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Alguns CB només poden 
competir amb els altres amb 
la seva millor arma: el preu. 
Per pocs diners qualsevol pot 
posseir un senzill equip, de 
limitades prestacions i amb un 
servei post-venda poc fiable ... 

' LAPREVIA 
MILLORAR PER CRÉIXER 

L'edició del present número de QUADERNS TÈCNICS suposa, a banda d'un esforç 
editorial sense precedents en el camp de la premsa tècnica catalana, un nou pas enda
vant per fer d'aquesta publicació una eina d'ús amb les premisses de màxim rigor i qua
litat en el seu contingut. 

En funció d'aquests plantejaments s 'han agrupat els números 22 i 23 en un de sol, con
siderat com a exemplar especial, amb un nou disseny gràfic i maquetació més moderns 
i funcionals que es mantindran a partir d'ara. 

L 'estructura organitzativa també ha estat redissenyada en funció d'aquest augment de 
rigor i qualitat i s 'ha dividit per àrees de responsabilitat temàtica, la qual cosa provoca 
una més gran maniobrabilitat i més facilitat de recerca en cada camp concret, per intro
duir, de manera definitiva, articles de muntatges pràctics, comprovats i realitzats amb 
components estàndards de fàcil adquisició al mercat. 

Propers al nostre quart aniversari de presència en el mercat, continuem la nostra ma
nifesta línia d'avenç també amb noves iniciatives que s'aniran concretant a curt tenni
ni, com ho representarà la segona edició del Concurs per a estudiants d'FP, l'inici d'una 
biblioteca tècnica especialitzada, etc. 

«La Prèvia», constituirà e{medi d'expressió d'opinió de QUADERNS TÈCNICS, pol
sant en cada moment temes d'actualitat i tractats pels diversos Caps de Redacció de la 
publicació. 

Sabem que els nostres subscriptors i lectors en general sabran valorar en la seva ju_sta 
mesura aquests esforços i continuaran manifestant el seu suport a.QUADERNS TEC
NICS, sense el qual res d'allò realitzat fins ara i les perspectives de futur no serien 
possibles. + 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Director 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

Nadal Batle (Rector Universitat de Mallorca); Gabriel Ferraté 
(Rector Universitat Politècnica de Catalunya); Josep M. Bricall 
(Rector Universitat de Barcelona); Enric Got (Director de /a 
Universitat de Perpinyà); Ramon Lapiedra (Rector Universitat 
de València) ; Ramon Pascual (Rector Universitat Autònoma); 
Joan Becat (Geògraf i professor a la Universitat de Perpinyà); 

·· Antoni M. Badia (Ungüista); Jaume Herranz (Membre del De
partament de senyals y comunicacions de la UPC); Sebastià 
Serrano (Semiòleg); Miquel de Moragas (Comunicòleg); Jo
sep A. Casco (Gerent el Consorci d'Informació i Documenta
ció de Catalunya); Uuís Basàñez (Director deL 'Institut Ciber
nètic); Santiago Pey (Dissenyador Industrial); Josep Puig 
(Doctor Enginyer Industrial); Miquel Barceló (Director de l'Ins
titut Català de Tecnología); lsidorMarí (Director del TERM-

CAT); Alfons Moreno (Cap del Servei de desenvolupament 
empresarial i tecnològic) ; Ricard Camprodón (Cap del Servei 
del Uibre i de /a Premsa); Heribert Barrera (Vice-president de 
la CJRIT); Uuís Marquet (Enginyer Industrial); Uuís Cisneros 
(Enginyer Industrial); Jaume Martí (Enginyer Industrial); Jau
me Olivé (Enginyer Industrial) Rafael Castellanes (Enginyer 
Industrial); Raül Garcia-Duran (Economista); Xavier Garcia 
(Periodista científic); Leandre Terol (Periodista a Catalunya 
Ràdio); Montserrat Minobis (Periodista a Ràdio 4) ; Josep Ca
talà (Periodista aL 'Avui); Luis-Angel Femandez (Periodista a 
El Periódico); Xavier Duran (Periodista científic); José-Julian 
Morente (Periodista a La Vanguardia); Martí Olivella (Mem
bre del Centre d'Estudis Joan Bardina ); Gabriel Junyent (Di
rector de I'ETSET de /a UPC). 
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El nou JOPIX-1, amb arrels 
quasi mítiques, és nascut per 
competir. En preu amb els 
més barats, en robustesa amb 
els més durs i en prestacions 
amb els millors de la seva 
gamma, oferint a més a més 
la garantia i el servei d'una Importat per: 

firma líder en comunicacions. 

JOPIX-1, Nascut per a ser líder. Ci. Ef·flpse, 32 
Thl. (93) 334 88 00 Thlefax (93)240 74 63 
I:Hospitalct de Uobi'C€at 
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INFORMACIONS 
CABLEJAT ESTRUCTURAT 

Agències.- CRESA (representa
ció a l'Estat espanyol de BICC Data 
Networks) ha ampliat la famllia Iso
lan de productes Ethernet, per in
clour -re el cablejat de parells trenats 
sense apantallar (UTP). 

Aquesta nova gamma inclou: 
• El Concentrador de Planta Isolar. 
• El Concentrador Local Isolar. 
• El Convertidor de Xarxa Fina 

(Thinnet). 
• El Transceptor de Parell Tre-

nat. + 

EMISSORA PIRATA A 
HOLANDA 

Hi/versum/Holanda. - Sota el 
nom de «Ràdio Teheran, la Veu de 
la República Islàmica d' Iran», una 
emissora pirata de 16 W de potèn
cia situada a l'Est d'Holanda va 
emetre durant 45 minuts, i en dues 
ocasions, la lectura d'alguns frag
ments dels versicles Satan ics de l'es
criptor britànic Salman Rudshie. 

L'acció d'aquesta emissora tenia 
com a finalitat ser un acte de solida
ritat envers l'escriptor. + 

RECICLATGE DE PAPER 

Agències.- El grup francès Henry 
Boucher, utilitza d'un temps ençà, 
un nou procés que permet produir 
pasta de paper a partir de fibres molt 
entintades i retornar-los el seu as
pecte inicial, amb un alt nivell de ne
tedat, lluminositat i blancor. Aques
ta pasta permet obtenir uns papers 
blancs o de color de gran qualitat.+ 

HUB TOKEN-RING PER A 4 ESTACIONS 

Agències. Madge Networks Ltd., empresa britànica representa
da a l'Estat espanyol per CRESA, ha tret a la venda un Hub per a 
xarxa d'àrea Local Token Ring. 

Aquesta permet que s'hi incorporin màquiens addicionals, sen
se necessitat d'un cablejat complicat. 

El Hub de Madge funciona també de forma aïllada i gràcies al 
seu petit volum substitueix les unitats multiaccés (MAU) normals.+ 

LA FIBRA ÒPTICA UNEIX BARCELONA I MALLORCA 

Agències. Un cable de fibra òptica unira Ciutat de Mallorca, i 
Barcelona. 

Aquest projecte, el durà a terme la companyia Telefònica durant 
el present any amb una inversió de 1. 700 milions de pessetes. 

Aquest cable substituirà els dos que hi ha actualemnt, tindrà una 
longitud de 300 km i suposarà una millora per a les comunicacions 
de les Illes amb l'exterior, ja que serà possible la transmissió de se
nyals de telèfon, televisió, vídeo i telefax. + 

DISCS COMPACTES 

GaNes/Gran Bretanya. London Pictures Servi ces, principal fabri
cant britànic de disc compactes, ha desenvolupat un nou sistema 
per a la producció mitjantçant el làser de matrius que l'ha convertit 
en el guanyador del Premi de la Reina a l' Innovació Tecnològica. 

Gràcies a aquest sistema el procés de fabricació no produeix cap 
degradació de l'enregistrament original i, com que no hi ha cap 
contacte físic entre el làser i el disc durant la seva reproducció, tam
poc es produeixen problemes de desgast. + 
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- NOTICIES 
VISIÓ PER ORDINADOR 

Agències. La societat francesa Noesis, l'Institut Nacional d'Inves
tigació Informàtica i Automàtica (INRIA) i l'Escola de Miners de Pa
rís, en coHaboració han elaborat un programa de visió per ordina
dor anomenat Visilog. 

Aquest és un progrma complert que comprèn els conceptes més 
moderns del tractament d'imatges i de visió per ordinador. 

Visilog és aplicable a moltes branques de la indústria: elèctrica 
electrònica, química, metaHúrgica, mèdica, aeronàutica i agroali~ 
me_!ltaria entre d'altes. 

Es l'eina essencial del tractament numèric de la imatge i de l'a
nàlisi d'escenes, i permet resoldre les aplicacions més diverses de 
detecció d'objectes, d'anàlisi de formes i de regions, etc. + 

ENREGISTRADOR ELECTRÒNIC DE TEMPS 

Hamworthy, Poole, Dorset/Anglaterra. S'ha desenvolupat a 
Gran Bretanya un enregistrador electrònic de temps, de faci! ins
taHació, dissenyat per funcionar en condicions climàtiques de so a 
45° e, amb un grau d'humitat del 20 %al 90 %. 

EI Timestar, de Custom Micro Products, és un dispositiu autò
nom amb dimensions de 360 mm x 430 mm x 110 mm. Per a 
companyies que tenen fins a 75 treballadors, l'enregistrador pot ser 
graduat pels usuaris per a cicles setmanals, quinzenals o mensuals, 
amb horari de treball fix o flexible. + 

- CO- MENTARIS 
EMULADOR UNIVERSAL 

Agències.- Un emulador Univer
sal stand alo ne amb targetes de per
sonalització per cada microproces
sador ha estat llançat al mercat per 
DIGITAL MICROSISTEMAS, S.A. 

L'emulador, SHICE (soft-hard in 
circuit emulator), és del tipus con
nectable via sèrie, cosa que permet 
cntrolar-lo des de qualsevol ordina
dor o PC, o bé utilitzant un terminal 
CRT. + 

ALTAVEUS ENCASTABLES 

Agències.- Pionner ha creat la sè
rie E d'altaveus encastables, una 
combinació de disseny i tecnologia. 

En la seva configuració interna, 
els woofers utilitzen una membrana 
de disseny exclusiu emmotllada 
amb les tècniques més modernes 
d'injecció i realitzada amb una bar
reja de fibra de carboni i prolipropil. 

En la reproducció dels aguts s'ha 
aconseguit una gran fidelitat gràcies 
a una membrana de pel·lícula de 
PSS (Sulfur de polifemi) que consti
tueix el twister. 

És important l'atenció que s'ha 
posat en els cables, que són de cou
re lliure d'oxigen (OFC), de manera 
que permeten d'obtenir una gran 
amplitud de banda, sobretot en la 
reproducció d'altes freqüències. + 

INVERSIONS PER A L'ESTALVI D'ENERGIA 

Agències. Les indústries químiques de l'Estat espanyol invertiran 
durant els propers quatre anys 25.000 milions de pessetes en pro
grames d'estalvi d'energia segons un acord signat entre el Ministeri 
d'Indústria i energia i la Federació Empresarial de la Indústria Quí
mica Espanyola (FEIQUE) que agrupa la major part de les empre
ses del sector. + 

EDITOR DIGITAL D 'ÀUDIO 

Hambane/Alemanya. En el domini digital, STUDER ens mostra 
el seu Editor Digital d'Àudio. L'STUDER DE4004 és un editor elec
trónic que permet una maquina enregistradora i dues de reproduc
tores al mateix temps. 

Pel que fa a la reproductora, les màquines STUDER digital 
D820X i l'analògica A820 1/4" es poden utilitzar com els 
DMR2/400. 

Si utilitzem l'A 730 podrem editar directament de compact disc a 
cinta master. I pel que fa a l'enregistrament s'hi poden connectar 
els sistems D820X o DMR2f4000. + 

CREACIÓ D 'EMPRESES INNOVADORES 

Agències. S'ha celebrat a Barcelona el Primer Curs d'Empreses 
Innovadores organitzat pel Centre d'Empreses de Noves Tecnolo
gies del Parc Tecnològic del Vallès en coHaboració amb ESADE i 
amb patrocini de les Comunitats Europees. 

L'objectiu d'aquest Curs ha estat provocar el naixement i el de
senvolupament de noves empreses amb contingut innovador. En 
aquesta primera edició s'han escollit d'entre 45 candidats 15 pro
jectes relacionats amb les !àrees d'automatització avançada, quími
ca fina, software, enginyeria, informàtica, nous materials i informà
tica aplicada. + 
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LA CEE I L'ENERGIA EÒLICA 

Agències.- La Conferència Euro
pea d'Energia Eòlica celebrada a 
Herning, Dinamarca, fou el cen
tre de debat sobre els aspectes ma
croeconòmics d'aquesta energia a 
Europa. 

Treballs d'investigació sobre 
nous models d'agrogeneradors i la 
presentació d'un atlas eòlic foren al
gunes de les mostres presentades 
pel programa europeu de recerca i 
desenvolupament d'aquest sector, 
mentre que l'Institut Fraunhofer 
(RFA) va mostrar en un estudi que 
l'energia eòlica és competitiva en 
aquells països en què la producció 
d'energia elèctrica és més cara. 

Actualment hi ha instaHada als 
països comunitaris una capacitat de 
més de 100 MW generats pel 
vent. + 

«FAX CENTREn 

Agències. - RICOH ESPAÑA, 
S.A. ha inaugurat a Barcelona, el 
primer Fax Centre que s'estableix a 
l' Estat espanyol. 

L'experiència de Centres de 
Diagnòstic de Fax a d'altres països, 
evidencia que el 80 per cent dels 
problemes es poden resoldre des 
del mateix Fax Centre en molt poc 
temps i de forma eficaç; així, doncs, 
els RICOH FAX CENTRE suposen 
un gran avanç dins el camp de l'as
sistència tècnica per a equips d'alta 
tecnologia a les comunicacios. + 

9 



VETATS -FLASH S 
PROCESSAMENT SIMBÒLIC AMB ARQUITECTURA 

RISC 

Agències. Com resposta a la necessitat d' embarcabilitat i a la 
d'obtenir resultats en temps real, la companyia francesa SODIMA 
ha desenvolupat un processador simbòlic de 32 bits i arquitecuta 
RISC (ordinadors amb un conjunt d'instruccions cablejades) que 
ha batejat amb el nom KlM (Knowledge-based lntegraded Ma
chine). 

Les primeres aplicacions a inteHigència artificial (lA) d'aquest 
processament són les militars i les nuclears. En un futur s'aplicarà a 
projectes que necessitin gran potència de processament com és la 
guia de robots o l"automòvil. + 

CONNECTORS PER A FIBRA ÒPTICA PLÀSTICA 

Agències. Els connectors AMP, MINI, DNP han estat dissenyats 
específicament per a aplicacions amb fibres òptiques plàstiques; co
breixen el que es necessita d'alta densitat, fiabilitat i baix cost i pre
senten una alta força de retenció a la fibra , facilitat d'utilització i fa
cilitat de comportament òptic de tot el conjunt. 

La seva miniaturització els converteix en elements ideals per a 
equips electrònics de consum amb protecció de senyal especial. + 

TERMINAL INTEL·LIGENT DE PLAQUES D'IDENTITAT 

Hamworthy, Poo/e, Dorset/Ang/aterra. L'entrada de dades a sis
temes d'ordinador a partir de plaques amb tires magnètiques codi 
de barres o en codi Hollerith és possible per mitjà d'un terminal in
teHigent que ha tret al mercat una companyia anglesa. 

Els programes d'aplicació per a l'«IT 3500», de la Custom Mi
cro Products, poden escriure's en un llenguatge d'alt nivell, la 
qual cosa permet adaptar la unitat per a una gran varietat de 
funcions. + 

ANTENA PARABÒLICA DE 
MOVIMENT POLAR 

Agències. - L'empresa Tagra , 
S.A. ha presentat el nou model 
d'antena polar AR-120P, de 1,20m 
de diàmetre moguda per control re
mot i capaç de rebre els programes 
de ràdio i televisió de tots els satèHits 
que hi ha actualment en òrbita i dels 
que es puguin llençar en un futur. 

Aquest tipus d'antena utilitza el 
sistema de moviment polar i té com 
a característica més important la 
precisió en el posicionament, repe
tible per a cada satèHit. + 

INCORPORACIÓ D'IMASER, 
S.A. A L'ACCIONARAT DE 

DEBECO, S.A. 

Agències. - L'empresa Imaser, 
S.A. ha incorporat recentment, amb 
una important participació, a l'ac
cionarat de la companyia Debeco, 
S .A. una de les empreses més fortes 
dins l'Estat espanyol en el que es re
fereix en el camp del vídeo profes
sional. 

Aquesta notícia situa les compa
nyies com el grup més important en 
nivells de facturació i capacitat co
mercial dins el marc ja esmentat..+ 
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- INFORMACIONS 
AMP{.IFICADORS DE 
POTENCIA D'ALTES 
PRESTACIONS AMB , 

MOS-FET DE CONMUTACIO 

Barcelona/Barcelonès. - E el er 
treu al mercat dos nous amplifica
dors de potència, models PAM-500 
i PAM-800, que utiltzen, per prime
ra vegada en àudio professional, 
transistors d'efecte de camp com
mutats. 

Aquests models presenten grans 
avantatges en relació amb els am
plificadors que incorporen transis
tors bipolars o MOS-FET conven
cionals. (Utilitzen un sistema de pro
teccions no destructives que no in
terfereixen la qualitat del senyal de 
l'àudio. + 

DISPOSITIU ELECTRÒNIC 
DE SEGURETAT EN 

MINIATURA 

GaNes/País de Gal·/ es.-Una com
panyia gal·lesa fabrica un dispositiu 
electrònic de seguretat miniaturitzat 
que registra l'hora i la data de tota 
obertura no autoritzada de la porta, 
calaix o caixa on estigui instaHat. 

Aquesta precisió permet reduir el 
nombre de sospitosos i en facilita la 
identificació. 

Aquest precinte electrònic fa 75 
x 55 x 20 mm, no pesa més de 
100 g. i s'alimenta amb una pila de 
liti de llarga durada . + 
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SISTEMA DE CONTROL DE PROCESSAMENT PER 
RECONEIXEMET DE LA VEU 

Agències. La companyia francesa SEFER (Societé d'Etudes et 
Fabrication Eléctronique et Radioeléctrique) ha dissenyat i desen
volupat el «Ramsés 11», sistema de control de processament per re
coneixement de veu, amb un índex de reconeixement del95 allOO 
per cent. 

La finalitat d'aquest sistema és facilitar el diàleg entre l'home i la 
màquina. Està pensat especialment per ajudar els minusvàlids 
(amb ordres per a les cases, habitacions d'hospital, cadires de ro
des, etc.). 

Les seves possibilitats, però, van més enllà, perquè es pot utilit
zar també per a control de qualitat en cadenes de fabricació, direc
cionament automàtic, per accionar diversos sitemes d'automòvil, 
automatització d'oficina, digitalització vocal, comandament a dis
tància de contestadors automàtics i d'altres funcions. + 

RÀDIO MOSCOU: EMISSIONS EN CATALÀ 

Ràdio Moscou emet en català un programa mensual de 30 min
tus. Aquesta programació forma part d'una segona etapa del cata
là dins d'aquesta ràdio. . , 

Fins a l'any 1977 Ràdio Moscou va transmetre espais en catala 
com una eina més de la lluita antifranquista, però en jubilar-se els 
locutors que els feien es va haver de suprimir aquests programes. 

Ara amb la coHaboració de nous locutors i participants s'han po
gut re~rendre les emissions, que es poden escoltar sintonitzant ellS 
de cada més, a les 23.30 hores, hora catalana, les següents freqüèn
cies; 9785, 7185, 7370 i 5960kHz. + 
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, 
- NOTICIES - CO-

SUPERCONDUCTIVITAT REDUCCIÓ DE LA MIDA DE 
LES ANTENES 

Birmingham/Anglaterra.- Un equip de científics de la universitat 
de Birmingham ha presentat el primer dispositiu de comunica
cions del món en forma d'antena dipolar supercondutora curta 
d'alta «temperatura». 

La investigació ha estat patrocinada pel Consell d'Investigacions 
Científiques i Técniques (SERC) del Regne Unit i el Ministeri de 
Defensa britànic, té moltes conseqüències per als sistemes de comu
nicacions tant militars com civils. Els superconductors d'alta tempe
ratura ofereixen la possibilitat de reduir la mida de les antenes en ca
sos crítics, com és en els avions i els helicòpters de combat. + 

LÀSER DISCOTECA 

Agències. L'empresa FADISE, S.A., per mitjà de la seva marca 
CEBEK comercialitza un làser de discoteca de 2 mW de potència, 
amb alimentació de 220 V ca. Juntament amb el làser trobem el seu 
corresponent modulador que permet generar tot tipus de figures 
geomètriques. 

Les principals característiques tècniques del làser són: 
• Tensió d'arrancada: 8000 V cc. 
• T ensiò de treball: 2000 V cc. 
• Consum: 25 W ca. 
• Longitut d'ona: 0,6328 um. 

El funcionament, la instalaciò i l'ús són senzills, la qual cosa el fa 
accessible a molts aficionats. + 

MONITORS DE COLOR 
D'ALTA RESOLUCIÓ 

Agències.- Grunding electrònic 
introdueix dos monitors nous d'alta 
resolució per a CAD, CAM i d'altres 
apliacions similars. 

Els models són I'HPM 20 i I'HPM 
21 d'atractiu disseny i amb una ex
cel·lent estabilitat d'imatge controla
da per un separador d'alta tessió i 
nivells de deflexió. + 

VIDEOAUDIOMIXER MAV 41 

Barcelona/Barcelonès. - L'em
presa Ecler s'introdueix en el sector 
del vídeo amb la presentació al mer
cat del seu primer mesclador de ví
deo-àudio, MV-41. 

El videoaudioximer MV-41 ha 
estat dissenyat per encadenar dos 
senyals de vídeo amb diferents sin
cronismes. 

Les seccions d'àudio i vídeo po
den operar independentment i ad
meten com a senyals, els proce
dents d'una font convencional o els 
d'un micròfon. + 

DXRBI 

Berlín/Alemanya.- El Club DX de 
Ràdio Berlín Internacional ha cele
brat els seus 20 anys d'existència. 
L'abundant correspondència i la 
llarga llista de caçadors de diplomes 
en el butlletí DX, són algunes de les 
mostres de gran èxit que ha assolit 
aquest club. + 
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- INFORMACIONS 
MULTÍMETRE DIGITAL 

Agències.- El multímetre digital 
PD-618 és l'últim creat per !.E. 
PROMAX, S .A, suposa una millora 
dels aparells d'aquesta sèrie. 

Aquest multímetre de 3 1/2 dígits 
mesura les capacitats, permet el 
funcionament com a freqüèncime
tre entre 2 kHz i 200 kHz, realitza la 
prova de díodes, la de continuïtat i 
mesura l'hef en transistors. Cal des
tacar però, la mesura de nivells lò
gics. + 

SERVEI VOCAL INTERACTIU 

Agències.- L'empresa francesa 
SEFER (Societé d'Etudes et de Fa
brication Electrónique et Radioeléc
trique) ha fabricat un servidor tele
fònic, «Vocatel», que ofereix als 
usuaris serveis vocals interactius. Es 
pot consultar des de qualsevol apa
rell telefònic i permet, que només 
marcant un nombre, l'usuari dialo
gui amb el servidor i obtingui infor
macios emmagatzemades en forma 
de registres vocals. + 

TV LOCALS: IV JORNADA TÈCNICA 

Agències. La televisió de Vallirana va organitzar a Barcelona 
la IV Trobada de Televisions Locals de Catalunya en el seu aspec
te tècnic. 

Durant aquesta jornada els participants, més de cent, varen po
der utilitzar equips de demostració de sistemes de producció i post
producció, taules de mescles i tituladores, que foren cedits per la de
mostració per l'empresa KPM SYSTEMS. Aquesta empresa ha sub
ministrat i instaHat a la majoria de televisions locals de Catalunya, 
sistemes d'emissió, producció i post-producció. 

La convocatòria fou un èxit, tant per a la televisió de Vallirana 
com per l'empresa ja esmentada. + 

CONVERSOR DE VEU EN CATALÀ 

Agències. L'empresa catalana Ciberveu S .A ha presentat el mi
llor conversar de veu que s'expressa en català i castellà i de tecno
logia totalment catalana. 

Aquest aparell és una targeta instaHable als slots d'ampliació 
d'aplicacions de qualsevol ordinador i que llegeix en veu alta els sig
nes que apareixen a la pantalla. 

Els inversors del projecte han estat: L'ONCE AMB UN 33 %, Bar
celona Impuls amb un altre 33 per cent, la Fundació Catalonia un 
17 per cent i Josep Viladamat, promotor de les investigacions amb 
un 17 per cent. 

L'origen de les investigacions es fonamenta en la tesi de Josep 
Martí, doctor en física de l'Escola Universitaria de Telecomunica
cions de la Salle Bonanova. + 
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Premis de comunicació 
de la Diputació de Barcelona 

La Diputació de 
Barcelona vol promoure 
i impulsar les publicacions 
locals i comarcals, les 
emissores municipals i les 
televisions locals. Igualment 
vol que la informació generada 
per aquests mitjans tinguin arreu 
de Catalunya la difusió que es 
mereix. 
Per això, un cop més, convoca els 
Premis de Comunicació següents: 

Premi Tasis-Torrent de Premsa 
Comarcal1989 (IX edició), dotat amb 
1. 500.000 ptes. 

Premi Rosalia Rovira d'Emissores 
Municipals 1989 (V edició), dotat amb 
1. 200.000 ptes. 

Premi Miramar de Televisió Local 
1989 (!edició), dotat amb 
1. 200.000 ptes. 

Premi Arrel1989 (!edició), per 
revistes i butlletins municipals de la 
provincia de Barcelona, dotat amb 
500.000 ptes. 

Si voleu més informació sobre les bases 
adreceu-vos a: ' 
Gabinet de Premsa de la Diputació 
de Barcelona 
Rambla de Catalunya, 126. Tel. 402 22 22 
Barcelona 08008 

i 
Diputació 
de Barcelona 

RECONEIXEMENT DE 
VEU PER ORDINADOR 

L'interès pel tema del reconeixement de la veu es va iniciar a la dècada dels 
50 quan es va començar a desenvolupar sistemes de reconeixement de dígits 
de forma automàtica. Aquest interès s'ha mantingut i ha anat agafant força 

fins als nostres dies, sobretot gràcies al gran desenvolupament en el camp del 
DSP (Processament Digital del Senyal), però a causa de la gran complexitat i 
variabilitat de la veu humana no s'ha pogut desenvolupar encara un sistema 

capaç de reconèixer la parla de forma contínua i independent del locutor, 
objectiu últim de tots els treballs de recerca en aquest camp. 

D'aquesta manera, tot el que s'ha fet fins ara són 
aproximacions més o menys bones que tracten d'esta
blir un pont amb aquest objectiu final. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La millor descripció del sistema seria precisament el 
seu nom: Sistema de reconeixement de paraules aïlla
des depenent del locutor. Tal i com s'indica, és un sis
tema, un projecte global que pot funcionar de forma 
independent i completa. Per altra part el sistema és de 
reconeixement, o dit d'una altra manera: d' identifica
ció de paraules de les quals el sistema té coneixement 
o referències. Finalment, el sistema és dependent del 
locutor, això implica que únicament funcionarà correc
tament quan l'utilitzi la persona que l'ha entrenat prè
viament. 

Al diagrama de blocs de la figura 1 pot observar-se 
l'estructura global del sistema. 

Tal i com queda reflectit al diagrama de blocs del 
sistema, s'observa que la veu provinent del parlant pas
sa per un sistema d'adquisició de dades per adequar 
el senyal a fi que pugui ser tractat per l'ordinador. A 
continuació, es realitza un procés de detecció de límits, 
segmentació i parametrització per reduir el volum d' in
formació i fer-la més tractable pel sistema. Les parau
les una vegada parametritzades, durant la fase d'apre
nentatge, passen a un fitxer de referències on s'emma
gatzemen per ser utilitzades posteriorment al procés de 
reconeixement. A la fase pròpia de reconeixement, 
aquestes paraules parametritzades es comparen amb 
totes les referències i es calcula una puntuació de les 
diferències entre unes i altres. Finalment s'apliquen 
unes regles per decidir quina referència s'assembla més 
amb la paraula desconeguda pel locutor. 

A continuació es descriu el funcionament de cadas
cun d'aquests móduls. 

SISTEMA D'ADQUISICIÓ DE DADES 

Les ones sonores, després de ser captades per un 
micròfon direccional coHocat a una distància constant 
de la boca del locutor, passen per un preamplificador 
i a continuació per un filtre passa-baixes, que limita 
l'ample de banda a 5 kHz. Això és perquè la major 
part de la informació necessària per identificar els di
ferents fonemes es troba dins d'aquesta banda. D'a
questa manera s'eviten també errors com l'efecte «Aiia
sing» (confusió de freqüències). El senyal elèctric X2 (t) 
provinent del filtre es mostreja i digitalitza miljançant 
un convertidor ND a una freqüència de 10 kHz per
què pugui ser tractat per l'ordinador. 

A la figura 2 es mostra esquemàticament el sistema 
d'adquisició de dades utilitzat. 

DETECCIÓ DELS LÍMITS DE LA PARAULA 

Aquest és un procés fonamental per al bon funcio
nament del sistema, però no gaire trivial. Es tracta de 

Fig. 1. 

Parau I a 
Reconeguda 
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fig. 2. 

delimitar la durada de la paraula dins de tot el registre 
de les 10.000 mostres de què disposem (1 segon de re
gistre a un ritme de mostreig de 10kHz). 

El procés per detectar l'inici de la paraula es limita 
a comprovar quan l'energia del senyal discretitzat arri
ba a un nivell predeterminat. 

L'algorisme que s'ha utilitzat per realitzar aquesta 
detecció és el següent: 

Procediment Detecta-Inici 
N=l 
Comença 

Repeteix 
Si I X(N) I >NIVELL-LLINDAR Aleshores 

Des de MOSTRA = n fins a 200 + N 
ENERGIA = ENERGIA + X (MOSTRA) 

ENERGIA = ENERGIA - MÍNIMA Aleshores 
ACABAR = Cert 
INICI= N 

Si No 
N = N + 10 
ENERGIA= O 

Acaba Si 
Si No 
N=N+l 

Acaba Si 
Fins que ACABAR = Cert 

Acaba 

Variables utilitzades: 
N: Índex de la mostra processada. 
X( ): Vector de les 1.000 mostres del senyal digitalitzat. 
NIVELL-LLINDAR: Nivell d'energia predeteminat 
que ha de superar el senyal per detectar l'inici o final 
de paraula. 
ENERGIA-MÍNIMA: Energia mínima exigible a un 
segment de la veu perquè pugui considerar-se l'inici de 
la paraula. 
ACABAR: Variable booliana que ens indicarà quan 
s'ha trobat l'inici de la paraula. 
INICI: Nombre de la mostra on comença la paraula. 

El funcionament de l'algorisme és el següent: quan 
es detecta que el valor del senyal discretitzat puja pel 
cim d'un determinat valor, es comprova l'energia de 
les 200 mostres següents (que equival a un segment 
de veu, unitat que s'utilitzarà posteriorment per tot el 
procés) si aquest valor és superior a un nivell mínim, 
el començament de la paraula es troba just a la mos
tra que va superar inicialment el nivell demanat. Si no 
és així es reinicia el cicle amb una mostra posterior. 

/ 

\§ 

El final de la paraula es detecta aplicant el mateix 
algorisme però a la inversa, o sigui; de darrere cap en
davant, per respectar possibles silencis dins d'una ma
teixa paraula (sons oculsius) que ens podrien conduir 
a deteccions errònies. 

El bon funcionament d'aquest apartat del sistema 
condiciona tot el seu èxit, atès que una petita falla ini
cial en el procés de detecció, suposaria una fallada glo
bal de sistema. 

