre d'elements, que com 
més fingui sembla que millor es pot rebre, sinó a la 
llargada en centímetres que ha de tenir cada element. D 

Martí Garcia-Ripoll i Duran (Barcelona) 

.Sobre la consulta de Jordi Pàmies he de pir que 
en primer lloc caldria veure si l'antena és l'adequada. 
El que importa és el guany, la directivitat, i natural
ment si és de banda III. 

Si l'antena és de banda III, ha d'estar ben connec
tada al TV. Això vol dir que la instaHació de baixada 
sigui al més curta possible, evitar llargàries de més de 
10 m, i instaHar-hi l'adequat sistema d'amplificadors 
(n'hi ha d'haver un a dalt, per compensar les pèrdues 
d~ la baixada, i si cal un segon, a prop del receptor). 

Pot ser que tota la instaHació sigui correcta i no es 
vegi Algèria. La raó: no hi ha propagació. Molt im
portant, perquè sense propagació no es veu res. Quan 
hi ha propagació? Doncs, a l'estiu, amb situació anti

LLUÍS-RENÉ LORAN EAJYY ciclònica (altes pressions), inversió tèrmica (hores del 
vespre i primeres hores del matí). Ara no es pot pro
var res. Cal esperar a partir del mes de maig, per 

CORREU DEL LECTOR veure si és un problema de la instaHació o un proble-

Jordi Pamies i Felip (Reus) 

-
Us faig aquestes ratlles com a subscriptor de Qua-

derns Tècnics. 
Heus aquí el cas meu: 
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ma de propagació. 
La llargària dels elements, que consulta, depèn de 

l'estructura de l'antena, és a dír, de les altres dimen
sions, i és una dada relativament independent de veu
re o no Algèria, perquè s'ha de pensar que quan hi ha 
molta propagació Algèria es pot veure amb una te
lescòpica. O 

. 

COM INSTAL·LAR UNA 
EMISSORA INTERNACIONAL 

D'OC (11) 

Tot continuant la tónica de l'article precedent sobre el tema no tot 
s'aca,ba en balls d~ xif!Cf f!léS o menys hipotètiques. Alme~ys no 
voldnem q_ue quedes azxt. Es per aquesta raó que insistirem en el 

tema. v~~ent alguna experiència i aportant més dades sobre la 
posstbtlttat de la creació d'una Ràdio Exterior de Catalunya. 

Per a aquesta qüestió hem pres la determinació de 
yeure, més que res a nivell tècnic, què costa la creació 
I el mantemment d'una emissora broadcasting. Això 
es pot fer a molts nivells. 

Pe~ ~ntrar en matèria es ,pot pensar que ja hi ha 
una radio que transmet a l'èter des de territori espa
~yol, _i ~er a l'e~tranger, en llengua catalana. Aquesta 
e~ Ràdio E.xtenor de España (REE). Les emissions 
son curtes Ja que emet dos butlletins de deu minuts 
setm,anals en c~talà. La REE no és, però, l'emissora 
patro que ens ~teressa per estudiar ja que el seu és 
un muntatge diferent al que plantegeJll. 

No o?stant, ~ò, sí que podem donar algunes da
des de tipus tecmc generals per entrar una mica més 
e~ calor. REE és una emissora que està integrada 
~ms, la ~arxa de Radio Televisión Española. Com a tal 
es 1 ellllssora reconeguda per la ITU (organització 
que regula tot el que fa referència a les comunicacions 
~'àmbit mundial). Per tant, les competències en aquest 
tipus d'emissió són de la REE. 

A nivell purament tècnic, REE emet des de dos 
punts. Té un centre emissor a Noblejas, que disposa 
d'un camp d'antenes per on s'emet amb una potència 
de 350 kW. L'altre centre emissor és situat a Arganda 
on s'emet amb una potència de 100 kW. 

Aquests dos centres no funcionen alhora, sinó que, 
depenent de la freqüència i de l'hora, s'emet des de 
l'un o de l_'al~e. No disposen de repetidors a cap altre 
lloc que s1gum de propietat d'aquesta emissora. Amb 
aquestes condicions s'arriba a gran part del globus 
terraqüi però hi ha algunes zones del món on no 
s'arriba amb bones condicions. Això, és clar, tenint 
sempre en compte les condicions de propagació que 
són les que manen en· primer terme. 

~embla que s'està estudiant, al igual que altres 
emissores, la possibilitat futura d'utilitzar algun satèHit 

com a repetidor de cara a cobrir aquells llocs que 
~eben senya.ls. r.nés pobres. De totes formes, aquesta 
es una possibilitat que resta en estudi i no hi ha res 
de concret, que sapiguem, a hores d'ara. 

Deixem, doncs, REE i ens fixarem en dos exem
ples no.gaire llunyans geogràficament però que tenen 
dos moaes de treball ben diferenciats. Dues filosofies 
diferents però que poden ajudar a valorar amb més 
precisió el tema que ens ocupa. 

Es tracta de l'experiència de Ràdio Nederland i de 
la BRT de Bèlgica. Ens fixarem bàsicament en la 
segona Ja que la pod~m considerar més propera per 
paral·lelis.me amb el tipus de país, extensió i quantitat 
d'h~bitants que és més assimilable al model que pro
posavem nosaltres, sense menysprear altres alternati
ves, és clar. 

Aquestes dues emissores estan, doncs, situades a 
països que podem comparar amb Catalunya en molts 
aspectes. 

, Per est~diar el cas de la BRT belga hem partit 
duna senzilla enquesta que l'esmentada ràdio ha tin
gut la gentilesa de contestar-nos el més acuradament 
possible. Les preguntes formulades junt ·amb les res
postes són aquestes que us mostrem. 