SEG~ENTACIÓ I EXTRACCIÓ DE 
PARAMETRES 

Inicialment, quan enregistrem digitalment una pa
raula, disposem d'un vector de 10.000 mostres X(n). 
Evidentment, aquest volum de dades no pot ser trac
tat per l'ordinador en la seva globalitat. Per això cal di
vidir aquest registre de dades en segments (!rames en 
anglès), i extreure'n una sèrie de paràmetres que' se
ran els que s'utilitzaran en els processos posteriors. 

Aquestes particions es realitzen cada 20 mseg. Així, 
de cad.a 200 mostres, obtenim uns paràmetres que 
quantificaran les característiques del senyal present a 
cada segment. 

Per a la parametrització del senyal s'han escollit les 
mesures següents: 

• El recompte dels creuaments per zero del senyal 
temporal, 

• Creuaments per zero de la derivada del senyal tem
poral, 

• Energia miljana de cada segment de senyal. 

Els ~es paràmetres, que anomeno ZC1, ZC2 i EGY, 
respectivament, ens descriuen el tipus de so present a 
cada segment de veu. 

A la figura 3 s'expressa de forma gràfica el procés 
de parametrització del senyal. 

Per escollir aquests tres paràmetres, es va fer una 
comprovació del grau de representativitat que podíem 
atribuir a cadascun i es varen treure uns interessants 
resultats. 

Evidentment, el recompte dels creuaments per zero 
que realitza el senyal temporal per unitat de temps ens 
dóna la m~sura dels components freqüencials de cada 
segment. Es va poder comprovar que aquest paràme
tre es corresponia amb força exactitud a la freqüència 
del primer formant dels sons vocàlics. 
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A continuació es detallen els valors miljans de les 
freqüències d'aquest primer formant de les vocals c~
talanes obtingudes pel sistema del recompte dels creua
mentes per zero i les dades obtingudes per Josep Mar
tí de I'EUETI, el1983). 

Es veu que hi ha una correspondència evident en
tre unes i altres dades. De totes maneres, el que ens in
teressava més era detectar diferències apreciables en
tre les mesures de les vocals, per poder-les distribuir 
posteriorment. 

Com ja s'ha comentat abans, un altra paràmetre uti
litzat per la caracterització dels sons és el recompte dels 
creuaments per zero de la derivada del senyal original. 
(Derivar una funció equival a realitzar un filtratge pas
sa-altes en el domini de la freqüència.) Els valors ob-

Vocal: [a] [ 3] [e] 
Sistema: 602 489 421 
Dept: 649 581 404 

Taula 1. Dades en Hz. 

Vocal: [a] [ ') l [e] 
Sistema: 1230 1040 1763 
Dept: 1365 1285 1929 

Taula 2. Valors en Hz. 

Vocal: [a] [3] [e] 
Sistema: 3.35 4.39 3.21 

Taula3. 

tinguts s'assemblen d'una manera clara a les freqüèn
cies del segon formant de les vocals catalanes. A la tau
la 2 pot observar-se aquesta comparació. 

Aquí també es pot apreciar que les diferències en
tre les mesures d'unes i altres vocals són evidents. Així, 
doncs, aquest també ens serà un paràmetre útil a l'ho
ra de reconèixer les paraules. 

Finalment, a la taula 3 es mostren els valors del ter
cer paràmetre utilitzat, l'energia mitjana, per a cada vo
cal i per unitat de temps (segment), en m~ per segon. 

Utilitzant aquest tercer paràmetre, podrem distingir 
entre grups de vocals, la qual cosa ens serà de molta 
utilitat en el cas que un so tingui una semblança acu
sada respecte als altres dos paràmetres. 

[e] [i] [o] [::> ] [u] 
505 293 477 549 278 
505 258 471 586 338 

[e] [i] [o] [ ;) l [u] 
1246 2120 711 947 638 
1713 2179 974 1014 736 

[e] [i] [o] [ ::> ] [u] 
4.98 4.90 10.28 8.4 6.54 

RECONEGUDA 
p o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
R 
o o 10 

N 1 2 8 

u 2 9 1 

N 3 10 

e 4 10 
5 10 
6 10 

A 7 1 9 
D 8 10 
A 9 10 

Taula. 4 
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Fig. 3. 

ZC I 
7(2 
lf.Y 

L'algorisme utilitzat per al procés de càlcul dels pa
ràmetres és el següent: 

Procediment Calcula- paràmetres 
Comença 

Xl= O 
PI =O 
X2 =o 
P2 =O 
Des del SEGMENT = 1 fins 50 

ZC = O, ZC2 = O, egy = O 
Des de la MOSTRA = 1 fins 200 

X2 = X (SEGMENT-I) *200 +MOSTRA) 
Si Sgn (Xl) < > Sgn (X2) aleshores ZCl = ZC2 + 1 
P2 = X2 ·Xl · 

Si Sgn (PI) < > Sgn (P2) aleshores ZC2 = ZC2 + 1 
EGY = EGY + X22 
Xl = X2, Pl = P2 

Següent MOSTRA 
ZCl (SEGMENT) = ZCl 
ZC2 (SEGMENT) = ZC2 
EGY (SEGMENT) = EGY 

Següent SEGMENT 
Acaba 

Les variables que apareixen a l'algorisme anterior 
són les següents: 

SEGMENT: Comptador del número de segment que 
estem calculant. 
MOSTRA: Comptador del nombre de mostra dins del 
segment que estem processant. 
ZC1, ZC2, EGY: Paràmetres de quantificació dels seg
ments on es guarden els càlculs parcials. 
ZC1(n), ZC2(n), EGY(n): Vector de paràmetres de 
quantificació de les paraules on n indica el número de 
segment. 
X2: Valor de las mostra processada. 
Xl: Valor de la mostra anterior (es necessita per cal-

cular els creuaments per zero i la derivada en un punt). 
P2: Valor de la derivada en el punt processat. · 
Pl: Valor de la derivada en el punt anterior. 

La funció Sgn( ) retorna el signe d'un determinat 
paràmetre que pot ser -1, O o + 1. . 

A la figura 4 pot observar-se la discretització de la 
paraula [Girona] i la seva posterior parametrització en 
ZC1, ZC2 i EGY. 

CÀLCUL DE LES DISTÀNCIES 

Una vegada s'ha fet la detecció, segmentació i pos
terior parametrització de la paraula, necessitem un sis
tema per poder-la comparar amb totes les referències 
i buscar quina s'assembla més a la paraula descone
guda pronunciada pel locutor. 

Una manera senzilla de mesurar la distància o simi
litud entre les dues paraules, podria ser calcular la di
ferència absoluta entre els paràmetres corresponents a 
cada segment: 

D = ¿ I EGY(k). EGY'(k) I + I ZCl (k) . ZCl'(k) I + I ZC2(k)f· ZC2'(k) I 
k 

On EGY, ZCl, ZC2 representen els paràmetres de 
la paraula desconeguda; EGY', ZCl ' I ZC2' els de la 
referència i k és l'índex del segment. 

Una altra possible solució seria calcular la miljana 
quadràtica de les diferències, més que les diferències 
absolutes. Però cap de les solucions anteriors ens ser
veix de res si el nombre de segments d'una i altra pa
raula no coincideix, o bé si les dues paraules s'han pro
nunciat a un ritme diferent (distorsió o variació tem
poral). 

Per calcular la distància entre dues paraules no s'u
tilitza cap dels sistemes esmentats anteriorment, si no 
que es realitza miljançant un a lgorisme de programa
ció dinàmica anomenat Alineació Tem poral ( «Dyna
mic Time Wa.rping>>) . 

El sistema, en síntesi, consisteix a allargar «artificial
ment» una de les dues paraules (desconeguda o refe
rència) per minimitzar les diferències entre elles i com
pensar així les variacions del ritme de pronúncia que 
pugui sofrir una mateixa paraula en diferents ocasions. 

A la figura 5 pot observar-se gràficament l'allarga
ment o escurçament artificial d'una de les dues parau
les per trobar el «Camí» que minimitza la diferència to
tal entre elles. 

Aquest sistema comoporta un altre problema: s'o
bliga que cada referència concordi temporalment amb 
la paraula desconeguda encara que no sigui el seu pa
tró corresponent. Així, les possibles diferències de du
rada amb les paraules del vocabulari del sistema (que 
seria un altre paràmetre a tenir en compte per diferen
ciar paraules) quedaran minimitzades. 
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Per fer aquest càlcul de la distància, s'utilitza un al
gorisme recursiu que actua d'una forma T op-Down, o 
sigui que comença des de l'última cel·la i va calculant 
d'una forma arbòria el camí de distància mínima fins 
a la primera cel·la, ajustant-se a una finestra rectan
gular. 

A la figura 6 pot observar-se l'evolució de l'esmen
tat algorisme. A cada punt (m, n) de la matriu tenim 
tres possibles camins: (m-1 , n-1), (m-1 , n) i (m, n-1 ), i 
des de cadascun d'aquests nous tres punts, en tenim 
tres d'altres (llevat que sortim fora de la finestra d'a
justament), i així successivament fins al punt (1, 1) on 
la:dgorisme torna enrere i calcula la distància acumu
lada a cada punt. A la cel·la (M, N) es troba, per tant, 
la distància mínima entre les dues paraules. 

A continuació es descriu l'agorisme utilitzat per a 
aquest procés: 

Procediment Calcula- Matriu 
Comença 

Inicialitzar MATRIU () a oo 
MATRIU (1, 1) = D (1, 1) 
Funció D (J, K) 
Comença 

D = I PARAUI..A.ZCl(J) . REFERÈNCI.A.ZCl (K) I + 

I 
PARAUI..A.ZC2(J) - REFERÈ~CI.A.ZC2 (K) I + 
PARAULA.EGY(J) · REFERENCI.A.EGY (K) I 

Retorna D 
Acaba 
Funció Distància (J, K) 
Comença 

Si (J < o K < 1 o IJ-K I> MIDA-FINESTRA 
Aleshores 

Retorna oo 
Si no 

Si MATRIU (J, K) = oo Aleshores 
MATRIU (J, K) = D (J, K) + Mínim (Distància (J-1, K-1) 

+ Distància (J-1, K) 
+ Distància (J, K-1) 

Retorna MATRIU (J, K) 
Acaba Si 

Acaba Si 
Acaba 

Acaba 

Variables utilitzades: 

PARAULA( ): Vector de paràmetres de la paraula des
coneguda. 
REFERÈNCIA( ): Vector de paràmetres de la referèn-
cia. 
MATRIU () : És un matriu bidimensional (M = N) on 
es guarden les distàncies acumulades a cada cel·la de 
la mateixa. 
J , K: Variables índex dels segmens processats. 

Funcions utilitzades: 

D(J, K): ens retorna la diferència puntual d'un punt de 

Fig. 4. 

la matriu (Diferència escalar entre paràmetres). 
Mínim (A, B, C): ens retorna el valor mínim dels tres 
paràmetres A, B i C. 

Funcionament de l'algorisme: 
Com s'ha comentat anteriorment, és un procés recur
siu Top-Down, que es ramifica per trobar el camí de 
mínima distància a través de la matriu de distàncies 
puntuals. 

( 
/ 

Fig. 5. 
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Aleshores, després d'aplicar aquest,procés, el valor de 
la distància mínima entre la REFERENCIA i la PARAU
LA és el valor MATRIU (M, N), sent Mi N el nombre 
de segments de la paraula-patró i la paraula-descone
guda respectivament. 
De totes maneres, encara cal realitzar una normalitza
ció temporal per independitzar el valor total de la du
rada de les paraules. Així, la distància que podríem 
anomenar Normalizada seria: 

(m 6t) 

M -- -- --------~-----------.,. 
D<M,Nl 

Distància Normalitzada = MATRIU (M, N) I {v'(M2 + 2)} 

A la figura 7 s'observa la matriu de distàncies pun
tuals i el camí de mínima distància entre dues parau
les iguals (a) i dues de diferents (b). A cada cel-la de la 
matriu apareix un cercle més o menys gran en funció 
de la distància puntual entre Parau1a-referència i Pa
raula -desconeguda. 

APLICACIÓ DE LES REGLES DE DECISIÓ 

En aquesta fase el que es fa és comparar la paraula 
desconeguda amb totes les referències (normalment hi 
ha diverses versions d'una mateixa paraula-referència 
en revisió de les possibles variacions que pugi sofrir en 
la seva articulació). 

distància: 52 

m 
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m-2 
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Després de fer totes les comparacions s'escull aque
lla que presenti una menor distància i es dóna com a 
paraula reconeguda. 

L'algorisme utilitzat és el següent: 

Procediment Reconeix 
Comença , 

DISTANCIA-MINIMA = oo 

Des de REFERÈNCIA= lFins NÚMERO-REFERÈNCIES 
Calcula-Matriu 
D = MATRI!J (M, N) /{v'(M2 + N2)} 
Si D<DISTANCIA- MINIMA Aleshores 

DISTÀNCIA-MÍNIMA= D 
PARAULA-RECONEGUDA= REFERÈNCIA 

Acaba Si 
Següent REFERÈNCIA 
Si DISTÀNCIA-MÍNIMA< ÚMIT-DISTÀNCIA Aleshores 

Escriu (PARAULA- RECONEGUDA) 
Si No 

Escriu ('Paraula no reconeguda pel Sistema') 
Acaba Si 

Acaba. 

Les variables utilitzades són: 

DISTÀNCIA- MÍNIMA: Variable on es guardarà el 
valor de la distància mínima actual. 

REFERÈNCIA: Variable de comptador que porta el 
control de la paraula-referència amb la qual estem 
realitzant la comparació. 

M, N: Nombre de segments de la paraula-referèn
cia i desconeguda respectivament. 

ÚMIT -DISTANCIA: És la distància-mínima màxi
ma exigible al sistema per reconèixer una paraula. 

Funcionament de l'algorisme: 

El sistema va calculant la distància de la paraula
desconeguda amb totes les paraules-referència, si la 
distància normalitzada és menorque l'anterior acumu
lada, es guarda aquest valor i el nom de la paraula. Fi
nalment, quan s'ha obtingut una menor puntuació de 
distància sempre i quan aquesta distància no superi un 
valor límit establert préviament per evitar que el siste
ma intenti ree0nèixer paraules que no estan al seu vo
cabulari. 

APLICACIÓ: RECONEIXEMENT DELS DÍGITS 
CATALANS 

Per estudiar l'efectivitat del sistema s'ha provat amb 
un vocabulari format pels dígits catalans (0 .. 9 ), i s'han 
obtingut els resultats següents: (en forma de matriu de 
confusions) 

A la taula 4 pot observar-se que, d'un total 
de 100 paraules pronunciades, s'han produït 4 errors, 
cosa que representa un total del 96 per cent d'encert. 
La majoria dels errors s'han donat com a fruit de la pre
sència de sorolls externs massa intensos que han do
nat lloc a una confusió del sistema de detecció. 

CONCLUSIONS FINALS 

Realitzant diferents proves amb altres conjunts de 
paraules, el sistema ha arribat a un percentatge d'èxit 
d'un 97,3 per cent. S'ha pugut comprovar que a ma
jor nombre de sO·labes de les paraules que conformen 
el vocabulari bàsic, millor índex de reconeixement pre
senta el sistema. 

El programa de reconeixement ha estat implemen
tat a un ordinador PC compatible i s'ha escollit el llen
guatge PASCAL per a la seva realització donada la 
seva estructura ordenada i la possibilitat d'implemen
tar l'algorisme recursiu que calcula el camí de mínima 
distància entre dues paraules. Per altra part, la miljana 
del temps de resposta del sistema és de 2 segons per 
a un vocabulari de 10 paraules. + 
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CONDUCTORS DE FIBRA 
' OPTI CA 

Igual que en la dècada dels 70 amb la introducció de la microelectrònica, la 
dècada dels 80 assisteix al canvi cap a l'optoelectrònica, que consisteix en la 

utilització de la capacitat de la llum per transmetre informació. Aquesta 
evolució està marcada fonamentalment per la introducció de les fibres 

òptiques. 

Observant la constant evolució de la societat, tot 
sembla indicar que el futur estarà basat en la informa
ció, concretament en la generació, la utilització i a 
transferència d' informació. Un cop dit això, podem 
preveure que les telecomunicacions seran un dels prin
cipals suports d'aquesta societat. 

L'aparició de la fibra òptica ha suposat una verda
dear revolució en el món de les telecomunicacions. 
Significa la capacitat de transmetre grans quantitats 
d'informació a la velocitat de la llum. Gràcies a la llum 
làser que pot transportar, una sola fibra òptica pot 
transmetre, en un segon, 200 llibres lletra per lletra ... 

HISTÒRIA 

Ja des de l'inici de la creació de l'home, aquest uti
litzava la llum per a la transmissió d' informacións, per 
exemple miljançant senyals de foc. Podem observar 
diàriament aquest fenomen en semàfors, codi de ban
deres de la marina, en els fars en els llums dels taulells 
de diversos aparells, etc. 

Des de fa segles l'home ha pensat en la construcció 
de sistemes que li permetin transmetre missatges per 
impulsos lluminosos que arribin a llargues distàncies. 

L'any 1889, el nord-americà Alexander Graham 
Bell va desenvolupar «el photon» amb el que es po-

no 

Fig. 1. Secció d'una fibra òptica. 

díen transmetre senyals d'alta veu amb ajuda de la 
llum. 

L'any 1870, el físic anglès John Tyndall va indi
car la solució del problema demostrant que un raig 
d'aigua condueix la llum basant-se en el Principi de la 
Reflexió Total, emprat actualment en els conductors de 
fibra òptica. 

Primer es va trobar una font de llum adequada per 
ser utilitzada com a emissor: l'any 1958, els premis No
bel Arthur Schawlow i Charles H. Townes varen 
desenvolupar el làser, utilitzat amb èxit per primera ve
gada per Theodor H. Maiman l'any 1960. 

Cap a l'any 1962, es va veure que hi havia la pos
sibilitat de produir un làser ·amb materials semiconduc
tors. Es varen fer també els receptors: fotodíodes se
miconductors. 

Ara, l'únic que faltava era un miljà adient per unir 
els dos extrems. 

Vuit anys més tard, l'empresa Corning Glass 
Works va fabricar als Estats Units conductors de fi
bres òptiques amb un perfil i obtingué valors d'atenua
ció inferiors als 20 dB/km per a una longitud d'onda 
de 633 nm. 

Al 1972, es va rebaixar l'atenuació a 4 dB!km en 
fibres òptiques de perfil gradual. Avui en dia s'han ob
tingut valors d'atenuació de 0,4 dB!kml per longituds 
d'ona de 1300 nm en conductors de fibra òptica mo
nomode. 

n 
o 
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QUÈ ÉS LA FIBRA ÒPTICA? 

Des de fa quasi 100 anys les ones electromagnèti
ques són utilitzades per a la transmissió d 'informació. 
Aquestes ones electromagnètiques no necessiten im
prescindiblement un conductor metàHic per propagar
se. 

En els conductors de fibra òptica s'usen les longi
tuds d'ona de l'infraroig proper, 800 a 1600 nm, amb 
tres longituds. Aquestes longituds d'ona de treball pre
ferents: 850, 1300 i 1500 nm d'ona depenen de les ca
racterístiques del material que compon els conductors 
de fibra òptica (llocs de dispersió i d'atenuació mínims) 
anomenats finestres. 

La fibra òptica és una guia d'ones circular, forma
da per dues parts: una central, anomenada NUCU 
amb un índex de refracció n1 (recordem que l'index 
de refracció d'una meitat és el quocient entre la velo
citat de la llum al buit i la velocitat de la llum en el 
medi: n1 = c/v1 ), i una capa que ho envolta que ano
menarem revestiment amb un índex de refracció n2. 

La fibra óptica és constituïda per un material die
lèctric conductor de la llum, que proporciona excep
cionals característiques com a medi físic per a la trans
missió de senyals lluminosos. 

Una fibra òptica és un fil fi i transparent de vidre o 
plàstic, o sigui, que pot ser fet de silici convenientment 
transformat o de materials sintètics, segons el tipus de 
fibra. Una fibra òptica pura, fora del cable de protec
ció, té aproximadament el diàmetre d'un cabell humà. 

La llum es propaga a l'interior de la fibra òptica per 
refracció o per reflexió total a les seves parets, segons 
es tracti d'una fibra d'«índex gradual» o d'«índex grao
nat». 

La variació de l'índex de refracció al llarg del dià
metre d'una secció de fibra òptica (l'anomenat perfil 
d' índex) determina les propietats transmissives i la for
ma com la llum es desplaça per la fibra. Així, doncs, 
segons aquest perfil d 'índex ·tindrem tres tipus de con
ductors de fibra òptica amb nucli d'òxid de silici: 

• Conductor de fibra òptica multimode de salt d'índex 
o d'índex graonat. 

• Conductor de fibra òptica multimode d'índex gra
dual: 
Té la mateixa condició que l'anterior però amb la di
ferència que el seu perfil d'índex és parabòlic, tret 
que fa més petites les pèrdues de dispersió. 

• Conductor de fibra òptica monomode: 
Realment, aquest tipus de fibra és una fibra multi
mode d'índex graonat però amb la diferència que 
només es fa passar un únic mode o ona fonamental 
pel seu interior. Això ens proporcionarà, com veu
rem, una sèrie d'avantatges de transmissió. 

Les fibres monomode tenen un nucli de diàmetre 
molt petit (menys de 10 micres) ; les de tipus multimo
de tenen un diàmetre superior. 

MULTIMOOE OE 
SAU D'INDEX 

MUll i MODE 
o'INDEX GRADUAL 

MONOMOOE 

><><><><><>f: 
~ 
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PERILCIINDEX 

Fig. 2. Tipus de conductors de fibra òptica. 

Les fibres monomode permeten una major qualitat 
de transmissió i, en conseqüència, són les que més s'es
tan implantant. 

El conductor de fibra òptica és compost per tres ele-
ments: 

• Nucli (core) 
• Revestiment (cladding) 
• Recobriment ( coating) 

Els dos primers, elements bàsics, són formats per 
materials òpticament transparents. 

El recobriment té la funció mecànica de: 

• protegir el conductor de fibra òptica d'influències ex
ternes, i 

• absorvir forces transversals que podriem produir mi
crocurvatures, que produirien atenuacions addicio

- nais. · 
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Fig. 3. Parts d'un conductor de fibra òptica. 

També hi ha conductors de fibra òptica de plàstic, 
fabricats amb materials polimètrics. Aquestes fibres són 
particularment inmunes a les radiacions electromagnè
tiques; són, doncs idònees en algunes aplicacions es
pecífiques de tipus militar, industrial o mèdic. 

SISTEMA OPTOELECTRÒNIC 

La funció fonamental d'una font òptica és la con
versió de corrent elèctric en llum. Hi ha tres tipus de 
fonts possibles: 
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• Fonts de llum blanca. 
• Fonts incoherents monocromàtiques (LEO). 
• Fonts coherents monocromàtiques (LASER) 

La primera generació de fonts per a comunicacions 
òptiques treballaven en la primera finestra (850 nm) . 
En aquesta finestra la utilització de LEO només es po
dia fer per a distàncies curtes, no només a causa de l'a
tenuació encara elevada de la fibra a aquesta longitud 
d'ona sinó, bàsicament, perquè es treballava amb fi
bra de salt d'índex (perfil graonat) i la dispersió era 
molt elevada. 

Més tard, l'evolució cap a la fibra monomode ha 
comportat la necessitat d'utilitzar el làser. Avui, per a 
aplica,cions de grans distàncies s'utilitza MONOMO
DE/LASER, mentre que per a la majoria es traballa 
amb LED/MULTIMODE. Malgrat això, ja es treballa 
amb LED/MONOMODE. 

ELEMENTS EMISSORS 

Tant els LEO com els làser són semiconductors d'es
tat sòlid i emetne espontàniament llum quan passa a 
través d'ells un corrent. 

La diferència bàsica entre un làser i un LEO és que 
un làser emet llum coherent (o quasi coherent) quan 
circula un corrent més gran que un cert corrent llindar, 
mentre que la llum emesa per un LEO és incoherent. 
A més, la potència òptica emesa per un làser és molt 
més gran que l'emesa per un LEO. 

L'ample aspectral del làser és menys estret (típica
ment d'1 a 6 nm, comparats amb els 25 a 40 nm d'un 
LEO). A més la llum emesa per un làser és més direc
cioal i permet acoblar més potència a la fibra. Final
ment, un làser té un temps de pujada menor d'1 ns 
(un LEO té entre 3 ns i 100 ns). Això significa que pot 
treballar a una velocitat més gran i per tant transmetre 
més informació. 

Malgrat tot un làser té certs desavantatges: 
El LEO és més fiable que el làser i, per tant, té una 

vida útil més gran (1.000.000 d'hores comparades arn 
les 100.000 del làser). El LEO és més fàcil d'usar, ja 
que la circuiteria és més simple (treballar amb làser re
quereix refredaments i circuits estabilitzadors de potèn
cia). Els LEO presenten menys so modal (és un feno
men de distorsió d'amplitud que es presenta en les fi
bres multimode). Finalment, els LEO són més barats 
que els làser, sent la diferència de preus molt impor
tant. Aquestes característiques porten a l'ús del LEO en 
moltes ocasions, malgrat l'avantatge tecnològic que 
comporta l'ús de làser. 

ELEMENTS RECEPTORS 

Per detectar la llum emesa per una fibra es pot usar 
un díode PIN, un fotodíode d'allau (APD), un fototran -

l'O 

1. MODULADOR 

2. EMISSOR 

3. RECEPTOR 

' . DEMOOULADOR 

l'O: CONDUCTOR DE FIBRA ÓPTICA 

Fig. 4. Principi funcional d'un sistema de transmissió amb 
conductor de fibra òptica. 

sistor o un circuit híbrid amb preamplificadors i el fo
todetector (per exemple, un ?IN-transistor d'efecte de 
camp o de PIN-FET). 

Els detectors més comuns són els dos primers, tot i 
que recentment el PIN-FET està guanyant popularitat. 
Bàsicament, són unions P-N que produeixen un flux 
de corrent en captar un fotó. Són generalment sensi
bles a un gran rang de longitud d'ona. És comú trobar 
fotodetectors que treballen bé tant a la primera com a 
la segona finestra com a ambdues. 

El PIN és més lineaJ i, per tant, preferible per a apli
cacions analògiques. Es més fàcil d'usar i la circuiteria 
necessaria és menys complicada. Un APD és més sen
sible; per a la mateixa quantitat de llum produeix més 
corrent. 

Per últim podem dir que la vida útil no és un factor 
rellevant en l'elecció del receptor. 

AVANTATGES 

Les més remarcables són les derivades de les grans 
amplituds de banda i dels avantatges perduts de les fi
bres òptiques. Hi ha també altres avantatges motivats 
per les propietats físiques inherents a les fibres. Per 
exemple, a causa del seu caràcter dielèctric presenten 
ai1lament davant les induccions o interferències elèctri
ques, cosa que les fa idònies per a enllaços de teleme
tria o de dades en ambients adversos. 

Elevada amplitud de banda 

L'ús dels làsers i dels LEO obre una finestra de l'es
pectre electromagnètic en freqüències deu mil vegades 
superiors a les més grans utilitzades en transmissions 
de ràdio. Donat que la capacitat potencial d' informa
ció s'incrementa de forma directament proporcional a 
la freqüència, el làser fa que sigui possible transmetre 
114 b/s. 
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Baixes pèrdues 

Com que intrínsecament les pèrdues de les fibres 
són més baixes (menys de 2,5 dB/km a 850 nm i O, 7 
dB/km a 1300 nm a les disponibles al mercat), la dis
tància entre repetidors resulta multiplicada si es com
para amb l'exigida pels cables metàHalics en condi
cions anàlogues de trànsit. Actualment, s'han superat 
els 200 quilòmetres entre punts de repetició, en condi
cions experimentals, a velocitats fins i tot de 90 Mb/s, 
i s'han aconseguit més de 161 quilòmetres per a 480 
Mb/s. 

Interferència electromagnètica 

La configuarció dels camps electromagnètics que es 
propaguen en les fibres permet que, a la pràctica, es 
produeixi un complert aïllament amb l'exterior. Així, 
doncs, les fibres no contribueixen a interferir en altres 
sitemes, i, a l'inversa, són immunes a les interferències 
originades per altres portadors. 

Mida, flexibilitat 

Un cable de 10 fibres òptiques pot tenir un diàme
tre exterior de 8 a 10 nm i oferir la mateixa capacitat 
d'informació (encara que amb menys repetidors) que 
un cable coaxial de 10 tubs i 8 centímetres de diàme
tre, o que 5 o 10 cables de 2.000 parells de .0,8 m~. 
La diferència de mida repercuteix en el pes 1 la flexi
bilitat del cable; amb un pes d'uns 50 kg/km, és pos
sible transportar en una bobina, i estendre d'una ve
gada, de 2 a 5 km d'un cable de fibra òptica. per a ~n 
cable coaxial de 10 tubs, no es pràctic sobrepassar dis
tàncies de 200 a 300 m en trams d'estesa. Per aquest 
motiu és evident l'estalvi econòmic derivat de la rapi-

desa d'instaHació, transport i estalvi de punts d'unió. 

Factors ambientals i primera matèria 

L'evolució de l'atenuació de les fibres amb la tem
peratura depèn en bona mesura de l'estructura del ca
blejat. A pesar de tot, hi ha dissenys que permeten ga
rantir la total estabilitat de les pèrdues dins el marge 
de - 60° e a 80° c. 

Pel contrari, les fibres de vidre poden patir degra
dacions en mitjans radioactius, si bé tendeixen a recu
perar-se quan desapareix la radiació. Sem~la que. les 
fibres amb nucli de silici, sense dopatges, son particu
larment resistents a les emissions radioactives. 

Cal destacar primer, que les primeres matèries e~
prades en la fibra són molt abundants.a la natura, dl
recta 0 indirectament, i no estaran subJectes a les evo
lucions de cost que presenta el coure. 

Aillament elèctric 

Les fibres proporcionen un total aillament elèctric 
entre el transmissor i el receptor. Això possibilita certes 
prestacions: no cal un terra comú entre l'emissor i el 
receptor; pot arregla-se la fibra sense desconetar els 
equips; els cables de fibra òptica poden travessar zo
nes amb fortes induccions sense perill de descàrrega 
elèctrica ni risc que s'originin curtcircuits. 

Seguretat 

Donat que les fibres no radien energia electromag
nètica, el senyal transmés no pot ser captat des de l'ex
terior. Algunes aplicacions militars es basen en aques
ta propietat. 

APLICACIONS 

En aquest apartat es posa de manifest l'aplicabilitat 
de les transmissions per fibra òptica en els diversos sec
tors de les comunicacions. Per això es fa una revisió 
de les aplicacions dividint-les segons l'estructura de la 
xarxa; xarxes urbanes i interurbanes, xarxes submari
nes xarxes·en àrea d 'abonament i xarxas locals. 

Òels avantatges de les fibres òptiques, comentats 
anteriorment, n'hi ha dos particularment rellevants 
dins la xarxa d'enllaços urbans: 

1) Les seves baixes pèrdues; situació que permet en
llaçar els centres de telecomunicacions d'una ma
teixa ciutat, sense necessitat de repetidors interme
diaris. 