¿~~~~~ •••m• 
'~~':!~' 

Radio Nederland Wereldomroep 
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COM INSTAL·LAR UNA EMISSORA 
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QÜESTIONARI DE DADES TÈCNIQUES FET A 
LA BRT BELGA 

- Potència de l'emissora: 
Un emissor de 200 kW, un emissor de 100 kW i un de 
reserva de també 100 kW. 
- Lloc concret d'ubicació: 
Dels estudis de gravació i muntatge: BruseHes. 
De les antenes emissores: Waver (transmissors i an
tenes). 
- Mode en què s'efectua l'enllaç entre estudis i cen
tre emissor: 
Enllaç telefònic. 
- Existència d'estacions repetidores (en cas afirma
tiu, on són instaHades i quines característiques de 
potència i antena utilitzen): 
No n'hi ha. 
- Tipus d'emissor/s (freqüències, modes d'emissió, 
marca, model, antiguitat, etc.). 
Emissor Brown Bovery (BBC) suïs - les antenes són 
també de la mateixa marca. 
Freqüències típiques dins l'ona curta i AM, que són 
els dos modes de transmissió utilitzats. 
L'equip transmissor més antic, que és el de reserva, 
és de l'any 1952, i els altres de 1974 i 1984. 
- Tipus d'antenes (camp d'antenes verticals, dipols, 
directives, enfasament -si existeix-, plans .de ter-
ra ... : 
Tres antenes de cortina instaHades el 1960 ( ± 15). 
Cinc antenes de rombe instaHades el 1952 fixes. 
- Cables, estructures metàHiques, línies d'alimenta
ció, accessoris, marques i tipus: 
Tot és dç marca Brown Bovery Co. 
- En cas d'existir camp d'antenes, quina és la super
fície que ocupa aproximadament? Com s'han aconse
guit els terrenys (compra, expropiació, cessió per part 
d'entitats públiques ... )? 
El camp d'antenes ocupa 100 ha de terreny. Aquest 
terreny és compartit, però, amb les instaHacions d'an
tenes de la Ràdio Televisió Belga. Són terrenys de 
propietat comuna. 
- Manteniment tècnic que és necessari regularment 
per al funcionament del centre emissor. Quines són 
les avaries més comunes. 
Hi ha un enginyer i un tècnic electrònic, permanents 
les vint-i-quatre hores (quatre i quatre que van fent 
torns). 
Les avaries més comunes són l'exhauriment de les 
vàlvules d'emissió que tenen un temps de funciona
ment teòric de 6.000 hores però que en temps real 
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arriben només a unes 3.000 hores de vida eficaç. 
L'altra avaria més comuna és la dels relès que com
muten els canvis de freqüència d'emissió. 
- Quin és el consum d'electricitat aproximat per uni
tat de temps d'emissió? 
600 kW/h només la BRT. 
- Quant personal tècnic fix es necessita per al man
teniment i quina qualificació té. 
Quatre tècnics electromecànics per a le~ antenes. 
Vuit persones per als transmissors (quatre enginyers i 
quatre tècnics electrònics). 

- Quant personal fix es requereix per a la confecció 
i elaboració dels programes i quina qualificació té. 
Quinze tècnics als estudis. Són tècnics electrònics es
pecialistes en so. 
- Llengües en què s'emeten els programes: 
Neerlandès, anglès, francès, espanyol, alemany i, deu 
minuts al mes en català corresponents als programes 
de Quaderns Tècnics i I'ADXB. 

Per altra banda, disposem d'algunes dades de Rà
dio Nederland que incloem a continuació i que es 
poden comparar mínimament amb les ofertes de la 
BRT però que mostren un muntatge molt més com
plex, molt més acurat i, per tant, amb una cobertura 
molt àmplia. 

Així, tenim que Ràdio Nederland té instaHats els 
seus equips tècnics a tres punts del nostre globus: 
Holanda, Madagascar i les Antilles Holandeses. A 
cadascun disposa dels següents transmissors i antenes: 

COM INSTAL·LAR UNA EMISSORA 
INTERNACIONAL ·n'OC (II) 

- Centre de Flevo, Holanda: 
Quatre transmissors de 500 kW i un de 100 kW de 
reserva. 
Antenes de corti!la, amb setze dipols cadascuna. 
Abasta Europa, Africa i Amèrica. 

- Centre de Bonaire, a les Antilles Holandeses: 
Dos transmissors de 300 kW. 
Antenes de cortina. 
Abasta Amèrica. 

- Centre de Talata, Madagascar: 
Dos transmissors de 300 kW. 
Antenes tribanda. 
A~asta Àfrica, Àsia i Oceania. 

Els estudis on es produeixen els programes de Rà
dio Nederland són a la ciutat d'Hilversum. 

Crec que no és necessari donar més dades sobre 
aquesta darrera emissora ja que es pot comprovar 
que es tracta realment d'un muntatge de força enver
g~d~ra. No parl~m, don~s, de quantitat de personal ni 
d IdiOmes en que emet Ja que es pot fer fàcilment la 
composició de lloc per veure que es tracta d'una emis
sora d'ona curta molt potent 

RADIO AUSTRIA 

INTERNACIONAL 

Ona curta en català 
Santiago Riera 

L a revista Quaderns tocnics, una magn(/ica publicació en 
català sobre tecnologia, publica en el seu darrer número 

un editorial titolar Aqul Ràdio Exterior de Catalunya La 
tesi d'aquest editorial és prou clara! la gent responsable de 
1~ revista proposa la posada en marxo, per port de la Gene
ralitat, d'una emissora d'ona curta en català, adre{:tlda a rot 
el món. 

Segof!S af{uesra publicació, prou anys després de la reim
plantaCIÓ dalgunes de les institucions catalanes ha arribat 
l'hora de tirar end'!vant un projecte d'aqusttip~. Conside
ra Quaderns tocrucs que per a la promoció d'un pols és 
necesstJri dotar-se d'un emissora d'abast internacional. I en 
aquest sentit, la revista ha presentat una proposta d'aquest 
tipus a l'Administració catalana. 

Encara que hi ha precedents històrics d'una emissora 
d'o'"! curra 1es de Catalunya, com se sap, la configuració 
polft1ca 1e I ~tat esf?Onyol reserva el monopoli de l'ona 
cur!a a I'Admmistrac1ó central, que exerceix aquest mono
poll a tr~vés de Rò:tJil! Exter(or d'Esponya. Emissora aques
ta que ;a reculf diànament en la seva programació (1/guns 
butlfepns en català, que malgrat la seva limitació horària 
serveiXen perquè la nostra llengua arribi a tot el mén . 

. En aquestes circumstàncies, la decisió de Quaderns toc· 
mes de reobrir el debat sobre una hipotètica Ràdio Exterior 
de Catalunya és com a mlnim agosarada pollticament, en
cara que culturalment la proposta sigui perfectament I!Wca 
1 raonable. 

En un moment de internacionalització creixent dels mit
jans de comunicacions de masses, tant pel que fa a la rà/io 
com a la televisió, seria bo que a Catalunya es porlés del 
tema, fins i tot a nivell de Parlament. 