2) El seu petit volum; origina sensibles estalvis econò
mics perquè permet distanciar les juntures fins a 
1000 m., o més fins i tot, al mateix temps que es 
realitza un ús eficient dels conductes urbans, o ca
nalitzacions urbanes. 
Sota el concepte d'enllaços interurbans englobem 
una xarxa que uneix centrals secundàries o tercià
ries, situades en diferents regions o provlncies. 
La distància d'aquests enllaços pot variar enorme
ment, però és freqüent que osciHi entre 50 i 500 
quilòmetres i en alguns casos fins a més de 1000. 
La marxa dels avenços en la tecnologia de comu
nicacions per fibra òptica, especialment en els úl
tims 5 anys (tant en fibres de baixes pèrdues i alta 
capacitat d' informació, com en fotoemissores de ti
pus làser o LEO, i fotodetectores tipus APD i PIN), 
està fent pensar que les òptiques substituiran amb 
avantatge els cables metàHics en els sistemes sub
marins. 
Realitzant les xarxes d'abonat amb fibra òptica és 
possible aconseguir una xarxa integrada sobre un 
únic portador físic per a tots els possibles serveis de 
banda ampla i de banda estreta. Els dispositius, ac-
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tius i passius, i els cables de fibra han madurat prou 
perquè aquestes xarxes siguin ja una alternativa 
viable a les xarxes convencionals en àrea d'abonat. 
La incorporació de la fibra òptica en aquesta part 
de la xarxa implicarà una fabricació de fibres i dis
positius en gran escala (probablement superior a la 
motivada pel consum de les xarxes d'enllaços ur
bans i interurbans) amb el consegüent decrement 
en els costos de producció. 
Fins als començaments dels 80, la fibra òptica n·a 
es considerava idònia per a les xarxes locals, bàsi
cament per la relació de costos enfront dels porta
dors metàHics. 

LA FIBRA ÒPTICA I LES OPORTUNITATS 
QUE OFEREIX . 

L'ús de la fibra òptica facilita la solució d'alguns 
problemes clàssics en instrumentació, control i adqui
sició de dades. Permet la utilització d'una ampla gam-
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DISSENY DE CIRCUITS 
IMPRESSOS 

En la realització d'un prototipus, la majoria de vegades ens veiem obligats a 
realitzar un circuit imprès per anullar la major part de sorolls produïts pel 

plafó de proves i els mateixos cables. En aquest article proposem als lectors, 
tant als futurs com als tècnics ja consagrats, una manera fàcil i econòmica de 

realitzar aquests circuits impressos. 

Des de 1717, data en què es va començar a fer ser
vir electricitat industrialment, fins al1940, data en què 
el doctor Paul Eisler (de Nenderson & Span) va es
tablir les bases del cablejat imprès o circuit imprès, els 
acoblaments entre els diferents elements d'un conjunt 
elèctric es feien amb fils conductors d'energia elèctri
ca. Si bé aquest sistema encara es fa servir en electro
tècnia, la despesa és enorme, perquè es prenen fils 
d'una secció d'1 mm quadrat per fer passar tan sols al
guns miHiampers, donat que amb fils més prims no s'a
conseguiria una resistència mecànica suficient. 

En general s'entén per circuit imprès aquell mètode 
de connexió dels elements constitutius d'un sistema 
elèctric per una sèrie de cintes. Els avantatges que ofe
reix aquesta tècnica són molt grans: possibilitats d'au
tomatizar la producció en sèrie -de manera uniforme 
i sense errors, gran compacitat, possibilitat de fer totes 
les soldadures alhora, etc. 

Fig. 1. Secció d'un circuit imprès. 

CONSIDERACIONS PRÈVIES A L'HORA DE 
DISSENYAR 

Abans de començar a dibuixar el prototipus hem de 
tenir en compte una sèrie de factors que generalment 
no considerem, però que després ens influiran en el 
funcionament del circuit. 

Consideracions mecàniques 

Un circuit imprès no actua solament com a element 
de connexió elèctrica entre els diferents elements d'un 
circuit elèctric. Com que, al mateix temps és el suport 
físic d'aquests components, està sotmès a diferents re-
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Fig. 2. Interconnexió de les dues cares d'un I.C. 

queriments mecànics, tals com el pes dels dispositius 
que suporta, possibles forces de tracció o flexió origi
nades pels elements de fixació, etc. 

Com que tots aquells esforços recauen directament 
sobre el material de base, els materials emprats com a 
suport hauran de complir unes condicions mínimes. 

• Alta resistencia d'aïllament. 
• Bona resistència mecànica. 
• Facilitat de mecanització. 
• Resistència al calor i als elements químics. 
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Comercialment es fan servir dos tipus bàsics de su
ports: 

• Estratificat fenòlic (baquelita). De color marro nós 
més o menys clar. Està format per la successiva apli
ciació de capes de paper especial impregnades 
d'una resina fenòlica que serveix d'agent polimerit
zador. Posteriorment és premsat i sotmès a un trac
tament tèrmic. 

• Fibra de vidre. De color verd translúcid. Es fabrica 
algutinant teixit de fibra de vidre amb resines del ti
pus epoxi. 

En la seva forma comercial el material de base es ven 
en plaques de diferent grandària on, sobre el suport de 
base d'un gruix comú de 1,59 mm, s'ha aplicat, mit
jançant un adhesiu butifenòlic, una làmina de coure 
molt prima (generalment de 35 o 70 micres) i d'una 
elevada puresa: 99,9 %. 

Circuits de doble cara.- No sempre resulat pos
sible dissenyar un circuit imprès disposant totes les con
nexions necessàries en una sola cara de la placa. En 
moltes ocasions, especialment en circuits complexos 
amb gran densitat de components sobre la seva super
fície (com en els cirucits lògics i especialment els mi
croprocessadors), resulta necessari l'us de gran quan
titat de ponts entre diferents pistes, cosa que complica 
el procés de muntatge. En altres ocasions, ens trobem 
davant de la necessita d'incloure un blindatge tan pro
per com sigui possible al circuit. Cas típic de circuits 
d'alta freqüència. Tant en un cas com en l'altre, l'ús 
de circuits impresos de doble cara resol de forma neta 
el problema. 

El principi és realment simple: tal com es fa amb els 
circuits impresos normals, es disposa d'un substrat 
anlnt amb propietats mecàniques adequades sobre el 
qual es disposen els conductors en forma de sèries de 
cintes de coure molt primes, però, ara, pels dos cos
tats del suport. 

Circuit d'una cara Circuit de doble cara 

Fig. 3. Col-locació de reblons. 

El principal problema que presenta aquesta tècnica 
al moment d'interconnectar les dues cares del C.l. en 
els punts necessaris. Es pot aprofitar la pota d'algun 
component, soldant-la pels dos cantons, o bé amb l'a
juda d'un tros de fil de diàmetre adequat. 

Interconnexió entre cares amb reblons.- Fer 
un tub de llautó cilíndric del mateix diàmetre que el fo
rat, axafat pels dos extrems. S'acaba d'assegurar el 
contacte elèctric miljançant estany. Aquest sistema es 
fa servir en els casos en què es preveu nombroses subs
titucions dels components amb els consegüents cicles 
de soldadura i desoldadura. A la figura 3 veiem un tall 
de perfil de la col·locació d'un rebló en els casos d'un 
circuit imprès d'una cara i doble cara. 

Consideracions de Disseny 

Distància entre pistes.- Cal fixar la distància en
tre pistes contigües en funció de la resolució del pro
cés global, la tensió que suporten les pistes, el tipus' de 
material de base emprat i factors climàtics, com pot ser 
la humitat ambiental. A la figura4 podem observar que 
l' espaïament entre pistes és donat en funció de la ten
sió. 
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Fig. 4. Espaiament de les pistes en funció de la tensió. 

Observeu que hi ha dues corbes; una per a continu 
i l'altra, més restrictiva, per a altern (de 60 Hz, ja que 
es tracta d'unes corbes d'origen americà) . Això vol dir 
que, en els casos de pistes que vehiculin corrents al
terns, s'ha d'augmentar la distància, sempre tenint en 
compte el valor de pic de la tensió i mai l'RMS (es pot 
donar el cas d'una tensió d'ondulació molt petita, però 
amb pics elevats i de curta durada). Aquestes tensions 

28-----------------------------------

són les de 'ruptura, és a dir, les que produeixen un arc 
voltaic entre conductors adjacents. 

Les tensions màximes per a una certa separació són 
en realitat molt més baixes. La taula ens pot donar 
una pauta a seguir. 

Tensió' Espa.i.ament m!nlm 

0- 50 v 0.3 mm 
51 -150 v 0,7 mm 

151-300 v 1,5 mm 

301-500 v 3,1 mm 

Fig. 5. 

Els problemes relacionats amb la resistència d'ama
ment (gairebé directament proporcional a la separa
ció), i la qüestió de les fugues elèctriques, es paHien 
enormement si, després de la soldadura i posterior ne
teja, s'aplica un vernís a tota la superfície. 

La geometria de les pistes i, en concret, la d'una 
que canviï bruscament de direcció respecte a l'altra, 
també té la seva importància. S'han d'evitar geome
tries punxegudes que poden afavorir l'aparició d'un 
arc voltaic per efecte de «punxa» similar a l'utilitzat en 
electricitat pels parallamps i descarregadors de sobre
tensió de les línies. 
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Fig. 6. 

Distància entre components 

Independentment que tots els components hagin 
d'anar situats segons la reixa CEl s'ha de prendre pre
caucions en casos especials. 

Pel conveni internacional, s'ha decidit dibuixar tots 
els forats d'un circuit imprès en els vèrtex d'una qua
drícula amb pas de 2,54 mm (la dècima part de la pol
zada anglosaxona). 

Aquest sistema permet normalitzar les dimensions fí
siques dels components i les màquines de perforació i 
muntatge automàtic. En els punts d'intersecció d'a
questes línies, es practiquen els forats a fi de permetre 
el pas dels fils corresponents a cada component. El dià
mètre d'aquests forats sol anar d'1 mm a 1,75 mm, ex
cepte alguns components especials. 

Fig. 7. Reixa CEl. 

Radiacions electromagnètiques.- Si hi ha algun 
component que emeti radiacions electromagnètiques, 
com pot ser un transformador, hem de procurar no si
tuar-lo mai a la vora d'un amplificador de senyals fe
bles ni de cap altre circuit sensible. 

Hem d'evitar fer passar pistes molt a prop d'aquest 
component radiant i, si hi han de passar, caldra pro
tegir-les amb una pista de massa que serveix de blin
datge. 
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Fig. 8. Situació errònia d'uns components. 
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Consideracions respecte a la temperatura.No 
s'ha de posar mai un component que dissipi calor al 
cantó d'un element sensible a les variacions de tempe
ratura (p.e. un transistor) ja que, al marge dels efectes 
nocius sobre el substrat, pot crear una deriva tèrmica 
que porti molts maldecaps (thermal runaway). 

A la figura veiem un exemple perfecte del que no 
s'ha de fer; aquesta realització situa un component sen
sible al calor, com és un quars, al costat d'un integrat 
estabilitzador, que Déu n'hi do com s'escalfa. 

Si hi ha d'haver necessàriament components que 
s'escalfin, és millor situar-los fora de l'imprès: cas dels 
transistors de potència, resistències bobinades, si bé al
guna vegada es pot salvar la situació muntant els com
poents amb una certa separació del !)eu cos respecte a 
la placa. 

Altres recomanacions .- No s'ha de fer passar 
tampoc pistes que suportin un gran consum de corrent 
altern (molta radiació per inducció) pel costat de pis
tes de petit senyal. 

S'aconsella muntar els components, tals com resis
tències, condensadors electrolítics, etc., de forma ho
ritzontal. El muntatge vertical d'aquests components 
només s'accepta en aquells casos en què hi ha neces
sitat d'una alta densitat per unitat de superfície (cone
gut popularment com «muntatge a la japonesa»). 

Evitem també de posar les pistes d'entrada i sortida 
d'un dispositiu en paraHel. 

TRIA DEL GRUIX DE LES PISTES 

Amb la implantació cada vegada més extensa de 
components de baix consum, les pistes assoleixen 
gruixos que, tot i ser petits, permeten folgadament el 
pas dels corrents sense cap tipus de problema. T anma
teix, sol succeir que aquests components són associats 
a d'altres de pòtencia, amb un consum de corrent molt 
més elevat. Si no tenim en compte aquest factor, po
dria desaparèixer, volatilitzada, una pista excessiva
ment prima, a causa d'un excés de corrent. 

Corrent màxim admisible per a una pista.- Els 
corrents admisibles per a una pista de circuit imprès 
són més importants que els corresponents a conduc
tors circulars de la mateixa secció, i depenen, a la ve
gada, de la resistència del material conductor i de la 
seva aptitud per dissipar el calor generat pel pas del 
corrent, bé sigui per convecció, conducció, o per ra
diació. 

A la figura podem veure les intensitats màximes 
admeses en funció de les elevacions de tempertura pels 
espessors de coure més corrents: 35 i 70¡¡.. a la tempe
ratura ambient de 20 graus centígrads. Com era d'es
perar, a més corrent circulant, més temperatura de la 
pista. 

Gruix mínim de les pistes.- També s'ha de limi-
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tar el gruix mínim de les pistes. Si són excessivament 
primes correm el perill que en qualsevol dels proces
sos necessaris per a la completa realització del circuit 
imprès aparegui un tall, de descontinuïtat o que desa
paregui la pista pels efectes d'un atac amb àcid massa 
perllongat. Així mateix, la resistència mecànica de les 
pistes molt primes és molt feble, sobretot després de 
ser soldada. Com a norma general, podem considerar 
un gruix de 0,35 mm com el mínim practicable. Tot i 
així, procurarem sempre que les nostres pistes no si
guin de menys d 'uns 0,4 mm. 

MASSES I BLINDATGE 

Entrem ara en un tema altament complex i molt di
fícilment normalitzable, el domini del qual només po
dreu aconseguir a base de fer molts circuits i constatar 
que, misteriosament, no funcionen com esperàvem 
(segons les famoes lleis d'en Murphi) . Malgrat tot, in
tentarem de donar algunes orientacions pràctiques. 
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prot ecció coure 

corrosió l a t eral 

base 

Fig. 9. Efectes de la corrosió lateral. 

Com a norma general, cal posar la massa com més 
gran millor i envoltar tota la perifèria de la placa de ma
nera que formi un «marc». Si hi ha pistes que portin 
nivells de senyal molt baixos, caldrà perllongar sengles 
pistes col·laterals de massa que actuïn de blindatge. Un 
exemple d'aquesta tècnica es pot observar a la figura 
10. 

Les superfícies de massa grans també es poden fer 
servir de petit radiador o dissipador per a elements tals 
com triacs, transistors, circuits integrats especials de 
gran potència, etc. 

RESUM DE RECOMANACIONS DE DISSENY 

Cal tenir en compte una gran quantitat de paràme
tres per a un bon disseny de l'esquema d'implantació . 
Amb la intenció de facilitar la tasca, oferim un resum 
de consideracions sempre a tenir presents a fi d'acon
seguir un circuit pràctic: 

Consideracions mecàniques 

• Les dimensions de la placa han de convenir a la seva 
instaHació (caixa, mòdul, espai existent ... ). 

• Convé anar en compte per tal que els components 
ajustables tinguin un accés fàcil, i caldrà situar-los, 
per exemple, a la perifèria de la placa o a un altre 
indret fàcilment accesible) . 

• S'ha de vigilar l'aparició potencial de bucles de mas
sa i acoblaments paràsits. 

• Cal garantir que la distància entre components per
meti la col·locació i soldadura fàcil, i també cal tenir 
en compte una eventual substitució. 

• Els components mecànicament pensats han de tenir 
una subjecció adequada. 

Consideracions elèctriques 

• La localització dels components ha d'oferir una idea 
clara i lògica del trajecte dels senyals i de les inter
connexions. 

• S'han de suprimir els acoblaments paràsits. 
• Cal prendre mesures de seguretat en els indrets pro

pers a tensions de xarxa o bé als voltatges. 
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Fig. 10. Blindatge entre pistes contigües. 
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Fig. 11. Esquema elèctric de l'amplificador. 

• Ès necessari considerar l'amplada de les pistes en 
funció del corrent. 

• Interessa afavorir l'accés dels punts de prova (test 
points) i ajustaments en les eventuals intercon
nexions entre plaques. 

Consideracions de dibuix 

• Indicarem, en cas necessari, totes les dimensions 
mecàniques i també l'escala de realització i les to
lerancies. 

• Verificarem la distància mínima entre pistes. 
• Procurarem que totes les pastilles (cercles, etc.) es

tiguin posicionades a la intersecció de les línies de 
la reixa normalitzada. 

NORMES PRÀCTIQUES DE DISSENY 

En aquesta secció pretenem donar una idea gene
ral del que pot ser un procés pràctic de disseny d'un 
circuit imprès. Per això, mostrarem de forma esquema
titada el disseny pràctic de dos C.I., de cara simple i 
doble. 

Realització d'un C.I. de cara simple 
La fita que s'hauria d'assolir és, partint de l'esque

ma elèctric, arribar a elaborar el circuit imprès sobre 
un suport translúcid, poliéster o paper vegetal, tot i que 
s'aconsella el primer, ja que el vegetal té una gran ten
dència a absorbir humitat, cosa que produeix les con
següents deformacions. 

Plantejament del disseny.- Primer de tot haurem 
de d€cidir l'escala a emprar. A la indústria es treballa 
amb escales ampliades de 2:1 , 4:1 o encara més grans, 
tot i que també es pot treballar a dimensions reals (es
cala 1:1). Normalment, farem servir l'escala 1:1 i no-

més escollirem les més grans si es desilja una definició 
i precisió molt elevades. Una vegada enllestit el dis
seny, aquestes escales es reduiran a 1:1 per procedi
ments fotogràfics que no comentarem aquí, perquè es
capen de l'objectiu d'aquest article. 

Com a exemple pràctic, agafarem el circuit de la fi
gura 11 amb un amplificador operacional. 

Primer s'aconsella de dibuixar un esborrany sobre 
un paper normal, però al pas de 2,54 mm, traçant els 
components de forma esquemàtica, després d'escollir 
les dimensions que creiem més adequades per a la nos
tra placa (estàndards o no, segons el procés posterior). 
Aquest pas és, potser, el més important, ja que d'una 
bona distribució dels components sobre la placa de
pèn, a més del bon funcionament del circuit, que pu
guem fer o no totes les interconnexions entre ells amb 
el mínim nombre de ponts possible i, si pot ser, sense 
cap. Per tant, és un bon consell no tenir por de perdre 
una mica de temps en aquest procés, ja que després 
el recuperarem sobradament. 

En casos simples, pràcticament es pot seguir la ma
teixa col·locació marcada per l'esquema elèctric, sem
pre i quan tinguem en compte les dimensions reals dels 
components. 

Ara, amb un altre llapis (si pot ser, d'un altre color) 
dibuixarem les pistes, tenint en compte les recomana
cions donades. Aquesta pot ser la part més enuljosa 
del disseny, ja que generalement cal repetir-la diverses 
vegades fins arribar al disseny òptim de les pistes. 

Després de superar aquesta etapa, arribarem a te
nir un esborrany similar al de la figura 12, amb més o 
menys marques d'esborraments, segons la nostra sort 
o habilitat: 

Abans de passar a la propera fase, és recomanable 
moderar la nostra impaciència d'acabar la placa i tor
nar a comprovar si és correcte el disseny, preferible
ment després de deixar un temps prudencial entre el 
dibuix i la comprovació. L'experiència demostra que 
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Fig. 12. Esborrany acabat. 
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Fig. 13. Transfers coHocats 

aquesta és la millor manera de descobrir els errors, ge
neralment inevitables, de disseny. 

Dibuix del circuit.- Tot seguit coHocarem el pa
per vegetal o de polièster sobre l'esborrany. Si fem ser
vir el mètode directe ens podem estalviar aquest pas, 
i copiarem en net el circuit. Per a les rodones i sobre
tot per als terminals dels circuits integrats és preferible 
fer servir sistemes de transfert similars a les leltres au
toadhesives del tipus Mecanorma, Alfac, Letraset, 
etc. Aquestes, a més d'agilitzar el disseny, donen una 
precisió en la col·locació dels components impossible 
d'aconseguir altrament. 

Fig. 14. Dibuix de la placa enllestit. Al costat tenim la dis
posició dels components. 

Ün cop tots els símbols transferibles estiguin al seu 
lloc, podem dibuixar la resta del circuit amb Rotring 
o similars (de diferents gruixos), si és que no preferim 
el sistema de línies adhesives. En tot cas, cal assegu
rar-se abans de passar el dibuix a la tinta, que tots els 
símbols estiguin al seu lloc i perfectament adherits, ja 
que si n'enganxem més després de dibuixar les pistes, 
és molt possible que l'adhesiu dels fulls del suport dels 
símbols esborri parcialment algunes pistes. 

En acabar el dibuix arribarem a un resultat com el 
de la figura 14. 

Es recomanable afegir als costats de la placa unes 
marques que facilitin després la coHocacioó de la pla
ca, i també alguna referència que ens indiqui quina 
banda tenim al davant. No oblidem que el suport és 
transparent i que si, a més, després en traiem un foto
lit, no sempre resulta clara la forma de coHocar-lo so
bre la placa verge. Per exemple, es pot consignar al
guna referència escrita tal com identificació de termi
nals, model o versió, etc. 

REALITZACIÓ D'UN C.I. DE DOBLE CARA 

Recomanacions pràctiques de disseny.- El 
procés per dissenyar un circuit imprès de doble cara és 
molt similar al seguit anteriorment en el cas d'una sola 
cara. Només s'han de tenir presents algunes recoma
nacions pràctiques. 
1. Cal extremar l'atenció dedicada a la disposició dels 

components sobre la placa. Si aquest era un punt 
important en les plaques d'una sola cara, ara esde
vé d'extrema importància, tal com demostra la 
pràctica. 

2. L'ús de símbols transferibles és imprescindible, ja 
que és l'única forma de fer coincidir el disseny 
d'ambdues cares amb prou precisió. 

3. Revisar el disseny de l'esborrany diverses vegades; 
les possibilitats d'error són ara molt més elevades. 
Realització pràctica.- Veiem ara una realització 

pràctica de forma ràpida i esquematitzada: a partir de 
l'esquema elèctric farem una distribució dels compo
nents sobre la placa. 

Sobre el paper, farem la distribució de les pistes, 
fent servir un color diferent per a cadascuna de les ca
res i indicant clarament els possibles ponts entre amb
dues cares. Aquest procés no s'iHustrarà aquí gràfica
ment per la impossibilitat de poder reproduir amb cla
redat els diferents colors, tres en total, emprats en 
aquest disseny. 

Una vegada comprovat el disseny (sempre és millor 
fer-ho tres vegades que no pas dues), copiarem en dos 
fulls de poliester cadascuna de les cares, procurant no 
moure al més mínim l'esborrany o el poliester, ja que 
això tindria uns efectes desastrosos al moment de per
forar la placa. Procurarem també incloure unes mar
ques de referència el més clares possibles, que perme
tin centrar correctament el disseny sobre la placa. 
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Fig. 15. Exemple de marques de referència. 

Sobre un altre full, dibuixarem els components ins
crivint referències que facilitin el posterior munt~tge: 
valor, tipus d'integrats, situació de la pota o pin 
número 1 de l'integrat, els punts de prova o d'a
justament, etc. 

Superposant tots els fulls amb els punts de referèn
cia arrenglerats, la coincidència dels forats ha de ser 
total. 

Cal indicar sempre a cada plànol, si és cara com
ponents o cara soldadures. Això s'acostuma a fer al 
caixetí, amb altres indicacions com tipus de material 
de la placa base, autor del projecte, autor del dibuix, 
dades, modificacions, nom del circuit i escala del di
buix. 

PROCÉS PRÀCTIC DE REALITZACIÓ DE LA 
PLACA 

Mètodes d'impressió de la placa 

Fins ara s'ha tractat dels diferents mètodes i consi
deracions que hem de tenir en compte en dissenyar 
una placa de circuit imprès. Una vegada ja estem en 
possessió del nostre disseny, ja sia sobre paper vege
tal, polester o negatiu fotogràfic, es tracta d 'eliminar el 
couré no desiljat de la placa verge, per poder-hi deixar 
només les nostres pistes de connexió. 

Aixó ho podem assolir bàsicament de dues mane
res: 

Mètode per contacte.- És el més senzill i només 
es pot utilitzar per fer un sol exemplar de circuit im
près. Consisteix a dibuixar sobre la cara amb el coure 
de la placa, protegint amb algun material les parts que 
no ens interessa que desapareguin. Per a prototipus rà
pids i senzills es fa servir un retolador amb una tinta es
pecial (per exemple, el Dalomark 33) no soluble en 
aigua o àcid. 

El procés de protecció de la placa començarà mar
cant amb un llapis gras uns quants punts clau del cir
cuit, tot completant-los amb el retolador. Deixarem as
secar la tinta i submergirem el C.!. en el bany de cor
rosió. Les parts no protegides per la tinta es disoldran. 
Posteriorment, es pot fer desaparèixer el retolador amb 
tricloretilè (TCE). 

Un altre sistema més sofisticat fa ús de les mateixes 
rodones i tires vinil que es poden fer servir per al di
buix del circuit imprès. 

També en aquest cas es marquen uns punts de re
ferència i desprès, es coHoquen rodones on convingui. 
Procurarem que aquests transfers quedin ben engan
xats per tal que resisteixin l'acció dels àcids. 

També es pot pensar en un sistema mixt, de rodo
nes de vinil i retolador per traçar les pistes, que com
bina els avantatges d'ambdós sistemes. 

Aquestes rodones presenten un gruix de solament 
1,2 mm, i una precisió dimensional de ± 0.05 mm. Pot 
aparèixer un problema a l'hora de traçar les corbes de 

1es pistes. Hi ha dos sistemes de fer-ho, representats a 
les figures 20 i 21. 
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Fig. 18. Col·locació de les marques de referència. 
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Fig. 17. Disposició dels components a l'esborrany de la pla
ca. 

A l'esquerra, dipositem la cinta de forma tal que la 
vora externa de la corba conservi sempre la seva lon
gitud natural, tot i obligant a comprimir la vora inter
na. Sobretot cal no estirar la cinta; les conseqüències 
d'aquesta falsa maniobra poden ser fatals en desen
ganxar-se i recuperar les seves dimensions naturals al 
cap d'un temps. A la dreta, anem formant la corba amb 
petits trossos de recta, tallant el vèrtex sobrer. 

Per als «poc traçuts» hi ha corbes ja preformades 
amb una amplia gamma de radis. A la figura 23 repre
sentem el procés complet de realització d'un circuit im
près per contacte. 

Abans de començar tot el procés, convé assegurar
se que el coure estigui ben desgreixat i sense cap ras
tre de corrosió atmosfèrica. Si cal una neteja, s'ha d'u-

o tilitzar una esponja, aigua i pólvores de fregar cassoles 
"'. (del tipus Vim, Ajax, etc. ), aclarir amb abundant ai
j gua i assecar immediatament. Eviteu de tocar la super-

- fície del coure amb els dits! 
Mètode fotogràfic positiu.- És particularment 

adequat per a sèries miljanes i grans. En el mètode fo
togràfic positiu, la placa verge de circuit imprès té la 
seva superfície de coure recoberta per una capa molt 
fina de material fotosensible resistent a l'acció dels 
àcids. Aquesta capa és particularment sensible a les ra
diacions ultravioletes, cosa que permet que es pugui 
manipular la placa emulsionada a la llum normal in
candescent d'un bombeta, sense més precaucions. Cal, 
però, evitar, tant com sigui possible, l'acció directa del 
sol_so.bre I' emulsió. 
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Fig. 19. Exemple de C.l. doble cara ja acabat . 

Per impressionar la placa, farem servir una font de 
llum rica en ultravioletes, generalment anomenada in
soladora , com podria ser l'esquematitzada a la figura 
24. 

S'aplica directament el dibuix sobre poliester a la 
placa presensibilitzada positiva. Una vegada insolada, 
després d'uns 3 minuts aproximadament, les parts on 
no ha tocat la llum (pistes de coure), romandran for
mant una capa de protecció, i les altres desapareixe
ran. 

Per al revelat de la placa es pot fer servir un líquid 
comercial o bé preparar una dissolució de 10 grams 
de sosa càustica en un litre d'aigua tèbia. Igualment es 
pot accelerar el procés si passem un cotó xop de reve
lador per sobre (uns dos minuts aproximadament) . 
Quan ja es .vegi el dibuix del circuit sobre la làmina de 
coure neta, rentarem amb força aigüa la placa i l'ata
carem químicament. 

Els temps consignats fins aquí són només aproxi
mats, i depenen de gran quantitat de factors, com ara 
el fabricant dels productes, la potència i naturalesa de 
la llum emprada per insolar (p.e. si en lloc de ser fluo
rescents UV, són fluorescents normals, els temps aug
menten fins prop del doble: 6 minuts). La certesa dels 
temps més convenients només es pot adquirir amb la 
pràctica. 

El sistema positiu també pot fer servir un fotolit 
positiu, cosa que permet, per exemple, arxivar el di
buix sobre el paper de poliester. 

El sistema positiu presenta l'avantage, respecte al 
negatiu , de poder veure fàcilment les pistes de coure 
abans d'atacar la placa, de manera que es pot fer al
guna petita rectificació després del revelat. A més, per 
a petites sèries, permet estalviar-se el procés intermedi 
del fotolit, cosa que compensa el seu preu lleugerament 
més elevat. 

Procés fotogràfic negatiu.- Partim ara una vega
da més del dibuix sobre poliester que posarem en con
tacte amb un tros de pel·lícula fotosensible negativa, 
anomenada fotolit, de venda al comerç. La insolarem 
durant uns tres minuts aproximadament i després la re
velarem amb un líquid adient. Obtenim així un fotolit 
que és una rèplica exacta en negatiu del circuit ante
riorment dibuixat; és a dir, les pistes de coure que 
abans eren negres, ara són transparents i a l' inrevés. 

Una vegada sec, posarem el fotolit sobre d'una pla
ca fotosensibilitzada negativa, vigilant la col·locació (és 
molt comú en els principiants, i a vegades també en 
els que no ho són tant, posar el negatiu a l' inrevés, i 
així obtenim una placa totalment invertida, com vista 
en un mira ll) i procurant no tocar l'emulsió, ja que la 
podríem ratllar. Per tant, si es desiija tallar la placa, ho 
farem de la forma més neta possible (unes tisores de 
xapa o una guillotina resultaran molt adequades, però 
evitarem l'ús de serres o similars ja que provoquen 
molts residus en forma de polsim). 

Després d'uns altres 3 minuts d'insolació, submer
girem la placa, amb la cara del coure cap a da lt, en 
una cubeta amb revelador especial per a plaques (no 
serveix el mateix que per als fotolits) . Amb això s'en
dureix el vernís fotosensible que ha rebut la llum i es 
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Tensió Espaiament mínim 

0- 50V 0,3mm 
51-150 v 0,7 mm 

151-300 v 1,5mm 
301-500 V 3,1 mm 

Taula 1. Tensions màximes admissibles. 
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Fig. 20. Traçat de corbes amb cintes adhesives. 

dissol l'altre. Si no volem comprar el revelador al co
merç es pot assajar el TCE (tricloroetilè). Si es disposa 
d'ampliadora fotogràfica, podem fer servir, en lloc del 
fotolit, pel·lícula LITH impressionada a l'ampliadora 
durant uns 15 segons amb el diafragma a 8 i revelada 
tot seguit amb un producte de dos components espe
cials. 

Una vegada tenim la placa insolada i revelada, po
dem passar a l'atac químic. Amb lleugeres variants, 
aquest és el sistema que es fa sevir industrialment; té 
el desavantatge davant del positiu, però, d'incorporar 
un pas més en el procés com ja hem vist. 

Fig. 2 1. Traçat de corbes amb cintes adhesives. 

Atac químic 

En arribar a aquesta etapa de fabricació, ens tro
bem amb una placa sobre la qual hi ha certes parts de 
coure protegides i d'altres que no. Sigui quin sigui el 
sistema de gravació emprat anteriormnt, hem d'elimi
nar precisament les parts no protegides o que no cons
titueixen el circuit imprès própiament dit. 

El mètode general és submergir la placa en un bany 
químic a fi de dissoldre el coure sobrer. Encara que in
dustrialment hi ha molts mètodes, ens limitarem, dins 
d'un context de petita sèrie, a esmentar-ne només dos: 

Atac amb perclorur de ferro (C 13Fe6H20). - Sis
tema emprat també industrialment. És el que propor
ciona una major definició (atenció durant l'atac a les 
pistes molt primes, poden desaparèixer). Es prepara a 
partir de cristalls que es dissolen en a igua en una con
centració de 40 graus Beaume, encara que a la pràc
tica sempre s'acaba fent-ho a ull. Si l'a igua és calenta , 
uns 50 graus, el procés s'accelera moltíssim. 

Submergirem la placa en una cubeta de plàstic amb 
la cara de coure cap a dalt per evitar que es pugui rat
llar la protecció . Si és de doble cara, es poden dispo
sar les plaques verticalment o bé enganxar una protec
ció a la cara inferior (una petita tira de fibra de vidre 

tan que s 

llum U. V 

Fig. 24. Esquematització d'una insoladora de doble cara. 
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Fig. 23. Procés de realització d 'un C.l. per contacte 

sense coure a cada cantó pot conve~ir perfectament). 
Tot seguit, remourem el líquid en totes direccions a ti 
d 'accelerar el procés, evitant el dipòsit de residus so
bre la placa. 

A vegades és de treure la placa de tant en tant de 
la solució i posaria sota l'aixeta de l'aigua ·per eliminar 
els dipòsits de coure. 

Una vegada acabat el procés, s' esbandei><;rJa~plft..Ç,à. 
amb aigua abundant i es passa a les següents fases de 
perforació, muntatge i soldadura. 

Amb l'ús, el preclorur de ferro es va saturant de re
sidus d~ coure, perd eficàcia corrosiva i va canviant de 
color. Es llavors el moment de substituir-lo. 

Atacador ràpid.- És un sistema molt. adequat per 
als impacients i per als amants del «faci-s'ho vostè ma
teix». Es prepara una solució d'un 33 per cent de sal
fumant domèstic, 33 per cent d'aigua oxigenada de 
110 volums (generalment l'ampolla és de color negre) 
i un 33 per cent d'aigua. S'opera com en el cas pre
cedent, tenint la precaució de fer-ho en un lloc força 
ventilat, ja que la reacció química és molt violenta i alli
bera gasos tòxics. Cal tenir molta precaució a manipu
lar el salfumant i l'aigua oxigenada, i evitar el contacte 
amb la pell i molt especialment amb els ulls o mucoses. 

En acabar el procés, s'esbandeix amb abundant ai
gua. Podem alentir o accelerar el procés d'atac variant 
les concentracions de salfumant i aigua oxigenada 
(sempre a parts iguals). 

A diferència de l'atac amb perclorur, el líquid sobrer 
resultant d'un procés de corrossió no es pot tomar a 
fer servir una altra vegada. S'ha de procurar no tenir 
el circuit més temps del necessari dins del bany, ja que 
es pot produir una corrosió lateral que augmenti Ja re
sistència elèctrica (perquè es redueixi Ja secció) i li en 
disminueixi la mecànica. No s'aconsella en circuits im
presos dibuixats amb retoladors de dubtosa qualitat. 

Neteja i banys de protecció 

Tant si el circuit ha estat dibuixat amb retolador com 
fet amb tires de vinil, per passar a la fase de soldadura 
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Fig. 25. Seqüència d'impressió d'una placa negativa. 

s'han d'eliminar les rectes d'aquest procés amb un dis
solvent. Es poden assajar diversos tipus: alcohols, ace
tona, aiguarràs (no massa recomanables els dos últims 
per la capa de matèria greixosa que deixen després 
d'evaporar-se), però el més indicat és el tricloretilè 
(TCE). 

Si el circuit ha estat elaborat pel sistema fotogràfic, 
hi ha encara a sobre del coure una capa molt prima 
de vernís resultant de l' eduriment de material fotosen
sible. Aquest vernís és soldable i no cal treure'! ja que 
ens protegirà el coure de la ràpida corrossió que expe
rimenta, especialment en medis humits. 

Esmalts.- Si per qualsevol motiu el coure queda 
«nU» i volem evitar la corrosió, es pot aplicar una capa 
molt prima de vernís especial en «Spray» (un cop so
dats els components). A més d'evitar la corrossió, aug
mentarem la resistència de la placa a la humitat i mi
llorarem l'aïllament sota condicions difícils. 

Industrialment, s'acostuma a fer servir un procedi
ment serigràfic per dipositar sobre la paca atacada, 
abans de muntar els components, una capa de vernís 
resistent a la temperatura. Aquesta capa, a més de pro
tegir el coure, facilita el procés de soldadura, cosa que 
evita els curt-circuits entre pistes originats per les peti
tes gotes d'estany. Aquest procediment deixa tota la 
placa recoberta de vernís, excepte els punts on s'han 
d'efectuar soldadures . 

Estanyada de les pistes.- L'ús de proteccions per 
estanyada centrífuga, en els circuits que no exigeixen 
una alta definició, permet una economia gran, tot i 
mantenir una vàlua tècnica considerable i de llarga du
rada. 

En circuits impresos de fabricació casolana o sèries 
molt petites, també es poden fer servir diversos prepa
rats comercials d'estanyada en fred o, fins i tot, es pot 
estanyar a mà, després de desgreixar molt a fons i pro
curar escalfar el coure el mínim possible per no afectar 
l'adhesiu si el nombre de pistes és limitat. + 

XA VI ER MURCIANO 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. 

Professor d'electrónica a l'EUETT i 
a l'l.F.P. Sant Josep de Calassanç. 
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AJUSTAMENTS EN ELS 
""' VIDEOS (I) 

Quan la imatge que dóna un vídeo comença a perdre resolució i a augmentar 
el soroll, i quan en els punts blancs surten ratlletes, ha arribat l'hora de 

canviar el capçal del vídeo. De totes maneres, abans de canviar-lo sempre 
s'ha de netejar, perquè quan és brut fa els mateixos símptomes. 

Comencem explicant el procés de neteja, que, tot i 
que és un treball senzill, sempre és delicat (l'autor d'a
quest article ha vist trencar diversos capçals). 

Agafarem una camussa, que sigui realment de ca
mussa, és a dir, de pell fina d'aquest animal, la mulla
rem amb esperit de vi isopropflic i, posant-la sobre el 
dit índex, tocarem el capçal de vídeo just a la part que 
correspon a la separació de la part mòbil de la fixa (fi
gura 1), de forma que, fent girar el tambor porta
capçals, el capçal fregui horitzontalment la camussa. 
Atenció!, el dit amb la camussa no s'ha de moure mai 
en sentit vertical. Això podria trencar els petits elements 
de ferrita que formen els capçals de vídeo. 

Quan s'ha fet voltar el tambor diverses vegades, es 
retira el dit amb la camussa, s'espera uns segons per
què s'evapori l'esperit de vi i ja es pot provar amb una 
cinta. 

En cas de necessitat, aquesta operació es pot fer 
amb altres elements, com podria ser alcohol industrial; 
i la camussa es pot substituir per uns mocadors de pa
per suau, però s'han de fer servir només com a últim 
recurs. El millor sistema és el que ja hem dit abans. 

Quan s'ha fet tot això i no s'han solucionat els pro
blemes primers, s'ha de canviar el tambor porta
capçals. Aquesta operació varia una mica segons el ti
pus de vídeo de què es tracti. Treure el capçal vell sol 
ser relativament fàcil; només cal tenir cura de la situa
ció dels cables de connexió i del color, perquè després 
puguem coHocar-los igual en el capçal nou. En alguns 
Beta i a tots els U-Matic i algun altre s'ha de fer el cen
trat, és a dir, eliminar les excentricitats del tambor. Per 
aconseguir-ho s'ha d'utilitzar un aparell que mesura en 
micres les variacions que es produeixen. En alguns al
tres tipus també s'ha d'ajustar l'atzimut. Això s'acon
segueix introduint uns cargols en el tambor que toquen 
el suport del capçal de ferrita i el desplacen lateralment. 

Fig.l 
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sen ida de la cinta 

+ 

Fig.4. 

cargol 

Fig. 5. 
Per poder comprovar el resultat s'utilitza una cinta de 
referència que conté diversos senyals per a diferents 
ajustaments. Cal veure aquests senyals al monitor 
abans de corregir l'ajustament. 

El pas següent seria l'ajustament de la ressonància 
dels capçals i el circuit. Això es fa per aconseguir el 
màxim senyal d'RF. Per comprovar-ho es fa servir l'os
ciHoscopi. Aquí també cal ajustar el senyal procedent 
de cada capçal i deixar-los igualats. 

La commutació dels capçals s'ha d'ajustar de for
ma que en VHS sigui de 6,5 línies després de la sepa
ració del primer i segon camp (figura 2). Per a aques
ta operació s'ha de connectar la sortida de víde al ca
nal 1 de l'osciHoscopi i els impulsos del commutador 
del vídeo a l'entrada d'impulsos exteriors de l'osciHos
copi. 

L'ajustament de guies d'entrada i sortida del tam
bor de vídeo no sempre fa falta, però s'ha de compro
var quan es canvia el capçal. Per fer-ho caldrà fer ser
vir la cinta test que hem esmentat abans i connectar 
l'osciHoscopi de forma que enllaci el canal 1 amb els 
impulsos de commutació del capçal del canal 2, el se
nyal d'RF que surt del primer amplificador de capçal i 
la base de temps sincronitzada al canal!. S'ha d'acon
seguir que el senyal sigui al més pla possible. Així, les 
guies d'entrada afecten la part esquerra de l'osciHogra· 
ma i les de sortida, la part dreta. S'entén que sen~ sor
tida o entrada al tambor portacapçals (figura 3). 

Un altre ajustament que es pot fer serà el de tran
quing mecànic. Conservarem l'instrument de mesura 
igual que en l'anterior ajustament i desplaçarem longi
tudinalment el conjunt de capçals de so i CTC fins 
aconseguir el senyal màxim; no cal dir que per fer això 
l'ajustament electrònic ha de ser a la meitat del seu re
corregut (figura 4). 

L'ajustament del capçal de so no varia del d'un 
capçal de cassette normal; per això no el descrivim.+ 

JOSEP CASANELLES i CARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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LA FEDERACIO EUROPEA 
DE BANDA CIUTADANA I 

LA TROBADA DE NIÇA 

Al míting celebrat a Niça els dies 20 i 21 del mes de maig, l'ECBF va 
comunicar la següent informació. 

PRESÍDIUM 

Es manté sense canvis l'actual configuració del Pre
sídium. 

BANC DE DADES INFORMÀTIC 

Proposta italiana de sistemes informàtics amb vistes 
a l'intercanvi d'informació i a la futura creació d'un 
Banc de Dades Beceista Internacional. 

INCORPORACIÓ DE L'ECBF A L'ERSI 

L'ECBF comunica que ha estat acceptada com a 
membre de ple dret a l'ETS!, amb veu i vot a les reu
nions que aquest organisme celebri. Aquesta incorpo
ració va ser ratificada a l'última assemblea general de 
l'ETS! celebrada el31 d'abril de 1989. 

NORMA EUROPEA DE BC 

S'aprova la normativa europea de BC, amb la in
clusió de 80 canals i els modes d'emissió AM, FM, SSB. 
Aquesta normativa sen1 lliurada e l'ETS! en el trans
curs de la propera assemblea. 

COMISSIÓ TÈCNICA 

Es manté sense canvis l'actual estructura d'aquesta 
comissió. 

ESTRASBURG 

A través de l'advocat contractat per l'ECBF s'am
pliaran els contactes inciats amb el Consell d'Europa i 
altres organismes oficials europeus. 

UIT 

L'ECBF va fer arribar una sol·licitud formal de re-

coneixement del servei de BC o Ràdio Personal per
qué fos inclós a l'ordre del dia de la Conferència de 
Plenipotenciaris de la UIT que es va inaugurar el dia 
23 de maig a Niça. A títol individual, els països del 
l'ECBF van presentar una sol·licitud similar als repre
sentants de les seves adminsitracions estatals de tele
comunicacions. + 

FEDERACIÓ CATALANA DE 
BANDA CIUTADANA 
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LES 
TELECOMUNICACIONS A 
L ,ESCOLA: UN FET QUE 

ES POT MOSTRAR 

Sempre ens ha semblat que quan es pronuncia el mot telecomunicacions o 
d'altres que hi poden estar relacionats o en són sinònims, ens estem referint a 
quelcom que no és a l' a~ast de qualsevol, sinó que ens referim a coses en les 
quals s'ha de ser docte. Es a dir, fa Ja impressió que només són enginyers, els 

qui poden tractar el tema. 

I això no deixa de ser cert si ens limitem a parlar 
de teories i càlculs més o menys elevats dels que es 
tracten a nivell de Facultat o a les escoles que es de
diquen a aquesta branca d'estudis. Ara bé, perquè no 
es pot parlar de telecomunicacions amb infants? Crec 
que no és una gran incongruència, perquè estem en 
una era on els processos d'informatització són cada ve
gada més evidents i on els automatismes creats pels ho
mes en forma de ginys són cada vegada més a prop 
nostre (bona prova n'és que no fa gaire temps es va 
celebrar l'any internacional de les Telecomunicacions). 
Uavors, la telecomunciació no deixa de ser un tema 
que també hi és relacionat i dins la quotidianitat de 
cada vegada més gent. 

I els nens no deixen de ser també gent per bé que 
més o menys menuda i en període de formació. És per 
això que voldria parlar d'una experiència duta a ter
me en el marc de l'escola. Ens referirem en aquest cas, 
a l'Escola Virolai de Barcelona. I, en concret, a la 
segona edició de les anomenades Jornades de Portes 
Obertes durant els proppassats dies 20 i 21 de maig. 

Aquestes jornades eren dedicades enguany a les 
Uetres i les Arts. Les primeres que es van celebrar ara 
fa dos anys, van ser dedicades a Ciència i T écnica, que 
potser encaixaven més amb el tema referit en el pre
sent article. En la present edició, i gràcies a l'èxit ob
tingut anteriorment, vam incloure l'apartat decicat a les 
Telecomunicacions com un taller de mostra dedicat a 
l'Art a distància. Pensem que això s'encabeix perfec
tament en el plantejament, ja que no es pot deixar de 
contemplar la comuncació en si com un art, pura i sim
plement. Tots sabem que quan intentem comunicar 
amb una altra persona no n'hi ha prou de saber un vo
cabulari. També s'ha de saber emprar aquest vocabu-

!ari de forma que el nostre missatge sigui entenedor. I 
tota aquesta filosofia formaria el punt de partida de les 
Jornades a les quals em refereixo. 

Com podeu soposar no es tractava només de co
municar els sons d'un cercavila, l'expressió d'una pin
tura o la declamació d'una poesia o obra d'art a tra
vés de les ones. 
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En concret el que es pretenia era donar a conèixer 
la realitat de les telecomunicacios dintre d'un àmbit on 
no acostumen a ser presents gaire directament, però 

que no per això hom pot girar l'esquena al fet que en 
l'actualitat sHa de saber de què van. 

És per aquesta raó que ens vam posar d'acord tots 
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els radioaficionats que haviem participat en la primera 
edició d'aquestes Jornades per posar fil a l'agulla i veu
re què hi fèiem. Per començar, davant d'un fet com és 
el que ens ocupa cal esbrinar les possibilitats d'acon
seguir o aportar els materials que té cadascú. A més 
cal tenir present que dintre de la radioafició hi ha mol
tes branques i subespecialitats (si és que les podem 
anomenar així) que poden fer que una mostra d'aquest 
tipus sigui més o menys rica. 

De tot això va sortir que els temes que inclouriem 
a la mostra i dels quals es podrien fer demostracions 
serien: 

• Demostració d'escolta d'ona curta a través d'un 
aparell Collins i una antena de fil llarg. 

• Demostració d'operació de bandes d'HF i VHF a 
través de l'indicatiu especial que posaríem a l'aire 
ED3 JLA (inicials de Jornades de les Lletres i les 
Arts). Els equips a utilitzar serien un Fr-757-GX i un 
IT -7B per bandes baixes i un C-5800 de Standard 
a la banda de 144 MHz. Les antenes estaven for
mades per tres dipols en V inv~rtida per 10-15-20 i 
per un dipol llarg amb bobines totabanda que fun
cionaria amb acoblador. Per VHF disposàvem 
d'una antena de trèvol de polarització horitzontal. 

• Recepció del satèHilt Meteosat a través de receptor
conversar muntat a partir d'un kit i antena autocons
truïda. 

• Recepció de 1V via satèHit amb possibilitat de veu
re l'Intelsat i l'Eutelsat amb algunes emissions d'en
llaços entre cadenes. Per aquest motiu vern dispo
sar d'una antena parabòlica de 1,20 m de diàmetre 
i la unitat conversara corresponent. 

• Recepció de 1V amateur amb la coHaboració dels 
grups de 1V d'aficionats de Barcelona-ciutat. Dispo
sar d'antena parabòlica per 1250 MHz i 2400 MHz. 

• I, per últim, també hi havia demostració de digita
lització d'imatges captades i retingudes in situ. 
Com es pot suposar, els alumnes d'una escola com 

la que ens ocupa, no són capaços d'entendre molt la 
part teòrica de tots aquests muntatges presentats, però 
sí que poden ajudar, i ho van fer sense problemes, en 
la col·locació d'antenes, cables, elevar pals, etc. Quan 
es veu el resultat d'haver muntat tots els artilugis es 
comprova que en el fons hi ha un bon fi i és això el 
que compta. Amb els alumnes és amb qui es pot par
lar després dels ajustos per ensenyar que tot comporta 
la seva feina perquè el resultat sigui el que es pretén. 

Com a mostr?~ val a dir que tant els alumnes com 
els seus pares es varen mosstrar interessats en tot el 
que s'exposava i també van poder realitzar escoltes 
d'emissores en castellà, alguns espais esportius via sa
tèHit i van poder observar-se al miHímetre i veure les 
possibilitats que oferia «la seva fotografia» després de 
digitalitzar-la. 

Els coHegues de les emissios de 1V amateur van po
der exhibir alguna de les seves cartes d'ajustament i 
també van poder enviar algun missatge de salutació al 
públic assitent de forma molt especial. 

Pel que fa a l'estació especial a les bandes decamè
triques no es pot dir que es fessin molts contactes, ja 
que l'activitat que hi havia pel que fa a trànsit de con
cursos durant els dos dies que va celebrar-se la mostra 
en sí va dificultar de poder establir gran quantitat de 
contactes, juntament amb una propagació que tampoc 
va ajudar gaire. Donat aquest 'Cas vam poder escoltar 
QSO més propers al sector dels 27 MHz que, malgrat 
que no es podien operar, també van distreure més d'un 
dels assistents. 

En conjunt, es pot parlar d'experiència positiva i 
animadora de cara a formar futurs radiaficionats que, 
de moment, ja coneixen alguns dels vessants en què 
es pot moure per aquest món un xic desconegut però 
no poc gratificant. I prova d'això és el resultat de la 
mostra pel que fa a la aportació de cadascú de nosal
tres com a radioaficionats que van poder saludar tam
bé altres coHegues via ràdio, amb la qual cosa es pot 
observar que també a través de la telecomunicació es 
pot fomentar l'amistat. 

Agraïm la coHaboració dels coHegues de les esta
cions: EA3 WG OP VICENS, EA3 WW OP HECTOR, 
EA3 ABC OP FERRAN, EA3 ATR OP ALBERT i EA3 
CHN OP TOMAS. + 

MIQUEL LLOMPART i MALLORQUES 
EA3 FPR 

Membre URB 
Professor d'EGB a l'Escola Virolai 
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Sistema d'Alimentació Ininterrompuda SAl 

• Protecció total (SISTEMA ON LINE) 
La red exterior no resta mal connectada al seu 
ORDINADOR, utilitzant-la solament per 
carregar bateries. 

• P.W.M. Onda Sinusoïdal (distorsió Inferior al 2%). 
• Transformador separador de sortida. 
• Pel seu fJJncionament completament 

SILENCIOS, els seus acumuladors hermètics, 
exemptes de manteniment I un dlseny en 
concordància amb l'aspecte dels equips 
Informàtics més actuals, els ccSAis OLIMPIC,,, 
poden ser inclosos en qualsevol ambient de 
treball. 

ELECTRONICA.S.A. 

AMBAR Electrónlca, S.A. 
Av. Marquès de Montroig, 259 
Comercial: Tel. (93) 383 69 58 
Fàbrica: Tel. 397 90 11 
Fax 388 67 89 
08913 BADALONA (Barcelona) 

Delegació a Madrid: 
Tel. (91) 200 36 94 

Servei Tèc. zona de Llevant· 
MEDIOS INFORM. VALÈNCIA 
Ferran, 15,'3er., C-D 
46001 VALÈNCIA 
Tel. (96) 332 31 05 



RTV CARDEDFU, LA TV 
LOCAL NUM. 1 A 

CATALUNYA 

Anys abans de la creació de TV3, a Cardedeu ja varen trencar amb el 
monopoli de TVE creant la primera televisió local de Catalunya. Una 

experiència que ha tingut molts seguidors a altres ciutats i pobles catalans, ara 
tenim unes 90 TV locals ... i encara més estan en projecte. 

Anem cap als anys de la «transició», l'any 1980 con
cretament, i imaginem-nos què podia passar si en un 
poble de 8.000 habitants es fes televisió, trencant l'he
genomia de l'ens estatal TVE. 

La idea, que va nèixer d'un grup d'amics que va
ren preguntar-se, i per què a Cardedeu no pot ins
tal·lar-se una emissora de TV local?, va provocar mol
ta expectació a nivell estatal, i és clar, el govern de l'è
poca els va enviar a la Guàdia Civil per precintar l'e
missor, cosa que no van arribar a fer, gràcies a la pi
caresca dels integrants de RlV Cardedeu. 

La intenció dels promotors de l'emissora de TV no 
era una emissora clandestina, sinó que RlV Carde
deu va constituir-se com una emissora local i comuni
tària d'àmbit municipal i al servei de tot un poble, sen
se cap orientació partidista i amb un projecte de fi
nançament popular. Cada persona que volgués tenia 
dret a ser titular d'una participació de 5.000 pessetes. 

El 7 de juny del1980 el projecte es fa públic orga
nitzant un debat sobre la TV local, el qual va emtre's 
en directe per demostrar als ciutadans la realitat del 
projecte. Aquesta primera emissió experimental va fer
se amb equips tècnics cedits per un particular, que tam
bé els va deixar pel motiu de la Festa Major del mes 
d'agost. RlV Cardedeu és el més clar exemple de la 
TV local «a la catalana», una TV que s'acosta al poble 
i que escapa de la programació comercial, i on parti
cipen entitats culturals. Un model molt allunyat de l' i
talià, a on per exemple Silvio Berlusconi va co
mençar montat una TV per al complex d'habitatges 
«Milano 2», una espècie de barri dormitori situat als 
afores, que tenia vídeo comunitari amb l'emissió, so
bretot, de pel·lícules. 

Tornem a Cardedeu, a principis del1981 ja es dis
posa de material propi, l' emissor és de 5 W de potèn
cia i cobreix tota la població, els equips de vídeo de la 

primera època els podríem dividir entre els de blanc i 
negre; 3 càmeres amb un generador d'efectes especials 
(mescla, cortines i key) i un magnetoscopi de 1/2" en 
B/N. 

Els equips de color, alguns encara en servei, varen 
ser: Un equip ENG compost d'una càmera i d'un mag
netoscopi U-matic i d'un equip d'editació també U-ma
tic. 

Els corresponents monitors, una tituladora, un tele
cinema i l'equip d'iHuminació acabaven de constituir 
l'equipament visual. 

A l'apartat d'àudio hi havia un equip de sonoritza
ció i intercomunicació. L'equip de blanc i negre era 
possible traslladar-lo a una unitat mòbil per fer grava
dos a l'exterior. 

Actualment ja es disposa d'una taula d'efectes per 
càmeres de videocolor, de tres càmeres d'estudi, de 
dos equips de gravació ENG en sistema U-matic i d 'un 
TBC que permet fer efectes i mesclar imatges d'un 
magnetoscopi amb les imatges d'una càmera d'estudi. 
8 anys de TV participativa. 

Durant el temps de funcionament de RlV Carde
deu, molts han sigut els coHaboradors que més tard 
s'han profesionalitzat treballant a TVE o TV3, Josep 
Vila presentador de l'espai informatiu «teledues» de 
TV3, va començar a fer TV a Cardedeu i com ell molts 
tècnics de les TV abans esmentdes. 

La programació té un caire eminentment local amb 
la participació de totes les associacions culturals, espor
tives, i recreatives, les quals tenen un responsable per 
a la producció de programes. 

Actualment s'emet cada dilluns i dijous a partir de 
les 10 de la nit. Durant el dijous s'emet la repetició del 
programa anterior. Per cobir les notícies s'estableixen 
uns «torns de guàrdia» compostos per un mínim de 
dues persones que s'encarreguen de la gravació, re-
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PROGRAMACIÓ ACTUAL 

SETMANAL: CARDEDEU INFORMATIU 
MENSUAL: PANTALlA GRAN 

CARDEDEU-lO, LLINARS-O MOBIOLA 
ESPORÀDIC: DEBAT 

dacció i muntatge de la notícia. El programa informa
tiu «Cardedeu informatiu és el que més temps porta en 
antena, altres programes interessants han sigut «El pro
fessor tot ho sap i rius» i els debats. Un dels més intes
sants va ser un debat sobre la presó de La Roca, des 
del poble de Santa Agnès de Malanyanes, situat a 
8 km de Cardedeu, els ciutadans podien fer pregun
tes als invitats situats als estudis centrals. Un enllaç de 
microones permetia connectar els dos pobles, tot un 
desplegament tècnic per a una TV local, que a més a 
transmetia en directe el debat. 

Foto 1. Visita parcial de les 
instaHacions de 1V Cardedeu. 

Foto 2. Caràtula d'uns dels 
programes. 

Foto 3. En alguns casos es fan servir 
equips professionals o 
semiprofessionals. 

Molts més han sigut els programes oferts per RlV 
Cardedeu a tota la població, i molta gent que hi ha 
treballat i col·laborat per aconseguir ser la primera TV 
local de Catalunya i mantenir-se encara amb força.+ 

JORDIBRUNETiTORTEA3165ADXB 
Tècnic especialista en imatge i so 

En~L-n..yeí~ 
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COMPONENTS TELECOMUNICACIÓ KITS 

Distribuïdor dels circuits Cebek 

EEBEK 

Passeig de Gràcia, 126-130· Tel. (93) 237 11 32-Fax (93) 415 38 22-08008 Barcelona 

-1 ,..1 ... 
e '-1.1 ~~ 

TECNO . lC 

HA ... A ... AISU 
PHOTONICS 

SISTEMES DE VISIÓ I ANÀLISI D'IMATGE 

STREAK CÀMERES FINS A FEMTOSEGONS 

CÀMERES CCD LINEAL D'ESCOMBRAT 
SISTEMA DE MILLORA D'IMATGE TEMPS REAL 

SISTEMES DE TRACTAMENT I ANÀLISI D'IMATGE 

MESURA I CONTROL VfDEO INDUSTRIAL 

SISTEMES ARGUS-100 PER A BIOMEDICINA 
ANALITZADORS TEMPORALS PER A FOTOQUfMICA 

CÀMERES CCD AL TA DEFINICIÓ 

CÀMERES TUB PER A MICROSCOPIA 

CÀMERES TUB FINS A 1600 LfNIES 

CÀMERES UV 

CÀMERES IR FINS A 2200 nm. 
CÀMERES RAIGS X 

_____ FIBRA ÒPTICA _ ___ ____ 

Dola.n.-Jen.n.er 

~~ 
CONTROL INDUSTRIAL 

IL·LUMINACIÓ 
SEGURETAT INDUSTRIAL 

MESURA INDUSTRIAL 

SOLDADORS DE FIBRA ÒPTICA 
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COMUNICACIONS 
ESPECTROFOTOMETRIA A DISTÀNCIA 

REFLECTÒMETRE 
SENSORS DE FIBRA ÒPTICA 

COMUNICACIONS 
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Tel.(3) 675 13 00 - Fax (3) 675 59 51 

EMPRESA CATALANA Telex 54848 CMA-E 
' 1 ' 08190 SANT CUGAT DEL VALLÈS 

ALTA TECNOLOGIA APLICADA, S.A. - (BARCELONA - SPAIN) 



"""' RECEPTOR HETERODI 
D,ONACURTA 

Fa unes quantes décades, al llarg dels anys 30 i també durant la ~egona querr~ 
Mundial era molt usual trobar receptors heterodins equipant vaixells, av1ons 1 

d'altres in~taHacions sent d'ús molt estés també en el món dels radioaficionats; ja 
que permetien una ~mpla cobertura de banda i una bona sensibilitat i selectivitat 

emprats també per a rebre ona contínua (CW). 

Actualment continuen sent uns receptors molt apre
ciats per tot radiaficioat de mena, ja que són d'un dis
seny molt senzill, fiable (sobretot amb els moders com
ponents de què es disposa) i permeten rebre de forma 
exceHent no tan sols la telegrafia sinó també les transmis
sions de Banda Lateral Única, en RTfY i també les trans
missions en amplitud modulada, i, a més a més, el seu 
cost es irrissori. 
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Fig. 1. Circuit 1 

CIRCUIT! 

El senyal de recepció se sintonitza per Ll , que és un 
circuit ressonat que entra per la G 1 de BF 981; és un FET 
extremadament eficient en recepció ja que és practica
ment immune a les modulacions creades i a la sobrecàr
rega. Per assolir una bona selectivitat d'entrada cal que 
L1 tingui un bon Q, sent el més ideal un debanat sobre 

C7 

100 

R3 15 O K 
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4K7R2 · ~O 
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forma de porcellana d'uns 20 mm aproximadament. 
Una solució de compromís és la de debanar 25 voltes de 
fil de coure esmaltat de 0,2k mm sobre una forma de 6 
mm de diàmetre amb nucli. En un secundari de 4 espi
res debanades en el mateix sentit i sobre el costat fred del 
primari (no al damunt del primari sinó al costat). 

El condensador Cq és la meitat d'un tàndem de re
ceptor antic que pot ser substituït per un condensador 
variable de radiotransistor; tantrnateix això no és acon
sellable a causa de les altes pèrdues que tenen i que faria 
disminuir el Q del circuit. 

La cobertura de freqüència variarà aproximadament 
entre 5 i 25 MHz en moure el condensador, sent els ex
trems de la banda variable dependents de la posició del 
nucli de la bobina i també de la capacitat residual del 
condensador utilitzat. 

A la G2 del FET arriba un senyal procedent de VFO 
el qual és pensat perquè osciHi a les freqüències esmen
tades miljançant un circuit LC idèntic a l'esmentat, sent 
Clll'altra secció del tàndem utilitzat a Cl. 

R10 

10JI.f 
U2 741 

6 

S'hi ha introduït un sistema d'eixample de banda 
consistent en un díode Varicap que varia la seva capaci
tat segons moguem el potenciòmetre R7. Si C14 és molt 
petit (10 pF), l'escurçament de freqüència serà molt re
duït, sobretot a les bandes més baixes. És imprescindible 
alimentar l' osciHador amb un regulador de tensió de 8 V 
i de blindar acuradament les bobines. 

En el drenatge del BF 981 trobem el senyal d'àudio 
resultant que és filtrat per T1 que és el secundari1 d'un 
petit transformador de radiotransistor. 

CIRCUIT2 

Li segueix un pas pre-amplificador d'àudio elaborat 
entorn uns 1-1A 741 que, miljançant un commutador de 
dos circuits de dos posicions, ens permet obtenir dos 
graus de selectivitat: 

• Ample quan és commutat el potenciòmetre R4 (en el 

NOTA 

És el bobinat que presenta més espires i això es igual a major resitèn
cia en mesurar-ho amb un tester. 

1 )A f 
C3 RG 10K 

RS 0 .5.1'- f 

C6 

50K 

- -

TQ6. 2002 
470).1 

1K8 1K8 

3n3 

Fig. 2. Circuit 2. 
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Fig. 3. Circuit 3. . 
qual hi ha un retall de freqüència per damunt de 3000 
Hz). 