Mostra d'algunes reaccions al nostre número anterior on es co
mençava a plantejar la necessitat d'una Ràdio Exterior de Catalu
nya. (diari «Avui» del 7 de gener de 1989.) 

T?mant al ca~ de Catalunya, podem dir que. es 
podnen fer estudis d'altres emissores de diferents vo
lades. Certament que és així, però si ens fixem en el 
cas belga, que ja es tracta d'una emissora amb cara i 
ulls, podem veure que no és desmesurat el planteja
ment que fèiem en la primera part d'aquest article. 
Tècnicament és viable una Ràdio Exterior de Ca
talunya. 

Bé, com s'ha pogut veure hi ha' diferència en tota 
la infr~structura de cai_re tècnic de cadascuna d'aques
tes e~ussores. En reahtat preteníem que l'exemple es 
pogues contrastar. Per una banda el «peix gros» i per 
l'altra el «peix petit». Entre aquests dos extrems és 
per on es podrien moure els fils de la futura Ràdio 
Exterior de Catalunya. Si ens hi fixem una mica po
drem veure que no és .tan costosa la seva creació 
sempre parlant a nivell tècnic. En el fons, el muntatg~ 
és el m~teix però el que encareix més el producte són 
els afegits, els retocs, els complements. Ara bé, si això 
és factible s'ha de veure i si hi ha voluntat política per 
fer-ho, també. D 

MIQUEL LLOMPART MALLORQUES EAJ 
FPR 

Membre de La URB 
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' ' LA RADIO VIA SATEL·LIT 

Fins ara l'oïdor d'emissores internacionals únicament podia 
sintonitzar les bandes d'ona curta -entre 1,6 i els 25 MHz-, en les 

quals la qualitat de so no sempre és bona i les interferències 
sovintegen. El satèl-lits han obert un nou camí per a la radiodifusió 
internacional, un camí que ens permet, fins i tot, d'escoltar-les en 

estereofonia. 

Els satèHits permeten a la radiodifusió nacional i 
internacional la simplificació dels seus enllaços; .l' in
tercanvi, arreu del món, de programes estereofònics 
m9dulats digitalment, i l'augment de l'abast geogràfic 
de les·seves emissions, sempre amb exceHent qualitat 
de so. 

Amb la ràdio via satèHit s'aconsegueix un so millor 
que el de la FM, perquè la codificació digital té una 
relació senyal soroll més elevada que la de la trans
missió convencional en la banda de 88 a 105 MHz. 

A més de la millora en la qualitat de so; la r-àdio 
via satèHit permet incorporar informació digital com
plementària -com el sistema suec RDS-. Descodi
ficant aquesta informació binària, amb un receptor 
adient, podem llegir en un petit visualitzador, acoblat 
al receptor, el nom de l'emissora sintonitzada, o bé es 
pot programar el receptor de forma que cerqui un 
tipus de música determinada. En la banda de FM 
actual el sistema RDS pot transmetre 250 bits d'infor
mació codificada, mentre que en l'emissió via satèHit 
se'n poden arribar a transmetre li.OOO per canal. Això 
obre immenses possibilitats a la ràdio, donat que a 
part del so es pot transmetre simultàniament, però de 
forma independent i sense interferències, pantalles de 
text -tal com s'esdevé a l'actualitat amb el teletext. 
És possible, per tant, que els receptors de ràdio via 
satèHit del futur duguin incorporat un monitor, per 
poder llegir tota la informació enviada paraHelament 
al senyal d'àudio. Exemplificant-ho: un melòman del 
segle XXI podrà estar escoltant, en estereofonia, una 
òpera de Mozart i alhora podrà llegir, a la pantalla 
del seu aparell de ràdio, la traducció del text al seu 
idioma. 

Pel que sembla, en els propers anys, caldrà canviar 
els receptors d'ona curta tradicionals pels nous recep
tors d'ones ultracurtes -amb monitor incorporat-, 
mentre que les antenes de fil llarg s'hauran de substi
tuir per una petita paràbola mòbil o per una antena 
plana, aptes per a la recepció de freqüències entre 10 
i 13 GHz. Aquestes antenes tindran un diàmetre en
tre 30 i 50 cm. 

LES PRIMERES EXPERIÈNCIES EUROPEES 

A Europa, les primeres proves de recepció de rà
dio via satèHit es van fer l'any 1982, mitjançant el 
satèHit OTS. La Telefunken va construir un prototi
pus de receptor de ràdio via satèHit que va ser pre
sentat a la Fira de Telecomunicacions de Berlín. Es 
podien rebre, directament del satèHit OTS, 17 progra
mes de la radiodifusió alemanya: la DLF i la Veu 
d'Alemanya -en mono-, la BDR (Colònia), NDR 
(Hamburg), Sender Fries Sudwestfunk (Baden-Baden, 
Suddeustcherundfunk (Stuttgart), Bayerischer Rund
funk (Munic), i 7 canals musicals -tots en este
reofonia. 

Després, a la Fira Audiovisual d'Amsterdam de 
1986, Ràdio Verònia, en coHaboració amb la NOS i 
Euro pe TV, va fer unes noves emissions de ràdio via 
satèHit fent servir un dels canals d'àudio d'Europa TV. 

Aquestes emissions es van haver de preparar en sis 
setmanes, perquè el permís del ministre de comunica
cions arribà a l'últim moment. Durant. aquells 12 dies 
al telèfon de Ràdio Verònica es van rebre moltes 
trucades de Suècia, Gran Bretanya, República Fede
ral Alemanya, Holanda i Suïssa. 

EUTELSAT 1 F-1 13 graus Est 

Emissora 

R. LUXEMBURG 
RÀDIO 10 
CABLE ONE 
VEU D'AMÈRICA 
STAR SAT 
BBCW.S. 
BBC 
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Modulació 

WEGENER 
WEGENER 
WEGENER 
WEGENER 
WEGENER 
WEGENER 
WEGENER 

Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

11,08 
11,14 
11,17 
11,50 
11,50 
11,674 
11,674 

7,02-7,20 
7,92-8,10 
7,56-7,74 
7,02-7,20 
7,38-7,56 
7,38 
7,56 

Polarització 

VERTICAL 
HORITZONTAL 
HORITZONTAL 

VERTICAL 
VERTICAL 
VERTICAL 
VERTICAL 

Emissor.:a 

RNE 
SER 

Emissora 

R. LUXEMBURG 
R. NORUEGA 

Emissora 

EUROPA 1 
R. LUXEMBURG 
R. FRANÇA 
R. MONTECARLO 
KISS FM 

Emissora 

R. SUÈCIA -1 
R. SUÈCIA -2 
KOLISRAEL 

Emissora 

RÀDIO IRAN 1 
RÀDIO IRAN 1 

Emissora 

DLF 
RÀDIO MEDIA 

Emissora 

RADIO NOVA 
BBC W.S. 

LA RÀDIO VIA SATÈL·LIT 

EUTELSAT 1 F-2 10 graus est 

Modulació Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

11,640 3,33 
12,050 

EUTELSAT I F-4 10 graus est 

Modulació 

WEGENER 
DIGITAL-MAC 

Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

10,97 7,02-7,2 
11,18 

TELECOM 8 graus est 

Modulació 

TRANSCOM 
TRANSCOM 
TRANSCOM 
TRANSCOM 
TRANSCOM 

Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

12,522 6 -7 4 , 
12,522 6,5 -7,75 
12,522 6,85"-8,2 
12,648 6,2 -7,4 
12,648 6,5 -7,75 

INTELSAT V-F2 1 grau oest 

Modulació 

DIGITAL-MAC 
DIGITAL-MAC 
ESTÀNDARD 

Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

11,13 
11,17 
11,19 7,3 

INTELSAT V -F7 60 graus est 

Modulació 

ESTÀNDARD 
ESTÀNDARD 

Freqüències 
Central (GHz) Subportadora (MHz) 

10,99 
11,15 

6,18 
6,18 

INTELSAT VA-F12 60 graus oest 

Modulació 

WEGENER 
WEGENER 

Freqüències 
Central (GHz) Suportadora (MHz) 

11,01 7,02-7,2 
11,17 7,02-7,2 

INTELSAT VA-F22 27,5 graus oest 

Modulació 

WEGENER 
WEGENER 

Freqüències 
Central (GHz) Suportadora (MHz) 

10,995 
11,18 

7,38-7,56 
7,02 

Taula. Resum de les principals emissions radiofòniques via satèHit. 

Polaritació 

VERTICAL 

Polarització 

VERTICAL 
VERTICAL 

Polarització 

VERTICAL 
VERTIÇAL 
VERTICAL 
VERTICAL 
VERTICAL 

Polarització 

HORITZONTAL 
HORITZONTAL 

VERTICAL 

Polarització 

VERTICAL 
VERTICAL 

Polaritació 

HORITZONTAL 
HORITZONTAL 

Polarització 

HORITZONTAL 
HORITZONTAL 
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LA RÀDIO VIA SATÈL·LIT 

Una altra data nupurtant en les transmissions de 
ràdio via satèHit fou el 31 de maig de 1987. Aquell 
dia es va realitzar en directe, el primer pont radiofò
nic intercontinental via satèHit («Koln - St. Francisco 
sound bridge»). Aquest experiment música-tecnològic 
consistia a mesclar els sons de la badia de Sant Fran
cisco amb els de la ciutat de Colònia. El ritme de les 
onades del Pacífic, els «rugits» dels lleons marins, o 
e ls crits de les aus que volaven sobre el Golden Gate 
es mesclaven amb les notes de les campanes de la 
ciutat alemanya o els sorolls de la seva illa de vianants. 

A grans trets, la instaHació que es feia servir era la 
següent: els sons de Sant Francisco s'enviaven a Nova 
York, tot seguit un dels satèlits -sobre l'Atlàntic
feia el pont amb Europa, de forma que el senyal 
pogués arribar a una unitat mòbil a Colònia, on Billy 
Fontana feia les mescles acústiques. 

Aquest experiment radiofònic via satèHit fou pa
trocinat per les emissores de l'American Public Radio 
i la WDR III alemanya. 

FUTURES EMISSIONS DE RÀDIO VIA 
SATÈLLIT 

Ràdio Moscou 

Ràdio Moscou emet cap els Estats Units fent ser
vir un dels 24 canals del satèHit del grup de comuni
cacions IDB. 

Aquests programes s'emeten dues vegades al dia i 
tenen una durada d'uns 25 minuts. La recepció als 
Estats Units es pot fer directament del satèHit, o bé 
a través de les ràdios nordamericanes de FM i OM 
que hi connecten. 

Sky Ràdio 

A través del satèHit luxemburguès ASTRA emetrà 
un nou canal radiofònic comercial: l'Sky Ràdio. 
Aquest canal, del qual encara no tenim gaire infQrma
ció, serà propietat del magnat dels mi~ans de comu
nicació R. Murdoch. 

Ràdio Nacional de España 

El transceptor núm. 12 del satèHit EUTELSAT 1 
F-2, llogat per RTVE des de 1'1 de gener de 1988, 
permet la transmissió de 10 canals de so, a més del 
senyal de TV. RTVE ha decidit dedicar aquests 10 
canals de so a la distribució dels programes de Ràdio 
Nacional de España i com a complement dels seus 
programes exteriors, donat que el senyal de l'EUTEL
SAT F-4 es pot rebre a tot Europa. 

La mida de les paràboles, entre 1, 2 i 3 m. de 
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diàmetre, permet d'instaHar-les en qualsevol edifici i, 
fins i tot, es pod<?n situar en unitats mòbils per retrans
metre qualsevol esdeveniment o espectacle via satèHit. 

Probablement RNE comenci a usar el satèHit l'es
tiu de 1989. 

EL SATÈLLIT COM A ENLLAÇ RADIOFÒNIC 

La BBC, R. Nederland, R. Canadà Internacional i 
Ràdio Japó, entre altres, ja fa temps que fan servir els 
satèHits de comunicacions per enviar els seus progra
mes a les seves estacions repetidores arreu del món. 
Com a exemple analitzem el cas de Kiss FM. Aquesta 
emissora, que emet via satèHit des de l'u d'agost de 
1987, es pot escoltar tant a París com a Tahití. Per
què això sigui possible calen diversos enllaços: des cie 
París el senyal de Kiss FM és enviat al centre de 
telecomunicacions de Plemeur-Bodou (França), d'allà 
passa al satèHit que enllaça amb Hong Kong, final
ment, ~itjançant un segon satèHit s'enllaça amb Hai
tí. El senyal que arriba via satèHit és reemès alesho
res per la FM de Tahití. 

A Catalunya, no fa pas massa, Catalunya Ràdio 
també va fer servir un satèHit de comunicacions com 
a mitjà d'enllaç a gran distància. 