• Estreta quan es commuta el conjunt Rl-R2-R3-C4-
C5-C6, que ens permet una arniada de banda d'uns 
800 Hz, apta per rebre telegrafia. El guany, de cada 
cas és donat per l'ajust del corresponent potenciòme
tre i vigilant que el circuit no entri en autoosciHació 
(això es coneixerà per l'aparició d'un fort xiulet d'àu
dio). El Senyal filtrat és amplificat posteriorment per 
un TO 2002 aplicat a l'altaveu. 

S 'l·la de tenir en l'alimentació d'aquest pas d'àudio, ja 
que presenta un elevadíssim guany, sent crítics els con
densadors i resistències de desacoblament d'alimenta
ció. 

CIRCUIT3 

En el cas que s'hagi de menester més sensibilitat i per 
millorar la selectivitat frontal del receptor, és molt acon
sellable utilitzar un previ de RF format entorn un BF 981. 

La bobina L1 i L2 són idèntiques a la descrita en el re
ceptor (Ll du un secundari, però no L2). El guany es re
gula per Rl i en drenatge del FET obtenim el senyalam
plificat adaptant-lo al receptor a través de Tl , que no és 
més que un balun de ferrita d'UHF en el qual hem bobi
nat 6 espires entre O del FET i l'alimentació, i el secun
dari són 2 espires en el mateix sentit. 

Els condensadors associatas a les bobines són dues 
seccions d'un tàndem de radio-receptor antic. 

AJUSTAMENT 

D'entrada és molt recomanable utilitzar antena. Com 
millor sigui la instaHació d'antena millor serà en rendi
IT)ent del receptor, que pot ser espectacular en el cas de 
treballar amb antenes sintonitzades. El primer que hem 
de fer és vigilar que no hi hagi curtcircuits i que tampoc 

• 12 

A 'ANTENA' 
DEL RECEPTOR 

no hi hagi errades de muntatge. Un cop alimentem el re
ceptor (és recomanable utilitzar piles per estaviar-nos el 
bru git de 50 Hz de la font d'alimentació , tret que aques
ta estigui molt ben estabilitzada) , és a dir, aplicada l'ali
mentació i l'antena, movent el tàndem Cl-Cll del re
ceptor hem de poder escoltar alguna estació comercial. 
Tot seguit hem de regular el nucli de Rl i deixar-lo en el 
lloc on el senyal d'àudio sigui més fort. Si es disposa de 
freqüencímetre es pot calibrar un dial de frequüència, ja 
que en un receptor heterodí la freqüència de VFO cor
respon a la freqüència rebuda per l'antena. 

També seria interessant calibrar l'eixamplament de 
banda (el potenciòmetre R7) en diferents segments que 
podrien coincidir, per exemple, amb les bandes de ra
dioaficionats. 

Si no hi ha freqüencímetre, una acurada escolta dels 
senyals rebuts ens pot donar una orientació de en quina 
banda ens trobem. Per desplaçar la freqüència cal recor
dar que quan més capacitat hi hagi en el condensador 
variable (quan més introduïdes estan les plaques mò
bils), més baixa serà la freqüència del circuit. El mateix 
passa quan més introduït estigui el nucli. 

Els potenciòmetres del pre-amplificador han de ser 
ajustats al màxim guany però assegurant-se que els se
nyals forts no els facin entrar en autoosciHació. Un cop 
el receptor està en marxa es connecta el previ i es regu
len les plaques del tàndem de sintonia i els nuclis a un ni
vell similar als de la bobina L1 del receptor. Petites va
riacions dels nuclis faran que ambdues bobines del pre
vi treballin a la mateixa freqüència . 

No s'ha d'oblidar el disseny de les plaques del circuit 
imprès i tampoc que s'han de prendre les precaucions 
habituals per treballar amb RF a nivell de muntatge: to
tes les conexions d'àudio amb cable apantallat i l'equip 
han de poder estar dins una capsa metàHica amb el ne
gatiu ficat a xassís. + 

JOAN MORROS i NOSET EA3 FXF 
Membre de la Unió de Radioaficionats de Ueida (Se

grià) 
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CURSOS ~n~D~D~ · ~ 1989. 90 
D'iniciació, especialització i perfeccionament. 

Centre 2: Laboratori d'electrònica bàsica. 

INDUSTRIALS: ELECTRÒNICA ANALÒGICA Y DE POTÈNCIA (REGULACIÓ, CONTROL Y COMANDAMENT) 
ELECTRÒNICA DIGITAL • MICROPROCESSADORS • AUTÒMATES PROGRAMABLES. 

CONSUM: ELECTRÒNICA BÀSICA • RÀDIO • TELEVISIÓ • VIDEOCASSETTES. 

NOVES . 
TECNOLOGIES: INFORMÀTICA • REPARACIÓ Y MANTENIMENT D'ORDINADORS • ROBOTICA • 

VEHICLES FILOGUIATS • LÀSER • FIBRA ÒPTICA. 

RECREATIUS: DE L'ELECTROMECÀNICA A L'ELECTRÒNICA DE LA MÀQUINA RECREATIVA (DIVERSOS 
NIVELLS). 

Classes a dies alterns en horaris diferents o en règim accelerat i intensiu. 

Per a joves i adults. 

Formació específica per a personal d'empreses. 

Servei d'orientació professional i borsa de treball per a alumnes. 

Consultoria, va loració i selecció de personal per a empreses. 

Sol·liciti ara el dossier complert amb detallada informació de cada curs. 

Truqui'ns: (93) 318 10 50-3 18 14 51 
340 40 66 (contestador autom.àtic) 

Vingui a veure'ns 

o enviï la butlleta a: 
Uncet, Sistemes i Serveis Formatius 

.1 Pl. Universitat, 5 pral. 
08007 BARCELONA 

........................ x •t 
• 
• Desitjo rebre sense compromís la informació següent: • • • Cursos-------------------., 
• . -------------------~ 
: Nomicognoms _____________ ___ 

• Domicili ----------------
: Població C.P. 
: Comarca Tel. ____ _ 



LA SERVOPOLARITZACIÓ 
ACTIVA DOLBY HX PRO 

El món de l'enregistrament magnètic ha tingut, com tot en aquesta vida, 
moments importants que representen fites dins de la seva història. En podríem 
destacar l'aparició de la cinta de cassette i els reductors de soroll tipus Dolby 
o dbx. Recentment, i cada cop més, els aparells incorporen un nou sistema 

anomenat HX PRO, que té com a finalitat Ja millora de l'enregistrament de les 
altes freqüències. 

Un dels problemes de l'enregistrament magnètic és 
el de la saturació del suport magnètic a altes freqüèn
cies que té com a conseqüència una caiguda de l'am
plitud enregistrada en aquesta banda de freqüència. 
Aquest efecte s'agreuja notablement per a nivells alts 
o velocitats petites d 'enregistrament, de manera que 
pot esdevenir un problema important a l'hora d' enre
gistrar senyals amb molta riquesa d 'harmònics. 

A la figura 1 podem apreciar millor el perquè d'a
quest fet. La gràfica representa la corba de sensibilitat 
d'una cinta cassette en funció de la premagnetització 
(corrent de polarització). Si ens hi fixem bé podrem ob
servar que la sensibilitat de la cinta a 1 kHz varia molt 
poc, mentre que a altes freqüències la variació de la 
sensiblitat és molt més accentuada i presenta una dis
minució molt forta en augmentar l'amplitud del corrent 
de premagnetització. 

Fig. 1. Variació de la sensibilitat d'una banda magnètica en 
funció del nivel de polarització. 

- 30 L.__..J.__.J__¡___.L_.J 

-6 -4 -2 o +2 +4 

d8 

Fig. 2. Característica de transferè ncia entrada-sortida d'una 
cinta Sony UX-S, amb i sense HX PRO. 

EL SISTEMA HX PRO 

El Dolby HX PRO és un sistema servocontrolat que 
proporciona, en cada moment, la quantitat adient de 
polarització, fent un càlcul en el qual es considera el se
nyal enregistrat i el corrent de polarització com una 
sola entitat. D'aquesta manera, podem obtenir un en
registrament de qualitat semblant a l d'una cinta de me
tall amb una cinta normal d'òxid de ferro. 

Pel que hem vist abans, la forma en què hom pot 
assolir el millorament de la resposta en freqüència és 
disminuint l'amplitud del corrent dé polarització en 
funció del nivell dels senyals d'alta freqüència que ar
ribin al capçal d'enregistrament; a més nivell d'entra
da, menys amplitud en el corrent de polarització. Com 
que la degradació més important es troba per a a lts ni
vells de freqüències altes, el sistema haurà de ser prou 
inteHigent per poder detectar aquest fet. 
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Ampli enregistr. 

Fig. 4 . 

Tipus de 
banda 

Fi I tre P. Banda 

ídem Altre canal 

La pràctica totalitat d'aparells que incorporen el sis
tema HX PRO utilitzen el mateix esquema bàsic, en el 
qual destaca el xip 11-PC 1297 CA, dissenyat especial
ment per la casa NEC per a aquesta aplicació. Malgrat 
això, aquest sistema ja era utilitzat abans de l'aparició 
d'aquest xip per fabricants de renom com Studer a 
base d'amplificadors dobles de transconductància. 

Entczgistrament amb un 
capçal no equipat amb 
DOLBY HX PRO 

100 200 500 1K 2K SK 10K 20K 
Freqüènci.1 (Hz) 

Fig. 3. Efecte del Dolby HX PRO sobre una cinta d'òxid de 
ferro (tipus 1). · 

EI1-1PC 1297 CA és un xip estèreo basat en dos am
plificadors de guany comandat per una tensió contí
nua, disposant cadascun el seu propi circuit de con
trol. El senyal de polarització s'envia a un preamplifi
cador integrat dins del xip i d'allí als dqs amplificadors 

Cap 
d' enregis\rament 

comandats per tensió. Un transformador amb presa in
termèdia i sintonitzat a la freqüència de l' osciHador de 
polarització per eliminar els harmònics que puguin des
torbar rep aquest senyal amb oposició de fase i l'envia 
al capçal d'enregistrament. Per altra banda, el senyal 
que volem enregistrar passa a través d'un filtre passa
banda (700 Hz-18kHz) i s'adreça als circuits de con
trol, on es rectifica, detecta el valor de pic i s'aplica la 
tensió contínua resultant a un integrador que és l'en
carregat d'enviar les ordres de control a l'amplificador 
controlat per tensió. D'aquesta manera, podem variar 
el corrent de polarització en funció del senyal d'entra
da, que és el que volíem. 

Cal remarcar que I'HX PRO tan sols treballa en l'en
registrament i que la seva finalitat és compensar les ir
regularitats de la banda magnètica. Així, doncs, com 
que no hi ha una codificació com, per exemple, la dels 
reductors de soroll, podrem reproduir una cinta enre
gistrada amb HX PRO en qualsevol platina i aprofita 
els seus avantatges. + 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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BROADCAST- 89 

Després d'assistir a l'edició d'enguany del BROADCAST celebrat a Madrid 
(Espanya) el passat mes de maig podem indicar-vos el nostre punt de vista del 
que ha estat aquesta Fira. De novetats no en vàrem veure gaires, suposem que 

això és causat per la proximitat de dades entre aquesta Fira i la coneguda i 
consolidada fira de Montreux a Suïssa, ja que els fabricants importants 

prefereixen un aparador més visitat i conegut 

Aquesta tercera edició té com a lema l' <<Exposició del 
món professional per a professionals» i, realment, és l'ú
nica mostra d'aquest tipus dins l'Estat espanyol, on tro
bem els equipaments per al món professional de la ràdio 
i la televisió. 

Malgrat que algunes de les empreses més importants 
del món no hi hagin participat i que algunes de les que 
tenien representació la tenien a un nivell molt baix, 
aquesta Fira pot ser una de les millors si s'aconssegueix 

INDICADOR 
I DE 

PROCES 
. SENYAL D'ENTRADA 

4-20mA, Q..20mA, Q-1 mA, Q..1V; Q..5V, Q..10V; 1-5V; 2mVN 

mantenir el nivell ascendent dels que varen començar, 
ampliant cada cop més les exposicions i millorant-ne els 
serveis. 

En aquest article fem esment dels equips que més ens 
han cridat l'atenció o que siguin novetat. 

La casa SONY va presentar una vídeo-impressora en 
color que produeix còpies en paper o transparències 
procedents de senyals de vídeo de carnera, VfR, ordi
nador, etc. 

• • CARACTERÍSTIQUES +02 5 " +20 1 

••• ••• :;:;".:'" t (3 posicions) 

OPCIONS 
Alarma: Una o dues independents 
Relès: Un o dos BA 250Vac 
Retard: Programable (0, 1, 2, 5, 15 seg.) 
Hlséresl: Programable (0, 1, 2, 5, 10unit. 
Excitació transductors: 24Vdc; 10Vdc; 
6Vdc; 2mAdc. 

FORMAT: 96 + 48 mm S/DIN 43700 
Resolució: 31/2 dígits (1.999 punts) 
Rang dlsplay: programable (Hardware) 
Ajustament: Zero i escala 
Identificació: Franja de color 
Unitat física: Serigrafiada en frontal 
Frontal: Rltre antireflectant 
Connectors: inclosos 

Alimentació: 220Vac; 125Vac; 24Vac; 
12Vdc; 24 Vdc 
Sortides: BCD; RS232; 0-1V; 0-tOV; 
20mA; 4-20mA; 1mV/d 

••••• ••••••• ••••••• 
··· --------------------------------------------~----------------------------· ••• .... ::: u~TEL ••••••• '.L •••••• 

Demani n's rel¡tcló de DISTRIBUÏDORS 

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



Característiques principals: 
• Qualitat fotogràfica, 16 milions de colors per dot, pro

cessa 8 bits per color. 
• Còpies a paper o transparències. 
• Diverses possibilitats d'impressió, 4 imatges en el ma

teix suport, 9 imatges, o compostes. 
• Entrada, senyal compost, RGB, components connec

tor «S» (Y/C separades). 

La casa AUC (abans EURE) presenta diversos mo
dels del nou sistema S VHS industrial que sembla tenir 
molta acceptació al mercat per les seves prestacions i el 
seu preu. 

MODELS: SR-2810E =Editor 
BR-S610E = preeditor 
BR-S410E = portàtil 

Les principals característiques són les següents: 
• Molt bona resolució horitzontal (més de 400 línies). 
• Major autonomia en el portàtil (180. minuts). 
• Quatre pistes de so (2 normals i 2 HI-FI). 
• Entrada de codi de temps longitudinal (EBU). 
• Cinta més barata per unitat de temps. 
• Total compatibilitat entre PAL i SECAM. 
• Compatibilitat per dubbingde S VHS a VHS. 

Aquesta mateixa casa també va presentar uns moni
tors de marxa d'una exceHent qualitat com són els mo
dels: 

TM-210PS monitor de 400 líneas 20". 
VM-R200PSN monitor de 600 líneas 20" grau 2. 
També vàrem veure uns vídeos en el sistema Mil de 

qualitat broadcast. Gràcies al seu sistema de treball, per
met els senyals de croma comprimits i multiplicats en el 
temps, traquing automàtic amb entrades i sortides de 
senyals_. 

Algunei de les seves característiques són: 
• Temps d'enregistrament 92 minuts. 
• Cassette de mida aproximada al de VHS. 
• Baixa degeneració en fer còpies. 
• Amplitud de banda «Y» de 25 Hz a 5,5 Hz. 
• Relació S/S «Y» 4 7 db «C» 48 db (components). 
• So d'alta qualitat 2 pistes. 

Equips de la JVC, models: KR-M 860E i KR-tvi800E. 
dB S.A. presenta un estabilitzador d'imatge integrat 

en unes lents. !)quest dispositiu, ja el vàrem poder veure 
a Montreux. Es un model molt interessant que treballa 
molt bé. 

Característiques: 
• Estabilització: 1,0 Hz- 87 % 

• Pes: 
• Mides 

4,0 Hz-96% 
lO,OHz-98% 
6lliures. 
4,5" diàmetre 11" llarg. 

Gonzàlez Olaechea va presentar el seu estoc d'equi
paments amb millors marques que altres anys i millores 
en les prestacions. 

Podem destacar el generador de caràcters CHYRON 
MODEL «ACG». 

Tituladora de preu mitjà amb efectes zoom, compres
sió, perspectives, etc. 

La sortida de senyal també s'obté en components. 
També cal destacar l'enregistrador digital d'estat sò

lid QUESTECH SSUR, en aquest equip tenim 78 segons 
d'imatge per a repeticions en jugades esportives o per fer 
efectes. 

Com que la memòria és d'estat sòlid, quan acabem 
d'enregistrar ja la tenim a punt per reproduir, sense ha
ver d'esperar el rebobinat, com passa en els sistemes de 
cinta magnètica. 

3M i la matriu de commutació sèrie H. 
Aquesta matriu va ser utilitzada per primera vegada 

durant els Jocs Olímpics de Seül, per als quals va ser dis
senyada. La que vàrem veure en aquesta Fira era més 
petita de 32 = 32, connectada al terminal del processa
ment 3M 6600, que pot fer tots els direccionaments pos
sibles. En vídeo i so aquesta sèrie H té diversos models 
de panells de comandament. + 

JOSEPCASANELLASiCARBONELL 
Tècnic d'equips i sistemes de vídeo-transmissió 
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LA TEVA REVISTA 
TÈCNICA 

• • WIC1Ó FI U.TR0\1('.\ F' \ fntO 
• 1' 11-.L-IJ(;l.\C'L\ o\.._TrnU \1 11 ft.'T\ H PkO'\:I\1 
• t'O' GR{.;, F.lKOPI:;L Dl. ft\, 1)\ lllï ")\\ \ 

SUBSCRIU-T'HI H 
·~~-------------~---------------------------BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO senyors: · 

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 
O 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 NÚM. I 
O cpte. corrent _L..,_ ______ _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 
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AQUI ... RADIO EXTERIOR 

DE CATALUNYA (III) 

En anteriors articles hem tractat diversos vessants relacionats amb la possibilitat 
d'assolir una fita en el camp de les comunicacions a Catalunya, la creació de 

Ràdio Exterior de Catalunya. 

En aquest article comentarem una ·altra possibilitat 
esmentant totes les solucions possibles per trobar una via 
ll¡ure per poder fer, d'aquest repte un fet real. 

Això porta a pensar si fóra o no possible entrar en una 
nova modalitat de presentar les ràdios exteriors com ara 
les emissions que actualement ja fomenten algunes rà
dios que es basen en la utilització de satèHits. Fins ara els 
dexistes o els mateixos radioaficionats sempre han trac
tat de rebre o utilitzar bandes i freqüències on només 
operen els satèHits en casos concrets i que podem resu
mir en els seguents apartats: 

• SatèHits per a radioaficionats. 
• Captacions d'emissions de satèHits utilitaris. 
• Captacions de TV via satèHit. 

Passem a parlar de totes aquestes opcions breument. 

• El col·lectiu de radioaficionats té a la seva disposició 
diferents satèHits per treballar en bandes relativament 
altes i en diferents tipus de modalitats. S'utilitzen bà
sicament per establir contactes radiofònics enllaçant 
estacions de diferents punts del món a través de sa
tèHit. Aquest actua en forma de repetidor situat a gran 
alçada i acostuma a variar de posició. És a dir, els sa
tèHits no acostumen a ser geoestacionaris, sinó que 
van fent tombs. Per treballar a nivell d'emissió es ne
cessita tenir instaHacions d'una certa qualitat per en
certar les òrbites dels satèHits en el moment conve
nient i poder establir els enllaços esmentats. 

• Dintre d'aquest apartat podríem esmentar com un 
dels exemples més clars les diverses formes de captar 
les imatges de satèHits com el Meteosat. Bé sia direc
tament a través d'equips conversors o a través de la 
captació dels enllaços terrestres amb aquests satèHits 
que també ens poden· proporcionar la mateixa infor
mació que es pot veure directament. 

• En aquest cas tots sabem més directament de què es 
tracta el tema. Es poden sintonitzar diferents canals a 
través de diferents satèHits que van emetent dirigits a 
zones concretes del món. Es important destacar aquí 
que a part de les emissions que s'acostumen a veure 

en directe també hi pot haver enllaços utilitaris entre 
cadenes de TV a nivell de passar informació d'un punt 
a l'altre del globus terraqui amb imatges directes i de
fugint una mica de la utilització del teletip, en aquest 
cas. 
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D'aquests tres apartats, normalment no n'hi ha cap 
que entri directament en la qüestió de fer emissions de 
ràdio com la que s'intenta presentar aquí com a projec
te. Per altra banda, s'hauria de veure si el més interes
sant fóra optar per enviar senyals a repetidors instaHats 
en punts fixos o bé interessaria més enviar informacions 
de tipus digitalitzat que es poguessin descodificar en re
ceptors més sofisticats que servissin per a aquesta qües
tió. En aquest aspecte crec que és bo remetre' ns a l'arti
cle publicat a Quaderns Tècnics- 21 titulat: «La Rà
dio Via SatèHit» on podem veure ja algunes aplicacions 
més directes dins el camp de la ràdio en què intervenen 
els satèHits. 

Llavors el que sí que es pot dir es que quan hom par
la d'emissions via satèHit dins una ràdio exterior s'ha de 
matisar encara més què és el que es pretèn amb les emis
sions. S'ha de saber què és el que interessa comunicar. 

De fet, la utilització d'aquests ginys que són damunt 
els nostres caps no ha de presentar problemes ja que no 
són més que xarxes on es poden llogar canals per trans
metre informació. 

Així, doncs, això no ha de representar un gran pro
blema per algunes qüestions. Per exemple hom pot en
viar programes gravats a diferents indrets per, utilitzant 
xarxes establertes, aprofitar i donar emissions pre-grava-

des anteriorment. Tot això pot comportar un estrenyi
ment de lligams entre cadenes de ràdio que no cal que si
gui negatiu, però que no sempre és factible . Només cal 
recordar, per exemple, les emissions que feia Radio Ma
rítim fa més d'una dècada en alemany aprofitant l'emis
sora existent aleshores de Ràdio Juventut. Evidentment 
allò no eren emissions via satèHit però hi havia un apar
tat dins d'aquesta emissora de Barcelona on entrava un 
espai que no li era propi. 

I aquí és on arriba altra cop el problema que encara 
ens queda pendent. En el cas de que es pogués utilitzar 
teòricament un sateHit i això fos interessant de fer-ho, hi 
hauria algun problema de tipus legal que ho impedís? 
Aquesta és una qüestió que sempre ens queda a l'aire i 
que intentarem esbrinar més endavant. Seria interessant 
saber el perquè de les impossibilitats de tirar endavant 
una Ràdio Exterior de Catalunya en el cas que hi ha
gués realment interès per potenciar-la. + 
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INFORMAT ,89. LA FIRA 
' DE LA INFORMATICA 

La Fira de Barcelona va acollir en els seus pavellons una nova edició del Saló 
Internacional de la Informàtica, INFORMAT '89, una de les més importants del 

sector. 

Aquesta edició, que va tenir lloc delS al10 del mes 
de Juny, va agrupar a més de 310 empreses expositores 
i a unes 500 empreses representades d'àmbit nacional, 
estatal i estranger. Aquestes xifres suposen un notable in
crement del nombre de participants en relació amb l' an
terior edició. 

En aquesta ocasió es va dividir el sector de la infor
màtica en diversos apartats; Hardware/Serveis, T eleco
municaciones/Equips i Serveis, Material Informàtic 
Auxiliar, i Serveis de consulta, distribuïts per 18.500 m2

• 

El trasllat de la Fira des del Palau de Congressos, lloc 
on estava situat l'anterior edició, la seva nova ubicació 
als Palaus 2 i 13, ha suposat una reestructuració en la 
distribució dels estands de les diferents empreses, la qual 
cosa no ha estat del tot ben vista pels expositors, alguns 
dels quals han considerat com a marginal la seva situa
ció dins el conjunt global. 

Malgrat aquest problema de distribució i senyalitza
ció, les diverses empreses fan una valoració positiva d'a
quest INFORMAT, ja que suposa una oportunitat publi
citaria important i, en conseqüència, un increment dels 
contactes comercials. 

Com a elements a destacar vàrem poder veure els or
dina dors personals, competint per una cada vegada més 
alta ressolució. En aquest camp l'empresa Sony n'ha 
aconsseguit una d'altíssima (1280 x 1024), gràcies a la 
qual s'observen els detalls i els colors de forma clara i ní
tida, a través dels seus monitors. 

Els ordinadors personals, funcionaven, fins ara, amb 
processadors de 80-88 i 80-286, però ara la casa Intel, 
fabricant d'aquests processadors, n'ha tret el80-386 que 
aconseguieix índexs de velocitat més alts. En aquesta 
Fira vàrem observar com totes les empreses n'estan in
corporant d'aquest tipus a les seves màquines. 

IBM ha desenvolupat una terminal de venda consti
tuïda per l'unió de l'ordinador de gestió i la caixa enre
gistradora. Una altra innovació a tenir a tenir present és 
el compact-disc aplicable a ordinadors com a suport 
d'informació. El compact-disc substitueix al disquet i al 
disc dur magnètics i miljançant el seu sistema òptic per-
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met guardar molta més informació. Els fax , copiadores, 
màquines d'escriure elèctriques ... presenten cada vega
da models més ràpids i precisos sent els principals pro
ductes d'empreses com Rank Xerox, Canoni Brother, 
entre d'altres. 

Hi ha un intent de recerca de models cada vegada 
més petits i de fàcil transport, un clar exemple seria l'or
dinador portàtil que presenta Canon, amb pantalles de 
plasma monocolors. 

Moltes de les empreses van presentar com a produc
te programes de gestió d'empresa, mentre que entre 
elles podíem trobar sistemes de seguretat com els de la 
casa Fichet, filtres per a la vista, aplicables a la pantalla, 
plotters i estacions gràfiques. 

Segons alguns representats d'empreses com IBM, 
BROTHER, o NIXDORF, l' índex d'afluència ha estat si
milar al de l'edició anterior, l'INFORMAT és positiu pels 
seus interessos i conicideixen en dir que la no represen
tació de les seves cases en aquesta exposició seria una 
publicitat negativa. 

LES TELECOMUNICACIONS: NOVETAT 
GENERAL DE L'INFORMAT '89 

Cal destacar la presència de Ciberveu, S.A. amb la 
seva aportació a la comuncació entre l'home i la màqui
na de forma oral. Aquesta empresa ha creat el Ciberveu, 
un conversar texte-veu desenvolupat per a treballar de 
forma interactiva en le marc d'un ordinador compatible. 
Actualment disposa de la versió catalana i de l' espa
nyola. 

El Saló Internacional de la Informàtica, Informat '89 
ja forma part de la història de la Fira de Barcelona i ha 
fixat un nou barem per superar en properes edicions.+ 

MIREIA CAPMS I MARTÍNEZ 
Periodista 

l' 
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F.ax (93) 43314 86 
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OFIMÀTICA (i li) 

Amb aquesta segona part, finalitzem la sèrie destinada a analitzar els 
components que intervenen en les instaNacions d'ofimàtica i les seves funcions 

En pes, un cable de fibra òptica resulta cinquanta 
vegades inferior a un de coure, i, en cost final per km, 
resulta la meitat que un cable coaxial. 

Un a ltre aspecte interessant a destacar de les fibres 
òptiques, és la seva gran immunitat front a les interfe
rències electromagnètiques, respecte als cables de cou
re, i també una seguretat notablement incrementada. 

Les transmissions aèries 

Les transmissions aèries comprenen tres subdivi
sions: transmissions per ona curta, per microones a ni
vell i transmissions per satèHlits artificials. 

Les transmissions per ona curta aconsegueixen gran 
difusió en la primera etapa, fins i tot a llargues distàn
cies; avui estan superades, especialment, per la via sa
tèHelit. 

Les transmissions per microona a nivell utilitzen an
tenes parabòliques que han de tenir un camí diàfan en
tre l'antena emissora i la receptora, perquè no hi ha 
propagació del senyal si s'interposa algun obstacle, a 
diferència de les ones més llargues que són capaces 
d'envoltar els obstacles. 

Les comunicacions miljançant satèHit n'utilitzen 
d'artificials que es coHoquen en òrbita geoestacionà
ria, perquè funcionin com receptors i emissors del se
nyal que reben procedent de l'estació terrestre, Aquí la 
circuiteria és bastant complexa i és on es treballa amb 
les potències més grans. El diàmetre de les antenes és 
de l'ordre de 20 a 30 vegades més gros que en las 
microones. 

Modes de sortida de -les dades 

Les dades poden sortir de l'emissor en sèrie o pa
raHel. En la transmissió en sèrie, les dades surten bit a 
bit, a través d'un canal. Aquest sistema s'utilitza amb 
preferència en les transmissions a llargues distàncies, 
per l'estalvi que suposa l'ús d'un sol canal, malgrat la 
menor velocitat de transmissió. 

La transmissió de dades en paraHel es fa per dife
rents canals simultàniament, així la sortida es produeix 
amb una velocitat relativa més gran, perquè es pot 
transmetre un byte complet (vuit canals) alhora, o bé 
una paraula complerta de 8, 16, 32, o 64 bits. Aquest 
sistema s'utilitza sobretot en trarunissions internes, en 
unions d'ordinador amb alguns perifèrics, etc. 

Tipus de transmissió 

Dins del circuit, la transmissió es pot efectuar de 
dues maneres principals: síncrona i asíncrona. La 
transmissió síncrona s'efectua miljantçant una determi
nada base de temps que presenta un ritme fix i cons
tant.· En la asíncrona, cada paraula va precedida d'un 
bit «0» que es diu «start» i seguida d'un bit «h, que e~ 
diu «stop». En la transmissió asíncrona s'utilitza un re
llotge (base temps), d' igual període en el receptor i 
emissor. 

En la transmissió síncrona, les dades flueixen cons
tantment, sota el control d'un rellotge, i es produeix la 
detecció de «0» o «h. 

La transmissió asíncrona s'utilitza per a baixes ve
locitats, inferiors a 1200 bis. mentre que la síncrona és 
més útil en velocitats superiors a 2.400 bis. 

La sincronització entre receptor i emissor s'efectua 
de tres formes diferents: sincronisme de bit, sincronis
me de caràcter i sincronisme de missatge. El primer de
termina el moment en què es comença a comptar el 
primer bit. El segon indica el moment en què comença 
un caràcter nou. El tercer és indicat pel protocol utilit
zat, i determina la quantitat de caràcters que compo
sen cada missatge, dins de la totalitat d'una transmis
sió. 

Utilització de la línia de transmissió 

La transmissió de les dades es pot efectuar en ni
vells diferents d'aprofitament de la línia. Els tres mo
des de fer-ho s·ón: símplex, half-duplex i full-duplex. 

En el símplex, la transmissió es realitza únicament 
en un sentit. Aquest sistema gairebé no s'utilitza en la 
transmissió de dades. 

En ha/f-dúplex, la transmissió s'efectua alternativ9-
ment en un sentit o en lc:eltre, no simultàniament. Es 
un sistema molt utilitzat en transmissió de dades. 

En el sistema full-dúplex s'utilitza la línia en amb
dós sentits simultàniament, de manera que s'aconse
gueix un gran aprofitament de la línia, però la utilitza
ció de terminals més complexos limita el seu ús, si bé 
s'utilitza en la transmissió de dades a nivell de con
nexió de CPU. 

Les xarxes de transmissió de dades 

Les xarxes públiques que poden utilitzar-se a l'Estat 
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Fig. l. L'enginyeria ofimàtica soluciona molts problemes 
dins l'oficina. 

espanyol per a la transmissió de dades són principal
ment dues: la xarxa telefònica commutada (RTC) i la 
xarxa IBERPAC. 

La xarxa telefònica commutada resulta útil per a 
aquells usuaris que efectuen consultes esporàdicament 
a l'ordinador central, sense ser important el temps de 
connexió. 

Amb aquesta xarxa es pot utilitzar tant el servei te
lefònic normal com la pròpia transmissió de dades. Es 
por transmetre a les velocitats de 200, 300, 600, 1.200 
i 2.400 bis i a més a més de la transmissió de dades 
també permet altres utilitzacions, tals com alarmes, 
transmissió d'interacció amb la xarxa IBERPAC. 