Catalunya Ràdio 

Catalunya Ràdio encara no emet via satbHit, però 
sí que, recentment, ha emprat el satèHit per transme
tre, en directe, l'intent d'ascensió de l'expedició Banc 
de Sabadell al cim del K-2. 

Al campament base es va instaHar un equip portà
til de transmissió via satèHit; el Satur-3. L'equip con
sistia en: una parabòlica d'un metre de diàmetre, un 
transmissor de microones, un acumulador, un motor 
generador d'energia elèctrica -preparat per treballar 
a gran alçada-, i un sistema de plaques solars. L'e
quip portàtil de microones, d'uns 80kg. de pes, per
metia e_nviar el senyal d'àudio al satèHit Immersat de 
l'oceà lndic, aquest el reemetia cap a una estació 
costanera sueca, des d'on, per línia telefònica, arriba
va als estudis centrals de Barcelona de Catalunya 
Ràdio. Joan Gelabert i Toni Arbonès feren possibles 
aquestes emissions. 

Ben aviat, l'ús .del satèHit en la radiodifusió nacio
nal i internacional creixerà. Això ens permetrà d'es
coltar els programes de ràdio dels països més insospi
tats, amb una perfecta qualitat de so. Alhora que 
augmentarà la coHaboració radiofònica internacio
~. o 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Membre de l'ADXB, director de «Món DX» i 

conductor de l'espai radiofònic «L 'Altra Ràdio» de 
Ràdio 4. 



HISTÒRIA DE LA BANDA CIUTADANA (III) 

LA BC A EUROPA. COMPARACIÓ AMB ELS ESTATS UNITS I CONCLUSIONS 

La història de la BC a Europa és la història d'una llarga manca de reglamentació (tot el contrari 
dels Estats Units) en relació a uns mitjans tècnics importants a Europa i a un desenvolupament 
social que no va poder ser frenat per la manca o disparitat de reglamentacions. 

A partir de 1965 comencen a arribar els equips de 27 Mhz procedents de «l'excedent americà». 
Aquests aparells eren equips rebutjats als Estats Units i s'importaven legalment dins de la llibertat 
dels acords comercials internacionals. 

Les Administracions europees van voler en tot moment ignorar o evitar el fenomen BC a base de 
reglamentacions per a aparells de 50 o 100 miHiwatts que no servien .per res, però van haver de 
prendre una actitud de tolerància obligada, acompanyada d'una dura repressió dels casos específics 
denunciats o detectats. Per aquest motiu, cap a l'any 1970 van sorgir les primeres organitzacions 
beceistes per defendre els interessos socials d'aquesta banda i millorar la situació, tals com l'Asso
ciation Française des Amateurs Radio. 

Al 1972 es reunien a La Haia les administracions de telecomunicacions europees per tractar de 
l'ús popular de la banda de 27 Mhz. En aquesta reunió es va adóptar una «recomanació» perquè les 
administracions autoritzessin de ple dret l'ús de radiotelèfons de 12 canals (ampliables a 22) amb 
una potència d'emissió de 95 watts. Això en realitat era una gran incongruència, ja que aquests 
radiotelèfons tenien poc a veure amb els equips que s'utilitzaven de 23 canals. 

Pocs països van seguir la «recomanació» i a pesar de les successives reunions la BC continuava 
sense tenir una homologació vàlida y progressiva al seu desenvolupament. 

Al 1977, amb l'ampliació de la legalització a 40 canals als .Estats Units i la posterior arribada a 
Europa d'aquests equips, les administracions europees van començar a obrir els ulls. La primera fou 
la italiana, que va autoritzar 23 canals i 5 watts de potència. 

Però encara així les reglamentacions quedaven totalment desfasades, els aparells s'importaven i es 
venien a Europa legalment, encara que la seva utilització era iHegal. 

Així, doncs, les cases japoneses van començar a fabricar aparells de 80 i 120 canals dirigits al 
mercat europeu, cosa que va produir el gran «boom» dels aparells ja coneguts per nosaltres. Això 
fou el que va induir que la BC fos reglamentada, no sense fracassos i descontents. 

En conclusió podem dir que les administracions europees han anat sempre endarrerides i a 
remolc de la normativa americana, però amb una gran diferència, perquè als Estats Units, havent-se 
normatitzat la BC des del començament, no hi ha més aparells que els homologats i tot el món 
queda content i feliç, i hi ha una important xarxa de serveis dins dels 27 Mhz. 

Al contrari, a Europa com que les administracions han ignorat o deixat de costat el «fenomen 
BC» i s'ha produït l'entrada massiva d'equips de 80, 120 o més canals, actualment és molt difícil 
controlar i establir una normativa decent. En una cosa Europa surt aventatjada, i és que els beceistes 
del vell continent podem tenir els millors i més bonics equips de 27 Mhz, amb molts canals, més 
potència, etc. I és que a pingú li agrada que, quan ja s'ha acostumat a modular amb un equip de 80 
o 120 canals i en AM, li diguin que només en pot tenir 40 i en FM. Ara fer DX i modular en AM 
és un dret adquirit que no ens poden treure. El problema hi és i el que queda clar és que és 
l'Administració la que ha de cenyir-se al panorama beceístic actual, i no el beceista el que s'acopli 
a arcaiques i desfasades normatives. D 

J.A. 
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NOVETATS EDITORIALS 
THE LOUDSPEAKER AND 
HEADPHONE HANDBOOK 

Autor: John Borwick 
Edita: Butterworths (Regne Unit) 

La inte~ció_ d'aquest llibre és ser un punt 
d_e, referencta pel que fa al disseny i avalu
cto dels altaveus i auriculars. 
Un bon ~rapat d'experts de tots els països 
han escnt un capítol cadascun amb els 
qu_als_ es cobreixen tots els aspect~s tècnics i 
practtcs d~l tema, alhora que s'hi aporta 
gran quantitat de dades, diagrames ·i taules. 
Destaquen els capítols dedicats als altaveus 
electrostàtics, a la normativa existent sobre 
~I tc:ma, i també un petit diccionari tècnic 
mclos en els darrers fulls del llibre. O 

THE ART OF DIGITAL AUDIO 

Autor:· John Watkinson 
Edita: Focal Press (Regne "Unit; 

Un fet important a destacar d'aquest llibre 
és la manera en què introdueix el lector en 
la matèria. Els primers capítols són intro
ductoris i destinats a presentar els concep
tes bàsics de l'àudio digital. També es de
senvolupa amb profunditat la teoria relati
va al tema fins al punt de dedicar un capí
tol a la correcció d'errors -punt altament 
conflictiu d'aquesta tecnologia-, també es 
tracten, una per una, totes les aplicacions 
actuals de l'àudio digital. 
Considerem el llibre molt adequat per en
trar en aquest tema i altament recomanable 
als enginyers i estudiants interessats. O 

CATALOGO GENERAL. LmROS 
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 

Edita: Marcombo S.A. (Barcelona) 

Arriba a la nostra redacció el catàleg de 
llibres científics i tècnics de l'editorial Mar
comba, .S.A. on es detallen, no només els 
llibres habituals del seu fons editorial, sinó 
també les novetats en les diverses matèries. 
Els nivells d'aquestes obres van des d'EGB, 
BUP i FP fins a postgraduats, professors o 
investigadors, passant per escoles universi
tàries i aficionats en general. O 

INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA 

Autor: Enric López 
Edita: Eumo Editorial (Vic) 

APROXIMACIÓ A L'ASTRONOMIA DE 
POSICIÓ A L'AULA 

Autors: Miquel Gómez i Manuel Simó 
Edita: Edicions Vicent Llorens (València) 

Aquest treball és, fonamentalment, el trac
tat d'una part concreta de l'Astronomia, 
com és la de posició. L'Astronomia té una 
entitat pròpia que permet de considerar-la 
d'alguna manera independent d'altres cièn
ciès afins. Així, els autors consideren que 
hauria de ser un objectiu primordial de 
qua lsevol reforma educativa introduir-la 
com assignatura optativa en els programes 
educatius. 
Darrere de cada bloc temàtic es troben les 
activitats i els sabíeu que ... que pretenen mo
tivar i a la vegada consolidar els conceptes 
abans desenvolupats. També es comple
menta amb apèndixs històrics que ens situen 
en els moments de la història més rics de 
sorpreses i descobriments. D 

Introducció a 
la informàtica 

Segons el seu autor, tres són els objectiu~ 
d'aquesta obra, que pensem que assoleh 
amb èxit. • El primer és donar un mínim de coneixe
ments del món informàtic, definit com a 
<<cultura informàtica>>. El segon objectiu é> 
introduir el lector en tres de les aplicacion~ 
informàtiques més generalitzades; bases dc: 
dades, tractament de textos i full de càlcul. 
El tercer objectiu és que amb unes poque~ 
instruccions de dos dels llenguatges més uti
litzats es vegi com s'estructuren els progra
mes que permeten l'intercanvi d'informacio 
entre l'usuari i la màquina. O --
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DEMANA I OFEREIX 

ÀUDIO 

e COMPRO Bafle de 125 a 150 
W. Fernando. A partir de les 20 h. 
Tel. (93) 311 26 89. 
e COMPRO gravadora mescla
dora. Tel. (93) 311 26 89. 
e VENC dos plats Lenco profes
sionals, etapa de· potència i pletina 
d 'alta qualitat profess ional, 
150.000 ptes. A partir de les 20 h. 
Tel. (93) 305 00 44. 
e VENC equalitzador-amplifica
dor digital 200 W 50 W per canal 
per a cotxe. 17.000 ptes. discuti
bles. Tel. (93) 798 85 17. 
e VENC micròfon dinàmic, mo
del EL.1980/00. Philips,· sense estre
nar. 3.000 ptes. Tel. (93) 429 43 70. 

COMUNICACIONS 

e COMPRO circuit integrat 
C-1156-H per a emissora Palomar 
SSB-500. Pagaria fins a 1.000 ptes. 
En perfecte estat. Xavier. Tel. (93) 
769 05 26. 
e VENC Transceptor KDK 
FM2033. 160-170MHz. Traspassa
ble a 140-150 MHz o canvio per 
receptor HF, VHF o UHF. Mi
quel. Tel (93) 301 62 99 a les 
tardes. 

--K- ---

e VENC ràdio multibanda 
Brigmton, model ATS 803. OM, 
OC, OL i FM per estrenar. Amb 
manual de freqüències i instruc
cions. Connectable a antena 
col·lectiva. 19.500 ptes. Tel. (93) 
309 35 17. 

ELECTRÒNICA 

e VENC psicodèlic de tres canals 
com nou. 4.000 ptes. Nits. Tel. (93) 
32111 78. 
e VENC per a taller d'electròni
ca o laboratori particular: mira de 
TV PM 5508 PAL COLOUR TV 
PATTERN GENERATOR PHI
LIPS; transformador toroïdal c/a 
de 0/260 V, Ondàmetre dinàmic 
IME FE-40/2, Generador de RF 
IME TN-70/B, Multitester CEN
TRAL C-7202-EN. Tot en molt 
bon estat. Es ven per 130.000 ptes 
o es canviaria per ordinador PC 
amb unitat de disquets i impresso
ra. Tel. (93) 238 26 97. 

INFORMÀ.TICA 

e COMPRO ordinador PC de 20 
megues amb programa de gestió. 
Tel. (93) 215 45 33. 

e COMPRO ordinador PC de 640 
K amb doble unitat de disquets, 
monitor de color i impressora. 
Amb facilitats. Tel. (93) 39911 61. 
e VENC ordinador MSX amb 
monitor, comandament de jocs, 
cassette, 12 jocs per aprendre in
formàtica. Eduard. Tel (93) 392 47 
72. 
e VENC impressora per a PC 
compatible de 135 cps marca Prin
terman per 38.000 ptes. Amb ga
rantia oficial. De 20 a 21 h. Tel. 
(93) 370.49.81. 

PUBLICACIONS 

e COMPRO revistes de radioafi-
. ció i dexisme per completar bi

blioteca particular. Ap. 1061 
08080 Barcelona. Miquel Tel. (93) 
301 62 99 (tardes). 

, 
TV-VIDEO 

e COMPRO vídeo VHS i TV 
gran seminous. Hores laborables. 
Tel. (93) 232 86 58. 
e VENC O CANVIO 13 ràdios 
antigues dels anys 30 per un vídeo. 
Tel. (93) 892 34 54. 

DEMANA I OFEREIX 
Ql--

Nom --------------------------------
Domicili ___________________________ _ 
C.P./Població 
Comarca __________ _ Telèfon _____ _ 

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

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

PROJECCIONS CIENTÍFIQUES 

Sessions de cinema tècnic i cien
tífic. 