La xarxa IBERPAC és una xarxa estructurada per 
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a la transmissió i commutació de dades empaqueta
des. Aquesta xarxa data de finals de 1971. L'accés di
recte l'utilitzen els terminals de paquets per a la con
nexió als nodus primaris, i també els terminals de da
des per connectar-se als nodus secundaris. L'accés 
multipunt és utilitzat per diversos terminals de dades a 
un sol nodus secundari. 

L'accés per la xarxa tèlex posibilita als usuaris co
municar amb els terminals de la xarxa IBERPAC. 

Els terminals connectables a la xarxa IBERPAC ac
tuen de dues maneres: terminals de paquets, que s'a
dapten a les especificacions de la xarxa, i terminals de 
dades. En aquests últims, la xarxa s'encarrega de l'em
paquetament i el desempaquetament de les dades, per 
fer-les compatibles amb la resta dels terminals de pa
quets. 

Les xarxes locals : LAN (Local Area Network) 

La xarxa local és la veritable espina dorsal de 1'0-
~icina Automatitzada, en tota la seva dimensió, perquè 
es la que connecta tots els elements. La podríem defi
nir com un sistema intern de comunicacions, capaç de 
fer funcionar de manera transparent l'intercanvi d'in
formació entre els usuaris i els diversos equips i termi
nals connectats. 

A més de les tipologies, les xarxes locals tenen al
tres paràmetres a considerar, com la velocitat de trans
missió i els protocols d 'unió. 

El fet que siguin xarxes independents de les xarxes 
públiques permet alguns avantatges derivats, entre els 
quals trobem una gran velocitat teòrica; adequació, 
dins l'entorn de l'oficina, a diversos tipus d'informació 
(dades, gràfiques, veu i textos) i una gran diversitat d'e
quips. 

Hi ha tres tipologies utilitzades habitualment en les 
LAN: en estrella, en bus i en anell. 

Fig. 3. 

o 
Bl'S 

ESTRELLA 

Q 

XARXES LOCALS 

Les diferents formes depenen principalment de la 
manera com operen els diferents tipus de xarxes. Des 
del punt de vista de l'usuari, les seves diferències són: 

•La quantitat de cable necessari per aconseguir un 
nombre determinat de punts d'accés. Per intercon
nectar una sèrie de punts dispersos en una zona, ge
neralment s'utilitzarà menys cable, el seguirà un anell 
i, finalment, una estrella. 

•La facilitat d'addició de connexions extra. Habi
tualment és més senzill afegir connexions a un bus 
que a una estrella, la qual cosa requereix un braç ex

tra, o a un anell, que s' hauria de trencar. 
•Els efectes de les avaries al total de la xarxa. Una 

xarxa en estrella es veu' menys afectada per les ava
ries als dispoisitius o als cables connectats a elles, però 
és probable que s'aturi totalment si l'avaria es pro
dueix en el seu punt central. Un bus s'aturarà si hi ha 
un tall, però habitualment el conjunt de la xarxa no 
s'aturara si l'avaria es produeix en un dels punts d 'ac
cés o <<nodes», ja que el node és senzillament una con
nexió a la línia general i es pot dissenyar de forma 
que es desconnecti a sí mateix en cas d'avaria. Als 
anells s'ha de tenir en compte que cada node és un 
repetidor actiu i l'avaria en un d'ells pot interrompre 
l'anell. Això es pot evitar introduint en el sistema una 
redundància. 

Els Lan es diferencien també en el cablejat que fan 
servir. Poden estar formats per un cable coaxial, o un 
parell de cables de coure, o per fibres òptiques. Varien 
també en la seva mida des d'algunes dotzenes de me
tres a alguns quilòmetres. Es diferencien en el nombre 
de dispositius que poden connectar, d'uns deu fins a 
milers. La velocitat de transferència de dades varia 
molt, de 300 b/ s fins a 100 Mb/s o més. 

Els principals mètodes d'accés són els de 
CSMNCD, (Carrier Sense Multiple Acces/ Collision 
Detection), és un sistema que està a l'aguait del que 
passa a la xarxa amb el fi de controlar que no hi hagi 
ningú transmetent en aquell moment. Aquesta detec
ció es realitza per presència -o manca- de senyal 
portador i, en el cas de trobar lliure la xarxa, envia el 
seu propi missatge. 

Malgrat tot, no és difícil que una altra estació hagi 
detectat la línia lliure, amb la qual cosa es produirà una 
coHisió , per tant, s'habilita el Collision Detection, que 
s'encarrega de supervisar la transmissió, mitjançant el 
sistema d'escolta a la transmissió, que determina si les 
dades rebudes són iguals a les dades enviades. Si ho 
són, no hi ha cap problema, però si no són iguals, es 
dedueix que hi ha hagut una coHisió, per la qual cosa 
s'envien un altra vegada les dades, cosa que solucio
na l'error. S'utilitza normalment en les xarxes de bus. 

En el mètode d'accés per Token Passing, les dades 
es coHoquen a la xarxa de forma circular passant per 
totes les estacions. Quan l'estació que desilja transme
tre rep el testimoni, inicia la transmissió i, si no té res 
a transmetre, passa al testimoni de la següent estació. 
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S'utilitza normalment en les xarxes d'anell. 
El mètode TOMA, bastant adequat per a tipologies 

en bus, consisteix en la distribució de torns entre totes 
les estacions, amb la fi de determinar quan pot trans
metre una estació. 

PC-X 20 

D 

Els mètodes de transmissió emprats, principalment, 
per l'Automatització de les Oficines són els de Banda 
Base o Banda Ampla. 

La transmissió per Banda Base respecta el senyal 
inicial, sense necessitat de cap moulació. En aquesta 
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Fig. 2. Integració de sistemes en una xaJXa Ethemet. 
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Fig. 4. Elements integrants d'una oficina automatitzada i les 
seves possibilitats d'intercomunicació. 

forma de transmetre, bidireccional, s'han de transfor
mar els senyals de veu i vídeo en digitals, igual que el 
de les dades, per permetre la seva transmissió per a 
aquest sistema. 

En els sistemes de Banda Ampla, el mateix mi~à de 
transmissió, físic, pot realitzar-se per a la realització si
multania de diverses transmissions (al contrari que 
l'anterior), donat que es modula el senyal. 

EL MICROORDINADOR 

Seguint amb els impulsors del concepte de l'Ofici
na Automatitzada després del Procesament de text i les 
comunicacions, el tercer impulsor, és el microordina
dor. Pretén acostar la informàtica no a l'empresa, sinó 

' GENERACIO 
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PLANIFICACIÓ 

FULLS DE 
CÀLCUL 

GRAF ICS 

FERRAMENTES 
DE 

MODE LITZACIÓ 

a l'home, la persona. Per això, l'altre nom amb el qual 
es coneix és el d'Ordinador Personal. El microordina
dor fa assequible la informàtica a les empreses, la fa as
sequible a la persona. 

Donat que la jove història del micrordinador ja és 
extensa, i que el propòsit d'aquest article és l'Automa
tització d'Oficines, només destacarem les aplicacions a 
l'oficina. 

Podem destacar, per l'Oficina Automatitzada, les 
aplicacions de procesament de dades, procesament de 
textos, gràfiques, bases de dades, agendes personals, 
correu electrónic, arxiu electrònic i suport a la direc
~. . 

RAÜL JIMÈNEZ SÀNCHEZ 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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INTRODUCCIO A LA 
~ 

PROGRAMA CIO DEL 
MICROPROCESSADOR 

8085 

Per fer funcionar un programa, el microprocessador disposa de dos registres de 
gran importància; el comptador de programes (PC), que és el registre que 

s'encarrega d'apuntar l'adreça de memória dels bytes de la instrucció o de les 
dades, i el registre de la instrucció (IR) on aquesta es descodificada. 

COM OPERA UN MICROPROCESSADOR 

Per entendre el procés d'interpretació del programa, 
anem a seguir pas a pas i de forma resumida la descodi
ficació d'una instrucció. 

Al principi de cada instrucció, el primer que hem de 
fer és llegir el primer byte de la instrucció; per a això, el 
PC ha d'estar apuntant l'adreça de memòria on es troba 
aquesta primera instrucció. Miljançant uns senyals de 
transferència, el byte entra al microprocessador pel bus 
de dades, i va a parar al registre d'instruccions, mentres
tant el PC ha sigut incrementat en una unitat. Si la ins
trucció és de més bytes (n'hi ha d' l , 2 o 3 bytes), un cop 
la primera part ja ha sigut interpretada pel descodifica
dor, s'obrira un altre cop el bus de dades per agafar el se
gon byte de la posició de memòria qeu indica PC ja 
incrementat. 

El procés es tornaria a repetir si la instrucció fos de tres 
bytes. 

Així, segons si la instrucció fos d'un, dos o tres bytes, 
la velocitat a executar-la seria menor o major, respec-· 
tivament. 

El temps d'execució i la taula d' instruccions són per
fectament detallades pel fabricant del microprocessa
dor, com ja veurem més endavant en estudiar el 8085 
amb més detall. 

Una vegada que els bytes de les instruccions han en
trat en el microprocessador, aquest comença a executar
les; després d'aquesta operació, torna a agafar el byte 
que la seva adreça està apuntant PC. Aquest procés es 
repetirà fins a arribar a l'última adreça del programa. 
D'això es dedueix que hi ha dos temps claus en la des
codificació d'una instrucció: 

• El temps de recerca; que comprèn la lectura dels bytes 
que componen una instrucció. 

• El temps d'execució; que és el que tada a executar-se 
l'operació que defineix aquella instrucció. 

Cada instrucció és codificada en hexadecimal i cada un 
dels seus bits té significat propi per al descodificador 
d'instruccions. 

n-----------------------------------

El control dels temps (de recerca, etc ... ) és donat pels se
nyals de control interns que obren i tanquen registres i 
busos al ritme que els imposa el clock (rellotge) general i 
que determina la seva velocitat. 

TIPUS D'INSTRUCCIONS 

Hi ha diversos tipus d'instruccions que determinen el 
que és capaç de fer un microprocessador. 

Instruccions de transferència de dades 

Amb aquest tipus d'instruccions és possible llegir o es
criure dades des de o cap a la memòria, o entre els seus 
registres interns. 

A aquest apartat pertanyen: 

• Les instruccions de càrrega de registre des de la me
mòria. 

• Les instruccions d'emmagatzematge des d'un registre 
a la memòria. 

Instruccions de transformació de dades 

Aquest tipus d' instruccions són les que operen les da
des de la memòria, sumen, resten, fan una AND, etc .. . A 
aquest apartat pertanyen: 

• Les instruccions aritmètiques; suma i resta (un micro
processador sols és capaç de sumar i restar; el produc
te i la divisió els obtenen per combinació d'altres ope
racions). 

• Les instruccions lògiques; com són les AND, OR i OR 
exclusiva. 

• També es podrien incloure aquí la comparació mate
màtica o lògica entre dos bytes. 

• Les instruccions de rotació: Serveixen per fer rotar un 
registre cap a la dreta o cap a l'esquerra tants bits com 
s'especifiquin. 

Instruccions de ruptura de seqüència 

Amb aquest tipus d'instruccions és possible de fer 
salts. D'un lloc a un altre del programa, en funció de la 
condició que ho determini. A aquest apartat pertanyen: 

• Les instruccions de salt amb o sense condició o subru
tina o decrementat el registre índex. 

• Les instruccions de salt amb o sense condició a subru
tina, i també les seves corresponents instruccions de 
retorn al programa principal. 

o o o () o (_) o () () () (_) () () ( ) 
<.) ( ) ( ) () () () (' () r' () ,, r l , ' f I ,. , ... o ( ) ('· () () () , ~ () () , ' , ) , ' () , I 
( ) ·. ) : ' ') r ' r' 

) J . ) .. ( \ ( \ 

( ) ' -~ ~ 

.,.~ .. , ' () r 1 

: ) = ._, ~.:. r ) r, ( ' 
) 

;-.~ - . - ~~ , ' r ' I = L: • "'~ ) -=_I· ·- ~ f.i , ' , ' r ' 
) =.t ~~ ' ; _: , ) ' I 

~ ' -~-:ii6·--··· ,, , ' / 

' ., ) ( ) ') , ") ') , ) () , ) ;·; , 
' ' .., ) " 
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Instruccions d'entrada/sortida programada 

Amb aquest tipus d'instruccions es fan les operacions 
específiques d'entrada/sortida cap als perifèrics. 

Instruccions de control 

Hi ha algunes operacions, com són el control de re
gistre d'estat (status), la parada (ha/t), la no-operació 
(NOP), etc .. . que es fan amb les instruccions específi
ques del control del microprocessador. 

Aquest és el volum d'instruccions amb més o menys 
particularitats de les quals disposa un microprocessador 
i de les quals és necessari servir-se per confeccionar un 
programa. Ara, comencarem a parlar, ja concretament, 
de les instruccions necessàries de què disposa el micro
processador 8065. 

MEMÒRIES NO VOLÀTILS O MORTES 

Són aquelles la informació de les quals no es perd en
cara que s'apagui l'equip, o sigui, encara que falti l'ali
mentació. A aquest tipus de memòries pertanyen: 

Les memòries ROM 

Gravades pel fabricant del xip amb les dades que li 
proporciona l'usuari. Com és lògic aquestes memòries 
són molt específiques d'equips concrets i és impossible 
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d'alterar el seu continut; per tant, sols és possible llegir
les. En aquestes memòries s'introdueixen rutines d'ús 
general per a un equip o dades també d'ús general. A 
aquest tipus de memòries pertanyen, per exemple, els 
anomenats generadors de caràcters, que serveixen per 
generar els caràcters «alfanumèrics» que després utilit
zen les pantalles dels monitors, displays i impressores. 

Les memòries PROM 

Aquest tipus de memòries poden ser gravades pel 
mateix usuari; però, una vegada gravades, la seva infor
mació es manté inalterable. La seva grav~ció es basa en 
uns microfusibles que és possible fondre des de l'exterior 
byte a byte. La memòria abans de ser gravada, té un 1 
en tots els seus bits, quan es destrueix el microfusible, el 
bit passa a ser ZERO. 

Les memòries EPROM 

Aquest tipus de memòries també poden ser progra
mades per l'usuari, però amb la particularitat que poden 
ser esborrades fins unes 500 vegades. Per esborrar-les es 
submergeixen en un fort camp de radiació ultravioleta 
durant uns minuts; per a això aquestes pastilles de me
mòria tenen una finestra de cristall de quars transparent 
que fa visible el xip des de fora. 

Aquestes memòries són les més utilitzades avui dia, i 
la seva perfecció i capacitat van augmentant any darre
re any. 

Les memòries EEPROM 

La seva base és similar a les EPROM, però tenen la 
particularitat que l'energia necessaària per esborrar-les 
és subministrada per una tensió elèctrica simplement, 
d'aquí vé el seu nom: EEPROM (Erasable Electricaly 
Prom). 

MEMÒRIES VOLÀTILS O VIVES 

Aquestes memòries poden ser gravades i llegides un 
nombre indefinit de vegades. A aquest grup pertanyen 
les memòries RAM. 

El contingut d'aquestes memòries es manté mentre 
es mantè la tensió elèctrica que les alimenta; o sigui, 
mentre està connectat l'equip. En el moment de la con
nexió, aquestes memòries prenen una informació alea
tòria, informació que és destruïda en introduir les dades 
necessàries en cada cas. El seu ús és reservat a l'emma
gatzamatge de programes o dades de caràcter temporal. 
També són utilitzades per l'emmagatzematge de dades 
producte d'un càlcul que el microprocessador necessiti 
en un moment donat. 

En el pròxim número, continuarem parlant de stacks, 
punters de pila, per acabar entrant en el funcionament 
de la unitat aritmètica-lògica. + 

ELOI RAMON i GARCIA 
Tècnic en informàtica 

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

NOU RUMB A LA CIRIT 

Arran del recent canvi de responsables al front de la Comissió 
interdepamntamental per a 1 Recerca i la Innovació Tecnològica, mantenim 

una entrevista amb el seu secretari general, Sr. Artur Blade. 

Com valora la gestió feta per la CIRIT fins aquest 
moment? 

KLa gestió de la CIRIT feta fins ara s'ha de valorar 
mirant els objectius fixats inicialment per aquesta Co
missió i avaluant el seu grau d'assoliment. En aquest 
sentit es pot dir sens dubte que el balanç és positiu. 

En primer lloc, s'ha mantingut el funcionament 
d'una Comissió Interdepartamental, cosa que no deixa 
de tenir mèrit, atès que altres Comissions Interdepar
tamentals no han pogut mantenir aquesta continu:itat. 

En segon lloc, sHa estructurat un organisme admi
nistratiu, la Secretaria de la CIRIT, que ha portat a ter
me d'una manera prou eficient la gestió de les accions 
acordades per la CIRIT de cara a la promoció de la re
cerca i de la innovació tecnològica a Catalunya. 

En tercer lloc, tenint en compte els modestos recur
sos de què ha disposat, en lloc dels que s'esperaven 
en el marc d'unes transferències de recerca, la tasca 
d'arribar a tot arreu, d 'anar tapant forats en els aspec
tes més deficitaris del nostre sistema de Ciència i tec
nologia, de sensibilitzar i estimular el jovent, d'enviar 
joves investigadors a l'estranger, de representar Cata
lunya en les relacions científiques amb el govern de 
l'Estat, etc., es pot dir que presenta un balanç positiu. 

Aquest canvi representa alguna cosa més que un 
canvi de responsables?, en què es tradueix? 

Un canvi d'adscripció orgànica que implica una 
participació més directa del .President de la CIRIT en 
el seu funcionament. L'adscripció al Departament 
d'Ensenyament de la Secretaria de la CIRIT era lògica 
tenint en compte que les universitats són les principals 
executores de la recerca a Catalunya i que, per tant, 
s'emporten la part més important en qualsevol actua
ció de foment de la recerca empresa des de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Per altra banda, convé que les institucions es reno
vin i es replantegin els seus programes perquè, com en 
tot, no sols s'ha de tenir raó sinó que també te l'han 
de donar. Qui ha de donar aquesta raó o aquest con
sens és, evidentment, la comunitat científica de Cata
lunya. 

Quines son les prioritats a cobrir, després d'aquests 
primers mesos? 

Les prioritats a cobrir són, evidentment i en primer 
lloc, les derivades de la programació 1989 que ha es
tat aprovada pel ple de la CIRIT. 

«No es pot dir que el grau de resposta de les propostes fetes 
per la CIRIT per integrar programes científics d 'interès per 
a Catalunya en el PLANICYT hagi estat massa favorable.» 

Aquesta programació, és a dir, el conjunt de les ac
tuacions i els recursos que s'hi assignen, representa un 
compromís entre la continuïtat d'unes accions que han 
constituït durant els darrers anys l'eix principal de les 
activitats de la CIRIT i unes noves línies de foment de 
la recerca, com poden ser l'ajut a la publicació d'arti
cles científics en revistes especialitzades, l'ajut a la pre
paració de projectes de recerca en el marc dels progra
mes de R + D, els intercanvis amb les «regions» euro
pees amb les quals Catalunya té acords de coHabo
ració, etc. 
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En segon lloc, hi ha una gran prioritat per poder pu
blicar, finalment, un Llibre Blanc de la Recerca, i tam
bé la Memòria de les Actuacions de la CIRIT en el pe
ríode 1980-1988. La primera d'aquestes tasques ha es
tat encarregada a l'Institut d'Estudis Catalans, ja que 
va ser aquesta institució la que va iniciar, fa algun 
temps, el treball necessari d'enquestes i recollida de da
des. 

En tercer lloc, tenim la prioritat d' intentar participar 
al màxim en el PLANICYT, és a dir, el Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, 
creat com a conseqüència de l'anomenada Ley de la 
Ciencia y la Tecnología, l el 14 d'abril de 1986, de fo
ment i coordinació de la R + D a l'Estat espanyol. 
Aquesta llei ha estat recorreguda per la Generalitat 
de Catalunya perquè dificulta l'assoliment de les 
competències exclusives en recerca que l'article 9.7 de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ens atorga, 
però mentre el Tribunal Constitucional no resolgui la 
qüestió hem d'aprofitar les vies que ens ofereix la Llei 
per obtenir recursos per a aquella recerca que ens pot 
ser més profitosa. 

És en aquest sentit que des de la CIRIT es van pre
sentar 10 programes perquè fossin integrats en el PLA
NICYT, i d'aquests s'hi incorporarà, miljançant el cor
responent conveni de colaboració, el Programa de 
Química Fina. Aquest és un Programa que tindrà una 
primera fase de tres anys amb un pressupost de 1.630 
milions de pessetes finançats a parts iguals per la Ge
neralitat de Catalunya i l'Administració espanyola . 

Com valoreu l'estat de Ja divulgació tècnica i cien
tífica al nostre país? 

Tradicionalment, la preocupació per la ciència i la 
tecnologia al nostre país ha estat inferior a la mostra
da per societats d'altres països europeus. Per tant, en 
l'aspecte de la divulgació científica i tècnica també som 
deficitaris i, en conseqüència, totes les iniciatives en 
aquest sentit han de ser benvingudes i estimulades al 
màxim. 

Sens dubte s'ha millorat molt en els darrers anys. Al
guns diaris tenen bones seccions de divulgació cientí
fica i tecnològica, d'altres no tant, la qual cosa prova 
que ens fa falta gent, periodistes professionals, cientí
fics o professors universitaris que s'interessin activa
ment per aquesta temàtica de la divulgació científica. 
Sortosament, a les televisions catalana i estatal ha apa
regut programes molt dignes de tema científic i tècnic 
que segurament han tingut un impacte positiu entre el 
públic. 

Quin paper tenen els mitjans de comunicació en 
aquest sentit? 

Les publicacions peiiòdiques (diaris, revistes, etc.) i 
altres miljans de comunicació de gran abast, com són 
la ràdio i la televisió, poden fer un paper molt rellevant 
per apropar la ciència i la tècnica al gran públic, divul
gant-ne els aspectes més entenedors i més pertinents 
en relació a temes com el creixemnt econòmic, la pre
servació del medi ambient, la salut i la medicina pre
ventiva, les noves tecnologies, etc. 

D'aquests miljans, les revistes de divulgació cientí
fica i tècnica en català ocupen sens dubte, per a no
saltres, un lloc especial perquè compleixen alhora dues 
funcions importants: el desenvolupament de la cultura 
científica i tècnica al nostre país i la normalització lin
güística en un àmbit en el qualla influència de les llen
gües estrangeres és molt gran. 

Quines són les relacions actuals amb el govern es
panyol? On es troben els limits en la capacitat de re
cerca i inversió de la CIRIT? 

Actualment, les relacions amb l'Administració Cen
tral pel que fa a la coHaboració en el camp del foment 
de la recerca són bones ja que hi ha una predisposició 
favorable per tirar endavant aquelles iniciatives de coo
peració que el desenvolupament del PLANICYT per
met. Això no vol dir que la Generalitat de Catalu
nya consideri que el sistema actual sigui el més adient, 
ja que no podem, pel fet de no haver-se fet efectives 
les transferències de béns i serveis en matèria de recer
ca, desenvolupar les competències exclusives que ens 
atorga l'abans esmentat article 9.7 de l'Estatut d'Au
tonomia. 

«En un estudi encarregat per la CIRIT al Consorci d'Infor
mació i Documentació de Catalunya, per determinar la pro
ducció científica catalana a partir de Itrs pincipals bases de 
dades científiques conegudes, en el període 1980-1987 
s'han trobat 10.135 referències de treballs publicats per 
equips catalans.» 

Els recursos que actualment dedica la CIRIT i d'al
tres organismes de l' Adminsitració catalana de promo
ció general de la recerca, com el Gabinet Tècnic de Re
cerca de la Direcció General d'Universitats, són recur
sos propis de la Generalitat i, per tant, el problema 
de poder desenvolupar una capacitat de foment de 
R + D depèn, essencialemnt, que el sistema de finança
ment de l'autonomia catalana millori substancialment 
perquè ens arribin recursos suficients per a inversions 
i necessitats noves. 

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

Quin grau de resposta tenen les propostes fetes per 
la CIRIT al Plan Nacional de Investigación? 

No es pot dir que el grau de resposta de les propos
tes fetes per la CIRIT per integrar programes científics 
d'interès per a Catalunya en el PLANICYT hagi estat 
massa favorable . Dels 10 programes presentats, única
ment dos van ser considerats favorablement. El primer, 
el de Química Fina, ha de ser, una vegada signat el cor
responent conveni, gestionat per la Generalitat i serà, 
com hem dit abans, cofinançat al 50 per cent amb l'Ad
ministració Central. El segon programa considerat per 
ser integrat en el PLANICYT és el Programa d'Aigües, 
però com que incideix en sistemes hidrogràfics d'altres 
comunitats autònomes, el seu desenvolupament està 
condicionat a la participació i l'acord d'aquestes altres 
comunitats autònomes, i la iniciativa en aquest sentit 
és portada per l'Administració central, encara que la 
gestió, en cas d'acord, s'atribuiria igualment a Cata
lunya. 

En quin punt es troben les converses per a la pos
sible transferència dels centres del CSIC a la CIRIT? 

lA Ley de Fomento y Coordinación General de la 
Investigación Científica y Técnica,de 14 d'abril de 
1986, contra la qual, com he dit abans, hi ha un re
curs presentat per la Generalitat és, segons l' esmen
tat recurs, una Llei, més que de foment i coordinació, 
de veritable ordenació de la recerca a l'Estat espanyol. 
Dificulta, en conseqüència, les possibilitats de desen
volupament de les competències exlusives de recerca 
que té Catalunya ja que provoca una asfíxia econò
mica de les comunitats autònomes en l'àmbit de la 
R + D, donat que destina la totalitat dels recursos de 
l'Estat per al Plan Nacional. Dificulta també, enorme
ment, la transferència de centres del CSIC a Catalu
nya, perquè al PLANICYT el CSIC queda molt estata
litzat, ja que és estructurat com un dels principals exe
cutors de la política científica de l'Estat. La qüestió, per 
tant, continua pendent; però, mentre no estigui resolt 
el recurs esmentat, ni modificat el sistema de finança
ment que permeti disposar de més recursos i d'una au
tonomia de despesa indispensable, s'han de trobar al
tres vies de coHaboració que permetin anar augmen
tant el nivell qualitatiu de la R + D de Catalunya. 

Quina valoració feu d'Emilio Muñoz com a nou 
president del CSIC? En què pot redundar aquest fet? 

Cal dir que el nou president del CSIC es mostra to
talment disposat a promoure les relacions de coopera
ció amb la Generalitat pel que fa a una millor inte
gració dels centes del CSIC a Catalunya en el nostre 
sistema i a la creació de nous centres aquí. S'obren, 
així diverses vies de coHaboració, potser a través de 
patronats mixtos d'aquests centres, d'una potenciació 
compartida de determinats grups de recerca o d'altres 
possibilitats de participació. 

En definitiva, valorem molt positivament aquesta 
actitud i voluntat de diàleg i coHaboració del Dr. Emi
lio Muñoz com a President del CSIC, i també la del 
delegat del CSIC a Catalunya, el Dr. Carles Mira
vitlles, que coneix molt bé els problemes de la recer-

ca científica a Catalunya. 

Quin és el nivell de recerca a Catalunya? 
Aquesta és, evidentment una pregunta clau, perquè 

es tractaria de poder donar una avaluació feta amb uns 
criteris objectius, amb els indicadors més acceptats uni
versalment per aquest tipus de valoració, tant del ni
vell qualitatiu com del nivell quantitatiu. 

Crec que, en general, podem dir que és satisfactori 
encara que patim, o continuem patint, algunes defi
ciències importants com poden ser la manca de perso
nal auxiliar i tècnic en els departaments universitaris, 
la manca d'estudiants de terce cicle, és a dir, candidats 
a ·doctorats, en alguns camps específics de molta de
manda dei sector privat (enginyers, informatics, quí
mics, etc.), alguns grans equipaments de recerca, xar
xes bén desenvolupades i operatives de serveis de su
port laR+ Di alguns altres aspectes como el de la coor
dinació i planificació que, evidentment, són millora
bles. 

Evidentment, no destinem a la R + D uns recursos 
comparables als altres països de la OCDE o d'Euro
pa. Pel que fa a recursos humans, Espanya i Catalu
nya tenen una proporció d'1,4 investigadors per cada 
1.000 habitants, que és pràcticament la meitat de la 
que tenen, com a miljana, els països de la Comuni-
tat Europea. . · 

Pel que fa al volum de despeses de R + D a Cata
lunya sabem, per la primera enquesta que es va fer 
d'aquest tipus l'any 1985, i que es va tornar a fer l'any 
passat, ambdues encarregades per la CIRIT, que el per
centatge d'aquestes despeses en relació al PIB de Ca
taluna no passa actualment del 0,5 per cent. Estem, 
doncs, lluny d'un 1,5-2 per cent que seria recomana
ble i justificable tenint en compte el potencial de R + D 
existent a Catalunya. No hi ha dubte que, amb tres 
universitats, l'IQS, centres de recerca propis importants 
com l'IRTA i els establerts en els hospitals, els centres 
pertanyents administrativament a l'Administració Cen
tral como els del CSIC i els centres de recerca de l'em
presa privada, sobretot la del sector farmacèutic, 
aquest potencial és una realitat prou demostrable. 

El 0,4 per cent que es gasta a Catalunya en R + D 
va representar l'any 1985, 19.000 milions i d'aquests, 
uns 1.200, provenien de fons propis de la Generali
tat. S'ha parlat que els fons propis haurien d'arribar a 
uns 10.000 milions anuals. Però això només represen
taria el 0,2 per cent del PIB de Catalunya! 

Si volem parlar de xifres que reflecteixin la produc
tivitat científica de Catalunya, ho podem fer des de 
diversos punts de vista. 

És significatiu, per exemple, que en un estudi en
carregat per la CIRIT al Consorci d'Informació i Docu
mentació de Catalunya, per determinar la producció 
científica catalana a partir de tres de les pincipals ba
ses de dades científiques conegudes, en el període 
1980-1987 s'han trobat 10.135 referències de treballs 
publicats per equips catalans dels centres depenents de 
l'Administració catalana, de les universitats, dels cen-
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tres del CSIC a Catalunya, dels hospitals i de les em
preses catalanes. Les universitats s'hi mostren, lògica
ment, com el major productor, ja que representen el 
62 per cent de les referències. 

Hi ha determinats camps científics on la participa
ció dels equips de recerca a Catalunya és bona i cap
davantera a l'Estat; l'ecologia, la química, la robòtica, 
els trasplantaments de cor, pàncrees i fetge, la fertilit
zació in vitro, etc. 

En el salt que ha fet l'Estat del lloc 19è. l'any 1980 
a l'actual lloc 12è., en producció científica mundial, la 
contribució catalana és important. 

Altres xifres comparatives són igualment rellevants 
per apreciar el nostre nivell de recerca. Els punts de 
comparació podrien ser els índexs de participació de 
Catalunya respecte el global de l'Estat; per exemple, 
el 15,5 per cent en recaptació fiscal o ~I 12 per cent 
en relació a la despesa pública dels pressupostos con
solidats de l'Estat. Aquestes xifre es poden comparar, 
per treure'n conseqüències, amb dades relatives a la 
gestió dels recursos del PLANICYT durant l'any 1988. 

Segons la informació rebuda del MEC sobre aques
tes xifres de 1988, Catalunya ha rebut un 16 per cent 
dels ajuts a la infrastructura científica finançada, un 18 
per cent dels ajuts resolts per infrastructura i un 18 per 
cent dels ajuts resolts per a projectes. En tots aquests 
aspectes, queda en segon lloc després de Madrid, de 
qui cal considerar que té la més gran concentració de 
centres de recerca depenents del Ministeri, incloent-hi, 
és clar, els centres del CSIC. 

Quin paper tenen les universitats i la indústria? 
Parlar del paper de les universitats i de la indústria 

en el sistema de ciència i tecnologia d'un país és en
trar, gairebé irremediablement, en tòpics sobre quina 
mena de recerca s'ha de fer, quines relacions han de 
tenir aquestes entitats, com es poden explotar els re
sultats de la recerca universitària, etc. 