• Estructura dels asteroides. 
• Auto-administration d'hormones 

che7le rat. 
• Les rap ports entre i'hypophyse el 

l'hypothalamus. 
9 de març 

• El cultivo de células de tejidos de 
invertebrados. · 

• Fenilcetonuria, un subdesarrollo 
mental que puede ser evitada. 

16 de març 

• Ciclo del hierro en el organismo. 
• La croissance osseusse. Apposition 

et resorption du tissu osseux. 
13 d'abril 

Facultat de Medicina de la Uni
versitat de Barcelona. 
Annex a la Facultat de Farmàcia. 
Av. Diagonal, s/n. 
Horari: 12 i 17 h. 

• Las leyes del desorden (1): en
tropía. 

• Las leyes del desorden (2): la se
gunda ley en termodinamica. 

9 de març 

• Las leyes del desorden (3): Molé
culas en funcionamiento. 

• Las leyes del desorden ( 4 ): Equili
brio; el límite del desorden. 

13 d'abril 

• Largo es el camino dellaboratorio 
al preparada. 

• Historia del descubrimiento del 
oxígeno. 

27 d'abril 
Facultat de Química. 
Horari: 13 i 19 hores. 

• Les màquines pensen. 
1 de març 

Escola d'Enginyers. 
Horari: 11 h. 

CAD/CAM COMPUTER 
INTEGRATED TECHNOLOGY 

Fir~ d'~nfo.rmàtica integrada per 
a les. ~~dustne~ mecànica, de pro
duccw 1 electronica. 

14-16 de març 

National Exhibition Centre 
Birmingham (Gran Bretanya) 

~HANNOVER 
WMESSE89 

HANNOVER MESSE 
INDUSTRIE '89 

Te~int en compte la conc~pció 
firal de sectors d'oferta alternants, 
aquest important complex «Fira de 
Fires» és format per una interes
sant oferta en el món de la tec
nologia. 

5-12 d'abril 

Deutsche Messe AG 
D-3000 Hannover 82 
República Federal Alemanya 

HANNOVER MESSE CEBIT '89 

Aquesta fira és dedicada al món 
de les innovacions tècniques i la 
seva oferta comercial a nivell in
ternacional. 

8-15 de març 

Deutsche Messe AG 
D-3000 Hannover 82 
Repúbilica J:ederal Alemanya 

EUROCOMPOSTOS I NOUS 
MATERIALS 

Aquesta serà la tercera edició 
del Saló Internacional de Materials 
Compostos i Nous Materials, orga
nitzat per la companyia francesa 
Codemac. 

20-23 de març 

Burdeus (Estat francès). 
2, Place de la Bourse 
33076 Bordeaux (França) 

CONVENCIÓ INFORMÀTICA 
LLATINA 

L'objectiu fonamental de la 
Convenció Informàtica Llatina ha 
estat, des de la seva primera edició 
el 1977, contribuir a elevar el nivell 
tècnic i científic de la informàtica i 
incrementar Ja comunicació entre 
els diferents àmbits informàtics. 

Març de 1989 
Av. República Argentina, 63, 
e/sol 4• 
08023 Barcelona 

SALÓ INTERNACIÓNAL DE 
NOVES TECNOLOGIES 

El lema d'aquesta quarta edició 
del ~aló serà: Europa per la tecno
logia. Amb aquesta elecció el go
vern flamenc ha volgut aportar el 
seu gra de sorra a l'Europa del 
mercat únic europeu que es posarà 
en marxa el 1992. 

Del 24 d'abril a 1'1 de maig 

Pavelló de Flanders Expo 
Gante (Bèlgica) 
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SINTONITZA EL PROGRAMA 

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

QUADERNS TÈCNICS 
ELS DARRERS DIUMENGES DELS MESOS PARELLS 

A TRAVÉS DE LES ONES DE LA 

I BELGISCHE RADIO EN TELEVISIE (BRT) 
DE BÈLGICA 

ENVIA'NS 
EL TEU CONTROL DE RECEPCIÓ I 

PER CORREU REBRÀS COM A OBSEQUI, 
MATERIAL DE LES EMISSORES 
~NTERNACIONALS D'ONA CURTA 

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

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

QUADERNS TECNICS 
---- Apartat de Correus 34.038- 0808 BARCELONA 

CLAU PER A CATALUNYA 
La Indústria i I"'Energia. Clau per al nostre Futur 

El Departament 
d'Indústria i Energia de la 
Generalitat està impulsant 
el desenvolupament 
industrial de Catalunya: 

Treballant pel reequilibri 
territorial, potenciant el 
d isseny i la qualitat, 
d inamitzant la renovació 
tecnològica i donant suport 
a l'obertura al mercat 
internacional. 

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

Mm Generalitat 
W de Catalunya 

Departament 
d'Indústria 
i Energia 



INFORME DOSSIER PREMSA «Ciència i '~-~ i_ri!d~ 
Tecnologia", és un dossier de premsa que 
recull tots els articles, notícies, anàlisis i 
dossiers apareguts a la premsa general i 
especialitzada sobre Astronàutica, Astronomia, 
Biotecnologia i Biologia Molecular, Medicina, 
Informàtica, Microelectrònica i tot allò que fa 
referència a la Ciència, la Tecnologia i les 
seves repercusions socials i econòmiques. 
Recull articles de la premsa d'informació 
general, La Vanguardia, Le Monde, Le Paint, 
Time, Newsweek i de revistes especialitzades 
com Ciència, Quaderns Tècnics, Mundo 
Científica, lnvestigación & Ciencia, Science, 
Nature, New Scientist, Science & Avenir, 
Ciencia en la URSS, etc ... 
La seva periodicitat és mensual, de difusió 
restringida i per a ús exclusiu del seu 
destinatari. 

liJndaoó 

COP 
~=tació Política 

Gran Via de les Corts Catalanes, 570, Tel. 254 97 02 08011 Barcelona 

r----------------T-----------------, I Targeta de subscripció a I DOMICILIACIÓ A BANC O·CAIXA I 
1 ccCIENCIA I TECNOLOGIA)) I de de 19 I 
I I Sr. D~recl or I 

Nom Cognoms 

I I 
Banc o Caoxa Sucursal ~ 

M~~ T. 
I - Disllng•l Senyor: 

Pollac•ó Proless•ó Us preguem que fm s a una nova ordre teu elect•u a la Fundac•ó COP 

I amb càrrec at meu compte correnVIhbrela d'eslalv•s 
Ouoles: el pagament nomês es pot fer per dom•c•hac•ó a Banc o Ca•:.ca N I I um. a nom de I 

I I Els rebuts mensuals/semestrals/anyals. que per aques1a lundac•ó us I 
s•gu•n presenrats. 