Entenem, per la nostra part, que en el sistema uni
versitari, en general, hi ha d'haver un equilibri entre 
els diferents tipus de recerca que s'hi porten a terme, 
de manera que, dins de la llibertat acadèmica i inves
tigadora necessària, es puguin tenir en compte les ne
cessitats de la societat i s'intenti ajudar el sector indus
trial perquè conegui els resultats de la recerca de cara 
a la seva valorització. 

En contrapartida, la indústria hauria d'impulsar els 
seus propis departaments tècnics o de R + D, relacio
nar-se més amb el món universitari i fer-li arribar els 
seus problemes per intentar resoldre'ls en coHaboració. 

Què es fa en el camp tecnològic, com a aplicació 
de Ja ciència? · 

L'aplicació dels resultats de la ciència, concretament 
per a impulsar el desenvolupament i la innovació tec
nològiques, és una de les matèries pendents, no sola
ment en el nostre país, sinó també en molts d'altres paï
sos en els quals, tradicionalment, ha pogut existir una 
dissociació entre el món de la recerca bàsica i els sec
tors industrials qt.ie poden aprofitar els seus resultats. 

Sortosament, aquesta descC?,nnexió s'ha anat valo
rant negativament i, en conseqUència, s'han incremen
tat tot tipus d'iniciatives estatals i privades per r~duir 
aquesta manca de relacions i de lligams, amb més o 
menys fortuna i en funció del tipus d' institució de re
cerca, de l'entorn industrial i social, de les actuacions 
o ajuts de les administracions, etc. 

En aquest sentit, cal recordar que la LRU ha per
mès de fer un pas endavant molt important per facili
tar els contactes dels investigadors i professors univer
sitaris amb els sectors empresarials i industrials a tra
vés del seu article 11, que permet els contractes entre 
universitats i indústries. 

D'aquesta manera, no solament les universitats po
den obtenir recursos addicionals, sinó que també s'ac
celeren notablement els processos de valorització i 
transferència dels resultats de la recerca bàsica i apli
cada al camp del desenvolupament i de la innovació 
tecnològica. 

De la mateixa manera, a Catalunya cal valorar 
molt positivament les iniciatives que han conduït a la 
implantació de centres de transferència de tecnoloia a 
les tres universitats catalanes en els darrers dos anys, i 
a l'establiment d'un parc tecnològic que pot ser un 
planter de noves empreses basades en les tecnologies 
de punta. 

Quina i com considera que hauria de ser la nostra 
aportació en els camps de la ciència i la tècnica? 

Posar la tecnologia a l'abast, és, des del punt de vis
ta social, cultural i científic, una tasca important, ne
cessària, que requereix un esforç indubtable de conti
nuïtat però sense la qual no podem aspirar a desenvo
lupar la cultura científica i tècnica de la nostra socie
tat. I aquesta cultura ens és indispensable perquè els as
pectes positius de la ciència i la tecnologia siguin els 
que predominin en els nostres judicis de valor i, en con
seqüència, puguem dedicar-hi, amb convicció, més re
cursos humans i econòmics. 

Hi ha, doncs, una feina molt significativa per part 
de les revistes tècniques com Quaderns Tècnics per 
convèncer la gent que la tecnologia pot ajudar a la pro
ductivitat de cada treballador, que la tendència actual 
és adaptar la tecnologia a les capacitats de les perso
nes i no a l'inrevés, i que els problemes creats pels de
senvolupaments tècnics han de ser vistos com a rep
tes, per tal que la mateixa tecnologia els pugui resol
dre, en lloc de ser considerats com a conseqüències 
inevitables i irremeiables. + 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Periodista i President de l'Associació 

Catalana de Premsa Tècnica i Científica 

m------------------------~---------

ENL,ÒRfJITA DELS 
SATEL.LITS 

Fins fa poc temps, les dues grans potències mundials, els Estats Units i la 
Unió Soviètica, eren les úniques figures en Ja cursa espacial. Amb la creació 
de l'Agència Espacial Europea (AEE), apareix en escena de l'activitat espacial 
una tercera força, evidentment situada molt lluny de les dues primeres, però 

que, poc a poc, va prenent posicions. 

L'Agència Espacial Europea està formada per 13 
Estats, entre ells la República Federal Alemanya i 
l'Estat francès, principals «accionistes» amb més del 
50 per cent. L'Estat espanyol hi va aportar l'any 
1988 quasi 7.000 milions de pessetes i comparteix, 
amb Bèlgica, el cinquè lloc de «rànquing» dels inver
sors. 

El projecte més important de l'AEE, actualment, és 
el coet Ariane, el qual ha situat més de 25 satèHits en 
àrbitra des del seu primer llançament. A més a més, el 
consorci espacial europeu Arianespace Ja ha firmat 
contractes per al llançament de 40 satèHits més. Però 
els projectes més ambicio sos de l'Agència Espacial 
Europea són el del trasbordador espacial Hermes i el 
de la plataforma internacional Columbus, la qual es 
preveu que entri en funcionament a finals de la dèca
da dels 90. 

CIVILS, O MILITARS? 

En els darrers dos o tres anys, el llançament de sa
tèHits de comunicacions europeus s'ha activat conside
rablement (vegeu quadre). La futura legislació sobre la 
televisió sense fronteres, la TV directa i les noves tele
visions privades en són sens dubte, el principal motiu. 
Trenta canals de TV, aproximadament, ja utililitzen al
gun dels dotze satèHits de comunicacions que emeten 
per a l'Europa occidental, 4 Eutesalt, 4 Intelsat, Tele
com, Astra, TDF-1 i el Tele-X, posat en àrbitra recent
ment. 

Alguns d'aquests satèHits de telecomunicacions, a 
més de tenir, essencialment, funcions civils també en 
tenen de militars, com per exemple els Telecom fran
cesos. A principis de la dècada dels 80, el Ministeri de 
Defensa i el director general de Telecomunicacions van 
firmar un acord per qual, aquests tipus de satèHits re
servarien dos transponedors (repetidors) per a finali
tats militars. EllS de gener de 1988, un dels Telecom, 
concretament l'lB, va deixar de funcionar després de 
només dos anys i set mesos d'estada en àrbitra. Sem
bla que el motiu de l'avaria va ser un escalfament en 

els circuits electrònics durant, les maniobres de correc
ció de l'orbitra. Només 14 mesos després de l'avaria 
de l' lB, un nou Telecom, l'lC, es posava en àrbitra, 
cosa que demostra la importància que l'exèrcit dóna a 
les comunciacions d'aquest tipus. Els Telecom formen 
part de la xarxa de comunicacions militars francesa 
Syracuse. Els satèHits de segona generació T elecom 2A 
i 2B seran posats en àrbitra el 1991 i 1992, mentre 
que el 2C quedarà a terra, de reserva. 

ARMAMENT ELECTRÒNIC 

El projecte de satèHit militar Helios és liderat per 
l'Estat francès amb una participació del 79 per cent 
del cost total estimat, de 160.000 milions de pessetes. 
Altres Estats que hi participen són l'italià i l'espanyol 
amb un 14 i 7 per cent respectivament. Així, l'Estat 
espanyol haurà d'aportar, abans de 1993, uns 11.500 
milions de pessetes. 

L'estructura bàsica de l'Heli os serà molt semblant a 
la del satèHit SPOT (Système pour J'Obsrvation de Ja 
T erre), programa comú entre Bèlgica, França i Suè
cia, el qual va ser llançat el febrer de 1986. Possible
ment, el tipus de propulsió tindrà més potència i molta 
més autonomia, ja que l'Helios haurà de realitzar molts 
canvis d'àrbitra. Per aconseguir imatges amb una re
solució inferior a un metre l'Helios haurà de passar de 
la seva àrbitra d'estacionament (entre 500 i 800 qui
lòmetres) a una àrbitra d'observació molt més baixa 
(100 km). Aquestes maniobres de descens a un à rbitra 
més pròxima a la Terra poden afectar la vida útil del 
satèHit a causa de la seva fricció amb l'atmosfera. 

Per l'augment d'instruments de l'Helios, la superfí
cie dels pannells solars haurà de ser superior a la de 
l'SPOT, perquè augmentarà el consum elèctric. Alguns 
dels aparells que porta l'SPOT, com les càmeres RHV 
(Haute Resolution Visible), augmentaran, en l'Helios, 
el poder de resolució, i els recorders - enregistradors 
de dades amb una capacitat de 132 Gbits- que van 
tenir algun problema en el primer llançament de 
l'SPOT també seran millorats. Totes aquestes varia-
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cions en el sistema de propulsió, augment del combus
tible, pannells solars, nous instruments, faran que el pes 
total de l'Helios estigui per sobre dels 2000 kg concrea
ment 2200, un 25 per cent superior a l'SPOT. 

L'HISPASAT 

El passat 7 d'abril el Consell de Ministres va donar 
llum verda al satèHit espanyol Hispasat, inicialment 
anomenat Ibersat, projecte que serà operatiu abans de 
l'Exposició Universal de Sevilla i dels Jocs Olímpics, 
a miljans de 1992. El sistema constarà de dos satèHits 
en òrbitra i un de reserva que es quedarà a terra. El 
cost del projecte serà de 43.000 milions de pessetes i 
el capital, l'aportarà la societat Hispasat, S.A. formada 
per diverses empreses públiques. La participació del 
Ministerio de Defensa en l'esmentada societat serà 
d'un 15 per cent l'INI, aportarà un 10 per cent, la Caja 
Postal també un 10 per cent, el Ministerio de Trans
porte y Comunicaciones un 15 per cent, i finalment Re
tevisión i T elefónica un 25 per cent cada una. 

Els canals de televisió podran ser captats amb an
tenes parabòliques -de 60 centímetres de diàmetre- , 
ja que les emissions de televisió de l'Hispasat seran de 
difusió directa i amb alta definició. Però, només tres 
dels 20 transponedors amb què comptarà l'Hispasat, 

es dedicaran a la transmissió de senyals televisives per 
a la Península i dos per a l'Amèrica llatina. El lloguer 
d'un d'aquests canals de televisió serà de 900 milions. 
Deu repetidors estaran dedicats a diferents «Serveis 
avançats d'empresa» com la transmissió de dades, la 
vídeo-telefonía, el facsímil, etc., i els cinc restants a co
municacions fixes i mòbils amb finalitats militars. 

Una vegada més, veiem com en els satèHits civils 
també hi ha participació militar i com s'utlitza part de 
la seva capacitat amb finalitats estratègiques. 

MILITARITZACIÓ DE L'ESPAI 

Mentre que, per una banda, es parla de desarma
ment, per l'altra, les grans potències, estan militaritzant 
l'espai. L'octubre de l'any 1967, 85 Estats, entre ells 
l'espanyol, firmaven el Tractat de l'Espai Exterior, en 
què es considerava l'espai «zona de pau». Malgrat 
aquesta consideració, la Iniciativa de Defensa Estratè
gica (SD!) preveu la posada en òrbitra d'armes d'ener
gia dirigida (de làsers) i d'energia cinètica (d'impacte), 
totes elles d'un gran poder destructiu. 

ESPIES A L ,ESPAI 

Els satèHits d'espionatge més utilitzats ~ón els de reconeixement fotogràfic. Un 40 per cent dels satèHits 
militars llançats fins ara tenen aquesta missió. La tecnologia de què van dotats els permet obtenir imatges 

amb un alt poder de resolució. Això és importantíssim per analitzar les característiques dels objectius 
militars, siguin aquests avions, vaixells, ports o aeroports. Per exemple, un satèHit amb un poder de 

resolució d'un o dos metres pot determinar el model d'avió que ha fotografiat. 
Junt als satèl-lits de reconeixement fotogràfic, hi ha tambè els dedicats a l'espionatge electrónic dotats 
d'antenes de captació d'ampli espectre. Aquests aparells són capaços de detectar qualsevol se~yal 

electrònic, com per exemple comunicacions entre bases, senyals de radars de defensa contra míssils o 
d'alerta ràpida, etc. 

Igual que els satèHits de reconeixement fotogràfic, els d'espionatge electrònic actuen en dues órbites 
una d'<<alta» -calculada en els 1.500 quilòmetres- i una de «baixa» - estimada entre els 500 i 800 ' 

quilòmetres. 
Un altre tipus de satèHits espies són els d'alerta ràpida utilitzats per detectar qualsevol llançament de 

míssils balístics i alertar, així, un possible atac de sorpresa. Els satèHits d'alerta ràpida han substituït 
quasi totalment, els radars amb el mateix nom i finalitat, i han avançat el «temps de reacció» a 30 minuts. 

Els seus sensors també poden detectar explosions nuclears, tant en el subsol de la Terra com en 
l'atmosfera o en l'espai exterior, encara que els EUAW han llançat satèHits només per a aquesta finalitat. 

Els satèHelits nord-americans d'alerta ràpida estan situats en una òrbita geoestacionària, a 36.000 
quilòmetres de la Terra, la mateixa que utilitzen els satèHits de comunicacions, mentre que els soviètics 

fan una orbita supereHíptica. 

F-J. D. 

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

Es calcula que del total dels satèHits llançats fins avui 
aproximadament el 75 per cent tenen finalitats exclu
sivament militars, siguin aquests d'espionatge fotogrà
fic, electrònic, de navegació o d'alerta ràpida. Algun 
dels últims llançaments de satèHits militars són: L'Ski
net 48 propietat del Ministeri de Defensa britànic 
llançat per l' Ariane, juntament amb el satéHit Astra d~ 
televisió directa; el Lacrosse satéHit espia nord-ameri
cà coHocat en òrbitra per la nau Atlantis el desembre 
passat, amb l'única finalitat d'espiar el territori de 
l'URSS; un dels últims llançaments ceneguts és el del 
satèHit Navstar de navegació, el qual permet que qual
sevol avió i vaixell, militar o civil, conegui la situació 
exacta on es troben; un altres satèHit nord-americà que 
potser ja estiui en òrbitra és el DSP Block 14 d'alerta 
ràpida o antimíssils, el qual és el primer d'una sèrie de 
nou satèHelits que es llançaran per aquest fi. 

A més dels satèlHits militars espies, els quals es po
drien considerar armament <<passiu», hi ha l'armament 
espacial <<actiu». La Iniciativa de Defensa Estratègica 
(SD!) coneguda popularment com la <<guerra de les ga
làxies», es cada vegada més real. El recent assaig del 
làser MIRACL (M/d Infrared Advanced Chemical La
ser), que va abatre un míssil en ple vol quan es des
plaçava a dues vegades la velocitat del so, és un clar 
exemple dels avenços (?) tencològics en aquest camp. 

PEDRES INTEL·LIGENTS 

Un altre projecte de la «guerra de les galàxies» són 
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les anomenades «smart rockS>>, pedres inteHigents, ar
mes d'energia cinètica. Aquests ginys, que actuen com 
els míssils aire-aire, són com petits satèHits amb plena 
autonomia, d'un metre d'alt i d'un pes de deu kg 
aproxiamdament, capaços de localitzar l'objectiu (mís
sils, satèHits, etc. ) en sis minuts, gràcies a un ordinador 
de bord, i destruir-lo per coHisió. Les pedres inteHigents 
poder ser muntades en petits míssils o en satèHits, on 
es poden instaHar entre 10 o 15, cosa que ens pot do
nar una idea. de la capacitat de destrucció de l'arma
ment espacial <<actiu». Les pedres inteHigents comença
ran a experimentar-se dintre de dos o tres anys i es té 
previst desplegar-les dins de cinc anys. Es calcula que 
aquest sistema tindrà un cost total de 10 bilions de dò
~. . 

FRANCESC-JOSEP DEÓ 
Tècnic elèctric 
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TRANSMISSIÓ D,IMATGE 
' MITJANÇANT METO DES 

DIGITALS 

L'interès en les tècniques de processament d'imatge data de principis dels 
anys 20 quan es van comencar a transmetre imatges digitals entre Nova 

York i Londres a la velocitat d'una imatge cada tres hores. Des d'aleshores, 
el processament digital d'imatge s'ha aplicat no només a les comunicacions 

digitals, sinó també a camps tan diversos com enginyeria, ciències de la 
informació, estadística, física, química, biologia, medicina i un llarg etcètera. 

La representació digital d'una imatge requereix un 
gran nombre de bits. Per exemple, una imatge fixa en 
blanc i negre de 512 = 512 pixels (elements d'imat
ge) que permeti visualitzar fins 256 nivells de gris, re
quereix el voltant de 2 milions de bits. Si considerem 
els senyals de televisió, aquest nombre s'eleva per da
munt dels 100 milions de bits per segon (100 Mb/s). 
En moltes aplicacions, és important considerar tècni
ques per representar una imatge, o la informació con
tinguda en una imatge, amb menys bits. Dins del pro
cessament digital d'imatge, aquestes tècniques especí
fiques s'anomenen codificació d'imatge. Les aplica
cions de la codificació d'imatge es divideixen en tres 
categories: 1) comprensió d'imatge, 2) transmissió d'i
matge i 3 extracció de característiques. En general, els 
mètodes existents en codificació es poden aplicar de 
forma indiferent a qualsevol d'aquestes categories. És 
important ressaltar que aquestes tècniques depenen 
molt del problema en concret que haguem de resol
dre. Amb altres paraules, mentre que l'objectiu final de 
la codificació és Ja reducció de dades (també anome
nada çompressió), l'elecció d'una tècnica o d'una al
tra és dictada per l'aplicació. 

En les aplicacions de compressió de dades és gene
ralement important emprar tècniques de codificació 
que permetin la reconstrucció perfecta de les dades a 
partir de la seva forma codificada. Imaginem, per 
exemple, el departament de radiologia d'un gran hos
pital. Per guardar i emmagatzemar els centenars de ra
diografies generades setmanalment es podrien utlitzar 
tècniques de codificació d'imatge. D'aquesta forma en 
lloc de guardar sobres voluminosos i capertes, es gaur
darien únicament diquesttes d'ordinador (dels emprats 
als PC) que podrien servir al mateix temps per arxivar 
la història clínica del malalt. En aquest cas, s'utilitza-

rien técniques de codificació anomenades d'!;!rror nul, 
perquè el metge no permetria cap tipus de pèrdua d'in
formació en l'imatge digitalitzada. És obvi que en 
aquesta aplicació els estalvis d'emmagatzemament re
sultarien considerabels amb les conseguents avantat
ges d'arxius i ús de dades. En aplicacions de transmis
sió d'imatges, tals com les imatges enviades per son
des espacials, o en sistemes de televisió digital, video
conferència o video telèfon, l'interès està en tècniques 
que arribin a la màxima reducció en la quantitat de da
des a transmetre sempre i que es mantingui una qua
litat raonable. En aquest cas l' emfàsi es situa a reduir 
la quantitat de dades que s'han de transmetre i la cor
responent tècnica de codificació no necessita ser d'er
ror nul. Depenent de la quantitat d' informació que es 
pugui perdre, les imatges estaran més o menys com
pactes. Les aplicacions d'extracció de característiques 
s'usen principalment en el reconeixament de formes 
(lletres, dígits, parts en general d'una imatge) mit
jançant l'ordinador. En aquest cas, la consideració més 
important és l'elecció de les tècniques de codificació 
que redueixen la quantitat d'informació de forma que 
es mantingui suficient informació perquè una màqui
na pugui diferenciar característiques d' interés en una 
imatge. Considerem, per exemple, el problema de clas
sificar per mitjà d'un ordinador diferents tipus de colli
tes en una imatge de satèHit. En aquest cas hi ha dos 
tipus de característiques importants: les que poden dis
criminar entre vegetació i no vegetació i les que poden 
discriminar entre tipus de vegetació. Altres característi
ques com les que discriminen entre carreteres i rius po
den no tenir-se en compte al seleccionar el mètode de 
codificació més adient per a aquesta aplicació en par
ticular. 

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

Una vegada exposats els principals camps de Ja co
dificació, centrem-nos en les comunicacions. La trans
missió digital d'imatge té un paper molt important en 
els sistemes de comunicació visual que s'estan desen
volupant i que en alguns casos ja estan en fase d'apli
cació. Les futures xarxes de comunicacions digitals, en 
particular ISDN (Xarxa Digital de Serveis Integrats) in
clouran comunicacions de dades d'alta velocitat veu i 
àudio, textos i gràfics, comunicacions de vídeo ~erso
na a persona, accés a informació de vídeo i serveis com 
televisió d'alta definició, videconferència, teletext i ví
deotext. Tots aquests serveis necessiten codificació d' i
matge amb una major o menor reducció de la quan
titat de bits a transmetre depenent de l'aplicació en 
concret. 

Si intentem transmetre els senyals de televisió de 
forma digital ens fan falta canals de comunicció ca
paços de poder fer servir velocitats de transmissió su
periors a 100 Mb/s. Hi ha diferents tècniques, que, 
aprofitant la redundància existent en el senyal de tele
visió, permeten reduir aquesta elevada velocitat de 
transmissió. 

La redundància és el concepte bàsic en el què es 
basa la reducció de la velocitat de transmissió de les 
imatges. Imaginem-nos que es desitja transmetre una 
imatge de 512 = 512 pixels que sigui tota blanca. És 
clar que no fa falta transmetre tots els pixels, perquè es
tarem enviant informació repetida, es a dir, redundant. 

Ni haurà prou si enviem el primer pixel, diem que és 
blanc i especifiquem el nombre total de pixels. L' estal
vi de bits fent servir aquest mètode pot arribar a ser 
considerable. Per una altra part, l'ull té limitacions. El 
nombre de nivells de gris que l'ull pot arribar a distin
guir simultàniament no arriba a 50. A més, hi ha un 
valor per sota del qual l'ull veu dos objectes separats 
com un de sol. Recolzant-nos en aquestes limitacions 
de l'ull podrem aconseguir compressió addicional al 
nostre sistema de transmissió d'imatges. 

El senyal de televisió consisteix en 25 imatges que 
s'envien cada segon per poder produir la sensació de 
moviment a la pantalla del receptor. És clar que per 
imatges amb poc detall i poc moviment podrem elimi
nar molta informació sense que afectem de forma no
table la qualitat de la imatge final. Però, per una altra 
banda, donat que la informació en una imatge està 
continguda en els canvis bruscs de nivell de gris i en 
canvis notables en el moviment, hem de trobar un 
compromís en la quantitat de compressió que desitgem 
aconseguir perquè la qualitat de la imatge no es de
gradi de forma notable. D'altra banda, per fer servir 
tècniques de compressió d' imatges de forma eficient, 
ens recolzarem en el, fet que hi ha límits en Ja percep
ció visual humana. Es impossible per l'ull humà apre
ciar tots els canvis que succeeixen en una imatge. Per 
això, si eliminem tota la informació que l'ull no pot 
apreciar (es a dir, eliminem redundància) estarem 
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comprimint el senyal a transmetre sense que afecti gai
re la qualitat de la imatge final. 

Els mètodes predictius i els transformadors pro
dueixen compressió d' imatge de molt alta qualitat. Des 
que foren inventats fa 20 anys han sigut objecte d'es
tudis i investigacions i actualment ja existeixen circuits 
integrats que implementen en hardware mètodes sofis
ticats basats en aquestes tècniques. Els mètodes pre
dictius s'aprofiten de la redundància existent en la 
imatge de forma que mitjançant un algoritme matemà
tic es preveu (s'intueix) el valor dels píxels anteriors. El 
que es trasment és la diferència entre el pixe! real i el 
seu valor predit, de manera que, depenent de la bon
dat de la predicció, el valor d'aquesta diferència pot 
ser molt petit, cosa que implica menys bits. per a la seva 
transmissió. En el receptor un algoritme anàleg desco
difica aquesta diferència i reconstrueix el pixe! original 
amb més o l"(lenys encert. El mètode es pot ampliar a 
la predicció de quadres consecutius de la imatge de te
levisió, amb la qual cosa es pot aconseguir una com
pressió més gran. Un exemple iHustrarà aquest mèto
de. Considerem una imatge de televisió en la qual apa
reix un locutor contra una paret blanca. Si comencen 
a transmetre els píxels corresponents a la paret, de se
guida ens adonarem que tots tenen un valor semblant 
i no fa falta enviar tota aquesta informació redundant. 
Si dissenyem un algoritme inteHigent que vagi intuint 
el proper pixe! a transmetre i única¡nent codifiqui la di
ferència entre el pixe! real i el valor predit, anirem en
viant valors molt petits que requereixen un mimor 
nombre de bits. 

En els mètodes transformadors, la imatge es subdi
videix en subimatges. A continuació, s'aplica una 
transformació matemàtica a cada subimatge de forma 
que s'obtenen uns valors nous anomenats coeficients 
transformats. Aquests coeficients es codifiquen i es tras
meten pel canal de comunicacions digital. En el recep
tor s'aplica una transformació matemàtica inversa que 
ens toma exactament el valor del pixe! original. Es pot 
comprovar que la qualitat de la imatge reconstruïda 
continua sent acceptable (depenent de la compressió 
desitjada) si s'envien i descodifiquen menys coeficients 
que els originals. Hi ha també els denominats mètodes 
híbrids que combinen les tècniques predictives amb les 
transformades. 

Amb els mètodes exposats anteriorment s'aconse
gueixen velocitats de transmissió de 34Mb/s (qu~ és 
l'estàndard a Europa) per als senyals de televisió sen
se aparent degradació de la qualitat visual. Per com
pressions majors, la qualitat de la 'imatge es va dete
riorant en funció de la velocitat de transmissió desitja
da. Per a aplicacions de videoconferència on el movi
ment de la imatge és limitat, es poden arribar a obte
nir imatgés de qualitat acceptable a velocitats de trans
missió de 64 kilobits/s (64 kb/s). D'aquesta forma es 

poden transmetre imatges per l' ISDN aprofitant els 
avantatges que representa la utilització d'aquesta xar
xa estàndard. Altr~s tipus de serveis, com la televisió 
d'alta definició, necessiten velocitats de transmissió de 
l'ordre de 100 Mb/s, fàcilment assolibles amb les tèc
niques de compressió aplicades anteriorment. 

El món de les comunicacions avança cap a les tèc
niques digitals. El gran apogeu que estan experimen
tant les transmissions de dades, veu i imatge conjun
tament, amb la implantació de la xarxa digital de ser
veis integrats fa que hi hagi una gran activitat en aquest 
camp. No queda lluny el dia en què tots tinguem a 
casa un monitor de televisió amb el qual puguem ac
cedir a qualsevol servei d'imatge. Només farà falta pré
mer un botó per tenir informació meteorològica, per
què aparegui per pantalla la premsa diària, perquè pu
guem veure el nostre interlocutor a l'altre costat del fil 
telefònic, perquè accedim a bancs de dades mundials, 
etc. Des d'aquí encoratgem el sector de les comunica
cions espanye!, tant el públic com el privat a potenciar 
i desenvolupar gn.¡ps d' investigació competitius que 
puguin desenvolupar coneixements i tecnologia pròpia 
per no dependre, com ha passat moltes vegades, de 
tecnologia estrangera. + 

LLUÍS TORRES i URGELL 
Enginyer de Telecomunicacions i professor de 

l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers 
de Telecomunicacions (UPC) 

84------------------------------------

SISTEMES 
D,ALIMENTACIÓ 

ININTERROMPUDA 

L'expa!lsió de la informàtica ens ha dut l'aparició del SAl (Sistema d'Alimentació 
Ininterrompuda), com una necessitat de protecció davant la fiabilita t del 

subministrament elèctric, o dels perjudicis que poden ocasionar els fenòmens 
atmosfèrics a les línies de transport d'aquest subministrament. 

ANPMALIES DEL SUBMINISTRAMENT 
ELECTRIC 

A la figura 1 trobem representades de la manera més 
elemental, les irregularitats que es poden presentar amb 
més freqüència a la xarxa de subministrament elèctric. 

Aquestes irregularitats es manifesten en forma de llar
gues interrupcions, microtalls (interrupcions en el submi
~istrament d'algunes mil.lèssimes de segon, no percep
ttbles pels nostres sentits), sobretensions o infratensions 
(valors de tensió que estan més d'un 10% per sobre o 
per sota del seu valor nominal ) , pics (pujades de voltat
ge ~b una duració extremadament breu, però de gran 
amplitud), soroll (superposició de la tensió de la xarxa 
amb una altra, normalment de menys amplitud, però 
que fluctua deseguida el seu valor). 

MENES DE SAls (CRITERI DE SELECCIÓ) 

Pel seu principi de funcionament els SAls poden ser: 
OFF-LINE i ON-UNE. 

OFF-UNE 

Fundonament Corn podem veure a la figura 2 a, tre
ballem directament amb la xarxa exterior, perquè la 
seva sortida va connectada a l'entrada del SAl. 

En el moment en què el SAl detecta una anomaJía en 
el subministrament de la xarxa exterior (figura 2 b), 
commmutrà la sortida a l'ondulador, alimentant l' equíp 
a protegir a partir de les bateries. Rg.l 
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Fig.2a 

· Aventatges: Els principals aventatges d'aquest siste
ma són el tamany i el preu. Com que normalment resta 
desconnectat, només mantenint la càrrega de les bate
ries, podem sub-dimensionar els seus components al 
màxim. Un exemple d'això es el transformador de sorti
da de l'ondulador. 

Inconvenients: Generalment, els equips OFF-LINE 
són incapaços de reaccionar amb prou rapidesa per evi
tar els perjudicis que poden causar els transitoris de poca 
durad,a, els pics o les interferències. Majoritàriament, la 
commutació es realitza miljançant un simple relé electro
mecànic i en cas d'utilitzar un triac, aquest no reacciona 
si no és passant pel cero del període. 

XARXA 

Aplicacions: Per utilitzar-los correctament, aquests 
equips serveixen per a l'alimentació de sistemes poc crí
tics, ordinadores personals de cost baix i en general, per 
a aplicacions en les quals l' interrupció del subministra
ment sigui de pocs minuts i poc freqüent, la xarxa estigui 
exempta de pertorbacions, de pujades i baixades o de 
pics transitoris i l'equip connectat no gaire sensible a les 
irregularitats del subministrament. 

Hem de destacar que aquests equips no disposen 
d'aïllament galvànic entre l'entrada i la sortida, fet que 
pot provocar la completa desprotecció dels aparells als 
quals estiguin connectats, contra descàrregues d'alta 
tensió d'origen atmosfèric o industrial sobre la línia. 

A UTILITZACIÓ 
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I 
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Fig. 2 b 
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SAl SIN BY-PASS 

CARREGADOR-~IMENTADOR 
AUTOMATIC ONDUlADOR 

. :~~> ~ I F\:: /1_ --=r:::~--5~ ~ 
XARXAEXTERIOR ~ ~ ~~ SORTIDA A 

UTILITZAR 

CONVERTIDOR BATERIES 
CORRENT AL TE~A 

CORRENT CONTINUA 

CONVERTIDQR 
CORRENT CONTINUA 

' CORRENT AL TERNA 

Fig.3 

ON-LINE 

Aquest sistema és més complert que l'anterior. El seu 
el diagrama bàsic és representat a la figura 3. 

La tensió aplicada a la sortida prové sempre de l'on
dulador, fent servir la xarxa exterior exclusivament per 
mantenir les bateries carregades correctament. En cas 
d'estar equipats amb BY-PASS, aquest solament s' utilit
za com a subministrament redundant o per evitar possi
bles descàrregues. 

Aventatges: Aquest SAl (ON-LINE) és el que propor
ciona una protecció més eficaç perquè la tensió de sor
tida és totalment independent de l'entrada. General
ment és equipat amb un ondulador sinusoïdal d'alta es
tabilitat y baixa distorsió de sortida. 

Inconvenients: Cal destacar com a principals incon
venients el seu tamany, pes i preu, perquè tant el carre
gador de bateries com l'ondulador són dimensionats per 
poder funcionar amb plena potència i de manera inin
terrompuda. Malgrat això, els darrers avenços assolits en 
les tècniques de control i conversió de potència ( commu
tació d'alta freqüència, transistors MOS més potents i cir
cuits integrats per a aplicacions de modulació d'ampla
da de pic) , permeten reduir cada cop més les mides, el 
pes i també el preu d'aquests equips, però sempre man
tenint la seva gran fiabilitat. 