I O Subscr1pc1ó anyal 15.000 ptes. I Cordialment Stgnal I 
I I I 



LA FORMACIÓ DEL FUTUR, AVUI 
. 

ELECTRONICA 
MANTENIMENT INDUSTRIAL 
I DISSENY 

e Analògica i electrònica de potència 
e Automatismes lògics digitals 
e Microprocessadors 
e Robòtica 

INFORMÀTICA 

CONSUM 

e Ràdio 
e Televisió 
e Videocassettes 
e So 

e Programació: Tècniques i llenguatges (Basic. Cobol. Assembler-C) 
e Programes standard: Tractament de textes - Full electrònic - Agenda electrònica 

Bases de dades, etc. 
e Anàlisi de gestió empresarial 
e Comunicacions 

• e Electrònica d'ordinadors 
. 

ANGLES E.S.P. SYSTEMS 

e Sistemes adequats a la necessitat de cada empresa o sector 
e Material específic per a cada cas 
e A més : Cursos intensius - Seminaris de preparació per a cursos a Gran 

Bretanya i Estats Units - Cursos de mantenimient i/o perfeccionament 

TAMBÉ CURSOS A MIDA PER A EMPRESES 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

OFICINES: 01putaC1ó. 314. pral 1 ·' - Tel (93) 23 1 06 62 
Telex. 99_352 TXSU E - Telefax . (3} 325 91 34 
08009 BARCELONA 

CENTRE 1: Plaçél Un1vers1t0t. 5 Tel 3 18 1 O 50 
08007 BARCELONA 

CENTRE 2 : Sant Anton1 M ·'Cla ret. 357 Tel 340 46 93 
08027 BARCELONA 

CENTRE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA (E.S.P.) : Girona. 34. 4 11
• 1 ol - Tel 232 77 0 5 

0801 O BARCELONA 

Importats per 

maxcom-zoE 
C.A.R. E-89 87 0066 

SOL·LICITEU-HO AL VOSTRE ESTABLIMENT HABITUAL I 
iiGAUDIU DE LA LLICÈNCIA C.B., JA!! 

CI. Elipse. 32 Tel. 334 88 00 l'Hospitalet LI . 

RADIO ~A-rr 
EQUIPS I COMPONENTS ELECTRÒNICS - TELECOMUNICACIONS 

AMPLI ASSORTIMENT EN: 

- KITS I ACCESSORIS D'ELECTRÒNICA, VfDEO I ÀUDIO 
- CIRCUITS INTEGRATS: CMOS, TTL, LINEAR, HCMOS, etc. 
- TRANSISTORS: Ràdio, TV, RF, Potència 
- DfODES, TIRISTORS, TRIACS, OPTOELECTRÒNICA 
- RESISTÈNCIES I CONDENSADORS FIXES I VARIABLES 
- INSTRUMENTACIÓ MUNTATGES I APLICACIONS 

EQUIPS DE TELECOMUNICACIÓ, ANTENES PROFESSIONALS 
- EQUIPS PER A RADIOAFICIONATS I BC (HOMOLOGATS) 
- DETECTORS DE METALLS 

TELEFONIA, APARELLS I ACCESSORIS 
BIBLIOTECA TÈCNICA 

- MEGAFONIA - INTERFONIA 

TENDES AL SEU SERVEI OBERT TOTS ELS 

DISSABTES AL MATI 

Passeig de Gràcia,126-130 Tel. 93-2371182* FAX (93) 210 79 55 08008 BARCELONA 



C/. Portugal, 116- 08201 SABADELL (8srcelona) 
Tela. 726 66 98 - 726 63 88 
TELEX 67626 IVIL E- FAX 34 3 7270719 

VENDA EN TOTS ELS ESTABLIMENTS DEL RAM 
NECESSITEM REPRESENTANTS DE ZONA 

som de leixomple 
per o léixompl~ 
.. .i o léixomple 

l"eiraíñ"J]e revista de difusió cultural 

r 
Lfl 
~ 

LA TEVA REVISTA 
TÈCNICA 

SUBSCRIU-T'HI /1 

fl 

-·~a-------------~---------------------------BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO Senyors: · 

BODE 

PARTIÇIPACIÓ o· 1.000 pts.o 5.000 pts.o 10.000 pts. 
ECONOMICA: 60 ff 300 ff 600 ff. 

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: 

O Domiciliació Bancària 
O 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: 
O llibreta d'estalvis , .---------., 

D 
NUM. cpte. corrent c__ _____ _j 

els rebuts que presentarà PRODUCCIONS TÈCNI
QUES S.C.C.L., e~ 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 



DIRECTORI D'ARTICLES PUBLICATS 
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA QT-16 RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (i 11) QT- 2 
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* VIA SATELLITE RADIO BROADCASTING 
DXers could tune intemational radio stations through short wave just 
till this moment. Now, if you want, you can listen to intemational 
stations by satellite. 

* VIDEO PROJECTORS (&III) 
Some of the most important charachteristics about video projectors are 
exposed in this issue, the fast about this subject. 

* SIMULATED FLIGHTS FROM SATELLITE PICTURES 
Computers new generations allow us create immaginary fliths, from 
pictures coming from satellite systems. 

* THE WAY TO INSTALL A SHORT WArn RADIO STATION 
This is the second part of an interesting possibility to instaU a short 
wave radio station. Figures and technical systems are explained detailed. 

* TEST: BBE 422 
An interesting machine under test: BBE 422. A new philosophy about 
psychoacoustics and .harmonic time alignment which has been develo
ped in the USA and is revealing succesfully all around the world. 

* COMPUTERS ARCHITECTURE 
One computer is something as a programmed machine for information 
work, but this machine has a place to memorize this information and 
some other parts. 

:; OFFICE COMMUNICA TION (/) 
Oflïcc' Colllllll llliÚ J1ÚU1 a !lo11 ·.\· hei!C'r rc'.l<tll.\ 10 increase producli )'ilr 
m l(/ securi1y in !he <dfïces. 

* TECHNOLOGY FOR MUSIC 
Computers and electronic developements, and their application to mu
sical instruments bring new possibilities to create. 
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