Aplicacions: És imprescindible instaHar un sistema 
d'alimentació realment independent de la xarxa exte
rior, sempre que necessitem aconseguir una gran fiabili
tat en el funcionament d'un sistema informàtic, per evi
tar perdre una valuosa informació, en detriment d'un 
disc, o de qualsevol sistema de cost considerable, a cau
sa de una micro-interrupció. El sistema ON-LINE, és l'ú
nic que pot oferir-nos aquesta seguretat. 

D'ALTRES SISTEMES 

Hi ha un nombre considerable d'alternatives inter
mitges. Alguns disposen d'estabilitzador magnètic, que 
regula la tensió de sortida en cas de manca d'interrupció 
de subministrament. D'altres, mantenen l'ondulador 
connectat a la sortida, utilitzant-lo inversament en pre
sència de la xarxa. La fiabilitat obtinguda és variable se
gons cada cas, com també ho és el preu, peró en gene
ral no hem d'oblidar, que tindrem independència res
pecte de la potència o les pertorbacions, sempre que la 
prenguem directament de la xarxa d'entrada, per aques
ta raó aquests aparells són inadequats en ambients en 
que la tensió de la xarxa sigui poc estable, amb pics, o 
amb micro-talls freqüents. + 

DepartameAt tècnic d' Àmbar Electrònica 
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JORNADA SOBRE LES 
TECNOLOGIE~ DE LA 

PRODUCCIO I LES 
COMUNICACIONS 

El passat dia disset de juny va tenir lloc la Jornada sobre les Tecnologies de Ja 
Producció i les comunicacions, organitzada pel Cidem (Centre d'Informació i 

Desenvolupament Empresarial) i el CDT/ (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial) amb Ja coHaboració de l'Institut de Tecnologia (Parc 

Tecnològic del Vallès) en el marc de la Fira de Barcelona. 

La Jornada va començar amb una obertura a càrrec 
de Modest Guinjoan, director del CIDEM i Javier 
Díez sots-director general de Programes Nacionals del 
CDT!, i va continuar amb un seguit d 'intervencions de 
membres d'aquesta última entitat i de portaveus d'em
preses relacionades amb el tema. 

El propòsit del certamen era el de fomentar, entre les 
empreses catalanes a l'Estat espanyol els instruments 
d'R + D per a projectes innovadors. El ClOEM va facili
tar amb l'organització conjunta d'aquesta jornada la 
possibilitat de donar a conèixer als empresaris catalans 
el programa i els ajuts que ofereix el COTI, societat esta
tal adscrita al Ministeri o de Industria y Energía, i que 
esdevé l'organisme executor de la política d'aquest mi
nisteri. 

El COTI fa el paper d'interlocutor amb les empreses 
per aconseguir dur a terme els objectius del Pla Nacio
nal d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecno
lògic, es a dir, promoure les empreses espanyoles a l'in
vestigació en el «Plan Nacional» i l'Europeu, sent aquest 
organisme el qui canalitza els ajuts en coHaboració amb 
elDICEM. 

El «Plan Nacional» suposa un repte per les empreses 
per abordar noves investigacions clau per a la seva com
petitivitat present i futura. 

Les següents intervencions foren les de Pedro Al on
so responsable de l'àrea de Tecnologia de la Producció · 
i de les Comunicacions del CDT!, i Agustín Morales, 
encarregat de l'àrea de Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions del mateix organisme. El primer va cen
trar la seva ponència en tres punts; ubicar l'àrea de la 
seva responsabilitat en el COTI, l'àrea de la robòtica i les 
tecnologies avançades i per últim , explicar com és un 

·projecte COTI, com es desenvolupa i quines són les con
dicions per a formar-hi part. Mentre que el seu company 
feia una intervenció similar però des de la perspectiva 
del procés d' informació i comunicacions. 

El Dr. Francesc Serra, director del Centre Nacional 
de Microelectrònica, va exposar sota el títol d'Investiga
ció i Desenvolupament per a la Indústria, consideracions 
generals sobre els centres públics o semipúblics d'I+ D 
dedicats a la microelectrònica que han estat creats du
rant els últims anys mi~antçant iniciatives nacionals, es
tatals i európees. Els objectius marcats pel desenvolupa
ment de la indústria no s'han vist realitzats malgrat la 
creació d'aquest centre com digué el Dr. Serra en un 
punt de Ja seva intervenció: «malauradament tots 
aquests punts no s'han superat amb la creació d'aquest 
centre». Va definir també, el paper que juguen els cen
tres d'aquest tipus dient que han de servir de pont entre 
la ciència aplicada, l'investigació i el que necessita la 
indústria. 

Casimir Al onso, director tècnic del Centre de Càl
cul de Sabadell, va desenvolupar la seva ponència sobre 
la base d'un sistema anomenat ideas, que ofereix als 
seus usuaris un entorn completament obert i integrat, 
molt eficient pel desenvolupament i l'execució de les 
aplicacions més avançades de l' informàtica de gestió, 
segons les seves pròpies paraules. 

En acabar es va exposar un cas pràctic. «Tallers Flexi
bles» a càrrec de Manuel León, gerent de Tècniques 
Avançades de Producció, enginyeria de Juberca, S.A. 
Andreu Sanfeliu, director de Cognivisión Reseach, va 
cloure el torn de les intervencions parlant de la visió per 
ordinador a l'automatització industrial, ajudat per un se
guit d 'exemples i l'explicació de tres projectes desenvo
lupats per l'empresa que representa. 

MIREIA CAMPS i MARTÍNEZ 
Periodista 
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DEMANA I OFEREIX 

TV-VÍDEO 

• VENC vídeo-càmera Sony 
Pro-1 00, tots els accessoris i co
mandament a distància. 225.000 
ptas. Tel. (93) 322 59 13. 
• VENC TV color 20" Thomp
son. 32.000 ptas. Tel. (93) 331 04 
50. 
• COMPRO vídeo portàtil 8 mm 
Sony. Tel. (93) 347 87 34. 
• VENC objectiu per a càmera de 
vídeo de teleconversió marca SoJ]L 
ICL 1558 A de 52-58 mm x 1,0. 
10.000 ptas. Nits tel. (93) 210 49 
90 

' AU DIO 

• COMPRO platina cotxe Pio
neer 900 de segona ma. Tel. (93) 
330 83 11. 
• VENC amplificador Pioneer, 
sintonitzador Pioneer, platina 
Aiwa, altaveus grossos, plat Sony. 
Molt econòmic. Nits tel. (93) 236 
12 41. 
• VENC equip HI-FI 100 x 100 
W. Junt o per separat. Tel. (93) 
84111 05. 

-x----

• VENC sintetitzadors 10 20 50 i 
Ml. Tel. (93) 351 11 49. 
• VENC 105 micròfons elèctrics 
de primera qualitat, HI-FI a 100 
ptas. cadascún. Tel. (93) 357 27 
70. 

COMUNICACIONS 

• VENC transceptor KDK FM 
2033, cobertura 160-170 MHz o 
canvio per ordinador i interfície 
RTTy-CW. Miquel tel (93) 301 62 
99. 
• VENC emissora radiaficionat, 
Superstar 3.600, amb tots els ac
cessoris. Migdies i nits tel (93) 424 
98 70. 
• VENC RECEPTOR Sony 
76.000 multibanda 35 K, digital, 
scanner, etc. Laborables de 14 a 
20. Miquel (93) 317 81 48 I 301 
62 99. 

INFORMÀTICA 

• COMPRO PC 640 ordinador 
disc dur i impressora, dóno a can
vi SEAT 131 amb motor Mercedes 
diesel ITV passada. Tel. (93) 253 
0619. 
• COMPRO RPC 2 baby per a 
IBM PC. Matins tel (93) 473 2311. 

• VENC impressora Super Ritte
man Commodore 64, garantida 
per 6 mesos. 30.000 ptas. Tel. 
(977) 64 25 42. 
• CANVIO programes Commo
dore Amiga, més de 400 títols i uti
litats, últimes novetats. Nits. Toni 
tel. (93) 245 99 38. 

ELECTRÒNICA 

• VENC per a taller d'electrónica 
o laboratori particular mira de TV 
PM 5508 PAL COLOUR TV PAT
TERN GENERATOR PHILIPS· 
transformador toroïdal e/ a de }/260 
V, Ondàmetre dinàmic !ME 
FE-40/2 , Generador BF tipus 
GE-1502 PROMAX, generador 
d 'escombrat W-144 PROMAX 
Generador de senyals I.R.E.G. ti~ 
pus GX63, osciHoscopi OT-90 
PROMAX d'un feix, Generador 
d'àudio SK-71, Font d'alimentació 
FAC 30/2 PROMAX, OsciHoscopi 
DM64 TELEQUIPMENT de doble 
feix d'alimentació, Font D-30 V 5 
A GRELCO, RAC de caixes per a 
taller. Components diversos. Tot 
en molt bon estat. Preu a negociar. 
Tel. (93) 238 26 97. 
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• 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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Procés d'independència de Catalunya 
(ss. VIII-Xl): la fita del 988 
PVP 1.500 ptes. 22,7x16,5 cm. Pàg.: 184. 

Informe, signat per cinc eminents 
historiadors, amb l'objectiu de provar 
documentalment l'existència d'un poble 
diferenciat del que era ara fa mil anys. 

El carilló del Palau de la Generalitat 
PVP 700 ptes. 20,5x21,8 cm. Pàg.: 48. 

Una breu història del carilló antic i l'exposició 
del que és l'actual carill ó del Palau de la 
Generalitat. Exposa també el repertori de 
música tradicional catalana que interpreta. 

l a Federació de Joves Cristians de 
Catalunya 
PVP 700 ptes. 21 x 14,8 cm. Pàg.: 92. 

Una obra que, tot emmarcant el moviment de 
joventut anomenat "Federació de Joves 
Cristians de Catalunya" en el seu context 
històric, ens en presenta els t rets que el 
defineixen. 

Exemples de programació a la llar d'infant i 
al parvu lari 
PVP 725 ptes. 29,7x21 cm. Pàg.: 60. 

Document que ofereix als educadors uns 
exemples de programació que adeqüen a 
realitats concretes la proposta educativa 
presentada a L'educació a la llar d'infants i al 
parvulari, publicat anteriorment. 

Catàleg del fons videogràfic de la Generalitat 
de Catalunya 
PVP 1.200 ptes. 23x15 cm. Pàg.: 175. 

Inventari 
CartogràfiC 
De catalunya 

Catàleg compost per dues parts 
interrelac ionades: la primera aplega la 
producció videogràfi ca de la Generalitat i la 
segona constitueix una guia de centres de 
consulta i préstec. 

Els acrònims dels museus de Catalunya 
PVP 250 ptes. 29,7x21 cm. Pàg.: 22. 

Relació de tots els museus de Catalunya, 
ordenats per poblacions i comarques. El nom 
de cada museu va seguit del seu acrònim 
corresponent. 

l'arxiu d'imatges. Propostes de classificació i 
conservació 
PVP 250 ptes. 29,7x21 cm. Pàg.: 30. 

Proposta pràctica per a la creació d'arxius 
d'imatges, amb una orientació realista que 
pretén sintonitzar amb els arxius que ja fa 
un temps que func ionen. 

Ingrés al museu de materials arqueològics 
PVP 250 ptes. 29,7 x 21 cm. Pàg.: 14. 

l'objectiu de l'opuscle és exposar un mètode 
correcte d'introducció de materials 
arqueològics en un museu. 

Instruccions per als recol·lectors de plantes: 
l'herbari 
PVP 250 ptes. 29,7x21 cm. Pàg.: 26. 

Opuscle que exposa com s'ha de fer 
correctament la recoHecció de plantes que 
proporcionen la informació i el material que 
han de ser la base per a l 'estudi del món 
vegetal. 

Instruccions per als recol·lectors d'aus 
PVP 250 ptes. 29,7x21 cm. Pàg.: 22. 

Normativa essencial sobre la recol· lecció 
d'espècimens d'ocells per conservar-los en 
col·leccions d'estudi als museus o en al t res 
centres d'invest igac ió. 

Instruccions per als recol·lectors de 
mamífers 
PVP 250 pte s. 29,7 x 21 cm. Pàg.: 22. 

Aplec d' instruccions bàsiques a tenir en 
compte pels recol·lectors de mamífers 
destinats a les col·leccions museístiques. 

la salut laboral: el seu tractament en els 
conven is col·lectius 
PVP 1.200 ptes. 24x16,5 cm. Pàg.:.92. 

Aquesta obra té com a objectiu oferir als 
interlocutors socials un model d'actuació per 
tal de lluitar contra accidents i malalties 
professionals 

Inventari Cartogràfic de Catalunya: Alt 
Empordà 
PVP 1.000 ptes. 21x15 cm. Pàg.: 336. 

Inventari de la documentació cartogràfica a 
les comarques de Catalunya, realitzat a partir 
de la recerca directa de les dades a entitats 
que publiquen i posseeixen cartografia. 

El Cooperativisme: guia per a nois i noies 
PVP 500 ptes. 21 x 21 cm. Pàg.: 48. 

Aquest petit volum constitueix un recul l de 
coneixements bàsics per introduir els nois i 
les noies de Catalunya en el món del 
cooperativisme. 

les novetats que figuren en aquest anunci es poden trobar a les llibreries. 
Si desitgeu rebre llibres contra reembossament, empleneu la butlleta. mm- li Generalitat de Catalunya 
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NOVETATS EDITORIALS 

LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A 
CATALUNYA 

Autor: Pere Escorsa i Francesc Solé 
Edita: Edicions La Magrana. (Barcelona) 

El que pretén aquesta obra és fer una anàlisi 
en profunditat del fenomen de la innovació 
tecnològica dins del camp de l'economia ca
talana. 
Per fer aquesta anàlisi s'ha dividit el llibre en 
tres parts. La primera, en un to didàctic, ens 
parla de conceptes com Innovació, Desco
briment o Recerca ... seguidament ens situa 
dins del context de la innovació a Catalu
nya. Le segona part, feta a partir d' entrevis
tes, ressalta l'empresa catalana, i per últim la 
tercera emfatitza sobre les possibilitats de les 
nostres empreses davant del repte del futur. 
Els autors del llibre han sabut combinar rigor 
i facilitat de lectura, cosa que el converteix en 
una obra infonmàtiva i al mateix temps, ame
na. + 

REVISTA DE CIÈNCIA 

Autor: Diversos autors 
Edita: Institut d'Estudis Balearics (Ciutat de 
Mallorca) 

«Revista de Ciència» és un recull de treballs 
científics originals. 
Presentem el segon número de la «Revista de 
Ciència» que, editada a Mallorca. periòdica
ment té la seva cita amb la comunitat cientí
fica del nostre pn i< + 

TÉCNICAS DE GRABACIÓN 
SONORA (I i 11) 

Autor: autors diversos. 
Edita: Instituto Oficial de Radio y Televisión. 

Malgrat que, com afinmen els seus mateixos 
autors, hi ha una abundosa literatura tècnica 
sobre el so i el seu tractament electrònic, el 
que els professionals del miljà ràdio i televi
sió han trobat sempre a faltar ha estat l'edi
ció d'una síntesi de tots els conceptes teòrics 
i pràctics d'aquesta matèria. 
Considerem que aquesta obra, editada en 
dos volums, compleix en escreix la seva mis
sió, cosa que és de gran interès per a tots els 
professionals. + 

FUNDAMENTOS DE RADIO 

Autor: Otto Luman 
Edita: Boixareu editors (Barcelona) 

La intenció d'aquest llibre és ajudar el lector 
radiotècnic a introduir-se dins la tècnica de 
circuits de receptors de ràdio. 
Per aconseguir-ho l'autor utilitza una meto
dologia de fàcil comprensió i, així, es poden 
assimilar uns coneixements de muntage útils 
per al desenvolupament d'una tasca profes
sional. + 

~INFORMÀTICA VISTA POR LOS 
JOVENES 

Autor: Diversos autors. 
Edita: EPSON I Boixareu editors (Barcelona) 

Aquest és un recull de diversos treballs fina
listes dels lrs Premis Epson de Divulgació 
lnfonmàtica. 
El llibre és dividit en dos apartats, el primer 
escrit per universitaris i estudiants d'edats 
compreses entre els 19 i els 25 anys, tracta so
bre «lnfonmàtica i treball juvenil». Entre els 
cinc treballs seleccionats per aquest apartat 
es poden veure dues postures oposades, la 
dels defensors de les Noves Tecnologies i la 
dels crítics. El segon apartat, cinc treballs 
més, recull els punts de vista dels alumnes de 
BUP, COU i FP. Sota el títol «La infonmàtica 
a la societat postindustrial» s'agrupen uns ar
tic! es que remarquen la influència de la in for
màlica en el procés d'aprenentatge dels jo
ves. + 

T{IEBALLEM EL VOÇABULARI 
TECNIC EN CA TALA 

Autor: Joan-Ramon Berengueras i Elvira 
Jou 
Edita: Ajuntament de Barcelona (Barcelona) 

Aquest és un manual molt interessant per a 
aquells professors d'FP que, com els autors, 
volen introduir i potenciar al màxim la utilit
zació del vocabulari tècnic en català com a 
eina normalitzadora. 
En les pàgines d'aquest llibre el professor tro
barà el vocabulari tècnic que haurà d'emprar 
amb tota normalitat en la feina diària de les 
àrees d'experiència i als tallers, vocabulari 
que sovint no s'expresa en català. + 
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HISTÒRIA DE LA FÍSICA 

Autor: Diversos autors 
Edita: CIRIT (Barcelona) 

L'Institut d'Estudis Catalans i L'Institut Me
norquí d'Estudis varen organitzar una reunió 
a Maó (Menorca) dins el marc de les ja tradi
cionals trobades científiques de la Mediterrà
nia, per aplegar tots aquells que s'interessen 
per la Història de la Física. 
Aquest llibre és fruit de l'exposició efectuada 
a Maó, recull una mostra de treballs i inclou 
també, un resum dels principals temes que 
foren plantejats a la taula rodona que clogué 
la reunió. + 

TODO SOBRE LAS FIBRAS ÓPTICAS 

Autor: Joan Tur i M'Rosaria Martínez 
Edita: Boixareu editors (Barcelona) 

Aquest és un llibre de divulgació on es du a 
terme un estudi teòrico-pràctic de les carac
terístiques i aplicacions de les fibres òptiques. 
Es ressalten les propietats tecnològiques amb 
més perspectives, per tant, resulta molt inte
ressant per a tots aquells que desitgin apro
fundir en aquesta nova disciplina i en el que 
significa el seu descobriment. + 

PRINCIPIOS Y APLICACIONES 
DIGITALES 

Autor: Alber P. Malvino i Donald P. Leach 
Edita: Boixareu editors (Barcelona) 

Es tracta d'una introducció general a l'elec
trónica digital que proporciona una base 
bastant important per a l'estudi de temes es-
pecialitzats. . 
Per la seva lectura es necessàri tenir uns co
neixements relatius dels díodes semiconduc
tors i transistors. 
El nivell i l'extensió del text el fan escaient per 
a un curs preparatori d'electrònica digital. 
Cada capítol és dedicat a un tema diferent, al 
final de cadascun trobem resums, glossaris i 
problemes que ajudaran a fer-los més en
tenedors. + 

ANALISIS Y DISEÑO DE CIRCUITOS 
CONPC 

Autor: J.M. Miró Sans, A. Puerta, J.M. Mi
guel López iM. Sant Posüls. 
Edita: Boixareu editors (Barcelona) 

Aquest llibre es centra en l'estudi dels circuits 
analògics lineals (filtres passius i actius, am
plificadors, etapes de freqüència intermèdia) 
i en els condensadors commutats, que són, 
actualment, una de les solucions més compe
titives en el processament analògic de se
nyals, en són exclosos els circuits no li
neals. + 
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

FOCAL BOSC% TREU·l'HODELCAP! 

L'any passat, quan a Catalunya es van cremar 
milers i milers d'hectàrees de terrenys forestals, segur 
que .et va saber greu. 

Doncs pensa que molts d 'aquests incendis 
els van provocar persones que, com tu, per res del món 
volien que es cremés el bosc. 

Però ho van fer. Sense voler. Perquè van deixar 
una cigarreta mig encesa, o perquè l'aire va rebufar 
les brases que ells creien haver apagat prou bé. 
O perquè van cremar el rostoll sense pensar que 
un simple bri de palla podria ser la metxa 
que encengués tot un bosc. 

Per petit que sigui, per controlat que sembli, el foc 
sempre és perillós. I més ara, a l'estiu. 

Per això, foc al bosc? Treu-t'ho del cap! 
Perquè, a Catalunya, per a evitar els incendis 

no som ni un ni dos. Som sis milions. 

INCENDIS 

ILIONS 

És prohibit 
d'encendre foc 
del J!) dc maig 
al !fi d "octuhrc . 
sense 
autoritzad <i. 
Decret 72 J9Hï: 
Departament 
d 'Agricultura, 
Hamaderia 
i Pesca. 



' CONVOCATORIES 

fiRA INTE)lNACIONAL , 
D'AUDIO I VIDEO A BERLIN 

Berlín ens ofereix en aquesta 
fira una exposició d'electrónica 
d'esbarjo, de comunicacions i d'in
formació. 

Del 25 d'agost al 3 de setembre 

Informació: 
AMK BERLIN AUSSTELLUNGS 
MESSE - KONGRESs 
GmbH MESSEDAMM 22 
D-1000 Beríin 19 

i 
MESSE VERANSTALTUNGSGE
SELISCHAIT 
UNTERHALTUNGS 
UNO KOMMUNICATIONSELEK
TRONIK 
(MVU) mbH STRESEMANNA
LLEE 19 
D - 600 FRANKFURT 70 

CIRIT 
TROBADA AMB LA CIÉNCIA 

Enguany es celebra la novena 
edició de la «Trobada amb la cièn
cia>> organitzada pr la CIRIT amb 
la proposta d'unes jornades de tre
baH que giren entorn de les ener
gies i la seva problemàtica. 

L'objectiu d'aquestes trobades 
és fer viure als joves una experièn
cia que els apropi al món de la 
ciència i la tecnologia. 

Hi poden participar estudiants 
de 3r. de BUP, COU, 4t i Sè de 
CES i 2n i 3r de FP2. 

La ((Trobada amb la ciència>> 
dura una setmana i aquest estiu se 
n'organitzen dotze repartides en 
tres toms. 

lr. tom: setmana del2 a 9 de juliol 
2n tom: setmana del 9 allS de ju
liol 
3r tom: setmana del 16 al 22 de 
juliol 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 
Secretaria de la CIRIT 
e/ Comte d'Urgell, 240, 7è 
08036 Barcelona 
Tel. (93) 321 21 46 
o bé a tots els centres de Batxille
rat i Formació Professional de Ca
talunya. 

BRUSSELS EXHIBITION 
CENTRE 

• Exposició internacional d'equips 
d'oficina, informàtica i telecomu
nicacions. 

Del 20 al 27 de setembre 

Informació: 
CHAMBRE BELGE DE LA MECA
NOGRAPHIE 
Avenue Marcel Thirty 24, Bte 
1-b-1200 Brussels 
Tel. 02 I 762 71 83 

• Mostra de novetats en els camps 
de la televisió, la ràdio, el vídeo 
i l'HI-FI. 

Del23 de setembre a l'I d 'octubre 

Organitza: 
SAL ON DEL 'AUDIOVISUEL 
Rue Royale 35, Bl- B -100 Brus
sels 
Tel. 02 I 217 28 75 

W-----------------------------

CI DC 
SEMINARI D'INTRODUCCIÓ 
A LA TELEDOCUMENTACIO 

Per tal de donar una descripció 
general dels serveis d'accés On fine 
a bases de dades, s'ha organitzat 
un seminari de nivell elemental di
rigit especialment a bibliotecaris, 
documentalistes i informàtics. 

Malgrat tenir només una duració 
de tres dies ofereix una visió inte
grada dels principals aspectes per-. 
posar en marxa un servei de tele
documentació. 

Del 18 al 20 de setembre 

Informació i inscripcions: 1 

CENTRE DE PROMOCIÓ I FOR
MACIÓ DE TECNOLOGIES DE 
TARRAGONA 
Srta. Carme 
Tel. (977) 22 3111 

CONCURS ADXB Xè 
ANIVERSARI 

Amb motiu del seu Xè aniversa
ri, l'Associació DX Barcelona cele
bra un concurs de controls de re
cepció. 

De l'I de juliol al 30 de setembre 

Inscriptió: 
ASSOCIACIÓ DX BARCELONA 
Ap. 335 
08080 Barcelona 

• --
VIl FESTIVAL DE VÍDEO 

D'ESTAVAR 

S'organtiza amb l'objectiu d'afa
vorir la difusió i la promoció de fils 
de vídeo de creació en els gèneres 
art vídeo, reportatges, documental, 
reportatge i ficció. 

El festival tindrà lloc els dies 27, 28 
20 i 30 de juliol. 

Informació i inscripcions: 
ASSOCIACIÓ FESTIVAL VÍDEO 
e/ Joan Vigó 
66800 ESTAVAR 
(Alta Cerdanya, Catalunya del 
Nord) 
Tels. 68 27 00 84 i 68 04 77 22 

o 

INSTITUT DE PROJECCIÓ EX
TERIOR DE LA CULTURA CATA
LANA (IPECC) 
e/ Bonavista, 10 pral 1" 
08012 Barcelona 
Tel. (93) 217 74 48 

CURS DE, COMUNICACIONS 
OPTIQUES 

Amb l'objecte de conèixer des 
d'un punt de vista general- què és 
la fibra óptica, quines són les seves 
característiques, i quines les seves 
aplicacions actuals i futures l'ICT 
convoca un curs de vuit h~res d~ 
durada amb el títol de ((Comuncia
cions óptiques>> . 

Del 12 al16 de juny 

Informació: 
Via Laietana, 39, 4rt. 
08003 Barcelona 
Tels. 319 88 11 I 315 16 13 

~R'.]t.\S DE CULrl.Jp ~ 
S\.- ?OPULAR ·'-'<~ 

fundació cultuml 

VI CONCURS D'IDE~S I 
TRACTAMENTS EN VIDEO 
DE TEMES EDUCATIUS I 

DIDÀCTICS 

La Fundació Serveis de Cultura 
Popular amb la coNaboració de 
TVE a Catalunya i TV3, convo
ca un concurs d'idees i tractament 
de temes educatius i didàctics amb 
la fi d'impulsar la renovació peda
gògica i la difusió cultural mit
jançant la utilització del vídeo. 

Data maxima: 30 d'octubre 

Informació: 
FUNDACIÓ DE SERVEIS DE 
CULTURA POPULAR 
Provença, 324 
08037 Barcelona 
Tel. (93) 258 30 04 

-----------------------------% 



DIRECTORI D,ARTICLES PUBLICATS CENTRE DIVULGADOR DE lA INFORMÀTICA QT-16 RADIOTELETIP PER A ORDINADOR (i 11) 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A lA UPC 

QT- 2 

EL ClOC COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES 
QT-18 LES BANDES TROPICALS QT- 2 
QT-19 LJ? COMUNICACIONS VIA SATÈLLIT 

MONOGRÀFICS 
L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (I) QT-11 INSTITUT DE CIBERNÈTICA. FABRICA D'ENGINYS QT-19 

QT- 3 

lA TECNOLOGIA AL TERNA TIVA ALS MUNICIPIS QT- 1 L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (i 11) QT-12 EL LECTOR PROPOSA.,. EL LECTOR D I SPOSA 
RADIO NEDERLAND. L'EMISSORA MÉS ESCOLTADA ACATA-
LUNYA 

IUGOSlÀVIA: NACIONS I COMUNICACIONS QT- 2 DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) QT-13 JARDINERIA-28 QT-17 RECICLATGE PER A L'ANTENA VAGUI CREUADA 
QT- 3 

lA RADIOASTRONOMIA: SEGONA RNESTRA 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (li) QT-14 TECLA MÀGICA .SYNCH• O !CI PARÍS, RÀDIO FRANCE 

QT- 4 

OBERTA A L'ESPAI QT- 3 DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (i 111) QT-15 SYNCRONOUS, QUÈ ÉS AIXÒ? QT-18 EL DÍODE, EL PETIT DE lA FAMÍUA 
QT- 4 

DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR QT- 4 CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE lV (I) QT-16 ELS NOSTRES RECEPTORS QT-19 JO EN VULL SABER MÉS, DE DEXISME 
QT- 5 

TELETEL, VIEWD~TA, VIDEOTEXT: 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE lV (i 11) QT-17 RECEPTORS D'ONA CURTA, MANERA LONGITUD DE lA BAIXADA 

QT- 5 

lA COMUNICACIO DIGITAL QT- 5 MONITORS D'IMATGE QT-18 D'ELEGIR-LOS ADEQUADAMENT QT-20 RSI: TRES LLETRES PER PRESENTAR AL MÓN 
QT- 6 

L'ORDINADOR A L'ESCOLA QT- 6 PROJECTORS DE VÍDEO (I) QT-19 EDITORIALS QUATRE COMUNITATS 

SINCAT. EL SINTETITZADOR CATAlÀ DE VEU QT- 7 PROJECTORS DE VÍDEO (li) QT-20 RECEPCIÓ DE 1V3 ALS PAÍS VALENCIÀ DETECTOR D'AM SÍNCRON 
QT- 6 

TECNOLOGIA MILITAR: EL NEGOCI DE lA MORT QT- 8 PROJECTORS DE VÍDEO (i 111) QT-21 QT, POSSIBLE EINA DE DEBAT 
QT- 1 

5555~. MILLOR IMPOSSIBLE 
QT- 7 

PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES QT- 9 INFORMÀTICA 
CATALONIA IS NOT PATAGONIA 

QT- 2 HISTORIA DE lA BANDA CIUTADANA 
QT- 7 

ESPAI: L'HORA D'EUROPA? QT-10 QUÈ ÉS UN f\LGORITME? QT- 1 TELEVISIÓ PRIVADA: lVE-4 1VE-51 1VE-6? 
QT- 3 PRIMER CONTACTE AMB PACKET HF 

QT- 7 
QT- 4 QT- 8 

AL TA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE lA REPETIR QUE? QT- 2 TXERNÒBIL o EL SUÏCIDI COL LECTIU . QT- 5 
ESPAI DEXISTES (I) QT- 8 

MONEDA QT-11 PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB INVESTIGACIÓ MILITARITZADA QT- 6 lA LLUITA LEGAL DE lA BANDA CIUTADANA QT- 8 

INTÈRPRET LOGO EN CATAlÀ QT-12 DEFINICIONS D'USUARI QT- 3 SONIMAG-86, A lA CORDA FLUIXA? QT- 7 ESCOLTA DE LES BANDES DE RADIOAFICIONAT QT- 9 

FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR QT-13 MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES QT- 4 PER FI L'EXCEPCIÓ/PALOMARES, 1966-1986, ESPAIS DEXISTES (i 11) 

lA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES QT- 5 EL PLUTONI QUE SURA EL LLENGUATGE DE COMUNICACIÓ A lA BANDA 
QT- 9 

QT- 8 

CONSEQÜÈNCIES QT-14 PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? QT- 7 NUCLEARS: L'ABANDÓ URGENT QT- 9 CIUTADANA QT- 9 

SORASD, COMUNICACIONS PER A UN NOU PAÍS QT-15 LES INTERFÍCIES D'USUARI (I) QT- 9 PREMSA ELECTRÒNICA, EL FUTUR? QT-10 UN NOU AVAN' EN RADIOPAQUETS (I) QT-10 

XARXA DE DIFUSIÓ DE TELEVISIÓ: 1V3 QT-16 LES INTERFÍCIES D'USUARI (i 11) QT-10 L'ORDINADOR ES lA SOLUCIÓ D'ACORD EL DEXISME EN FM I lV (I) 
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