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nomes va en 
e ue 
costen. 

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 ... 

' LA PREVIA 
HOME I TÈCNICA 

Ja són uns quants els anys que fa que hem dedico a la tècnica i, encara ara, em 
meravella i sorprèn contínuament. Els avenços són constants i espectaculars. La tèc~ 
nica regula la nostra vida. 

Tot i això, sempre he jutjat la tècnica amb una mica d'escepticisme -potser per 
allò de ser mediterrani i estimar la vida- , sense negar-li la seva importància i utilitat 
però considerant també els efectes negatius derivats del seu ús. 

Una pantalla amb imatges té l'extranya propietat de deixar clavat i .inútil enfront 
de qualsevol altre estímul; per això no tinc televisor a casa, em roba el temps. 

Que es pot fer, dónes, amb la tècnica? El món actual viu per i de la tècnica i no 
ens en podem deslligar. Així, doncs, hem d'aprendre a conviure-hi i, sobretot, a uti
litzar-la per al nostre desenvolupament com a persones. La tècnica ens proporciona 
mitjans més potents per desenvolupar les nostres tasques habituals i, per tant, ens hau
ria de sobrar més temps. Com utilitzem aquests temps és cosa nostra, però és molt 
trist que tan sols l'emprem a treballar més o a mirar el televisor en sessions ma
ratonianes. 

¿És molt utòpic desitjar que la tècnica ens ajudi en el nostre desenvolupament humà 
i no caiguem esclaus? + 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Cap de Redacció d'electrònica de consum 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 
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Joan Becat (Geògraf i professor a la Universitat de Perpinyà); 
AntoniM. Badia (Ungüista); Jaume Herranz (Membre del De
partame[Jt de senyals y comunicacions de la UPQ; 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 TÇRM-
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bre del Centre d'Estudis Joan Bardina ); Gabriel Junyent (Di
rector de l'ETS ET de la UPQ. 
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MENT ARIS 
CONTAMINACIÓ PER PARTÍCULA 

Sussex/Anglaterra.- Una companyia britànica està comercialit
zant un sistema complet de punts múltiples per mesurar de for
ma minuciosa les partícules suspeses a l'aire en la monitorització 
d'una sala o zones netes, amb la fi de determinar quina és la con
taminació per partícula. 

El comptador de partícules descarrega a l'ordinador de seqüèn
cies, que disposa de deu canals, un per a cada punt de mostra i 
distribuïts numèricament, impressió automàtica per a les dades 
de cada canal i transmissió de dades a l'ordinador. + 

---\ 

VIDEO WINDOWING SYSTEM 

Agències.- RGB TECHNOLOGY anuncia un sistema de fines
tra per a senyal de vídeo pensat per a la integració d'imatges reals 
en un display d'estacions gràfiques d'ordinaddr. 

Aquest sistema és apte tant per a senyals en, vídeo compost en 
sistema PAL o en components RGB, procedents de càmeres, 
magnetoscopis o vídeodiscs. El senyal de vídeo en temps real és 
visible dins d'una finestra del display informàtic controlable per 
l'usuari. 

Les aplicacions més immediates d'aquest sistema es centren en 
sistemes de vídeo interactiu per a trainning, simulació, teleconfe
rència i vídeoprojecció. + 

- NO-
GESTOR ISOVIEW I PONT 

802.3 ISOLAN 

Agències.- El gestor de xarxes 
ISOVIEW i el pont 802.3 d'ISO
LAN incrementen notablement les 
prestacions d'una Xarxa d'Àrea 
Local. 

El tret clau d'aquest tipus de xar
xes és que permet que l' adminsi
trador de la xarxa tingui informa
ció de la mateixa xarxa darrere 
d'esquemes d'accés restringits. + 

ENREGISTRADOR REMOT 
DE DADES 

Hampshire/ Anglaterra. S'ofereix 
en el mercat britànic un sistema 
d'enregistrament de dades ideal 
per utilitzar en serveis públics amb 
la fi de monitoritzar els quadres de 
demanda i mesurar el consum. 
Aquest sistema també pot ser em
prat per a d'altres funcions a les 
quals faci falta un enregistrament 
de flux, i en situacions remotes i 
desfavorables ambientalment. + 
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VETATS -FLASH S 
CAIXA DE TECLES 

INTU'Ï'IVES 

Agències.- Les caixes penjants 
de tecles intuïtives creades per la 
companyia francesa MAF e/éctri
que i la seva filial MAF plastique 
permeten a l'operari una presa de 
decisions ràpides i concises en l'ac
cionament a· distància de polipas
tos grues-pont, enrotlladores, 
etc... + 

NOU PLA D'ENERGIES 
RENOVABLES 

Madrid/Espanya.- El nou «Plan 
de Energías Renovables», que 
substitueix l'antic PER de 1986, ha 
estat aprovat per la comissió dele
gada del Govern espanyol. Amb 
un període comprès entre 1989 i 
1995, aquest nou programa d'in
tervenció comporta unes inver
sions que osciHaran entre 100.000 
els 200.000 milions de pessetes tot 
depenent de l'evolució de la factu-
ra petroliera espanyola. + 

ENLLAÇ ÒPTIC COHERENT 

Agències.- Telefònica Investigació i Desenvolupament ha po
sat. en marxa un enllç òptic coherent experimental amb modula
ció FSK. Aquest enllaç és el primer d'aquest tipus que s'ha de
senvolupat a l'Estat espanyol i suposa el primer pas d'un progra
ma tecnològic que du a terme aquesta firma, amb la fi d'intro
duir comunicacions òptiques a la planta telefònica. + 

INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS DIGITALS 

Norwich/Anglaterra.- Un curs d'introducció a les comunica
cions digitals, és l'oferta que una empresa anglesa fa als estu
diants de tècnica i enginyeria electrònica. Aquesta introducció for
ma part d'una sèrie de sistemes de capacitació pràctica. 

Li sèrie «Modicom», de tres mòduls, constitueix un conjunt 
complet per a formació en comunicacions digitals amb referència 
a mostratge i filtratge. Els ja anomenats mòduls s'ofereixen sepa
rç¡.dament, amb manuals, o com un conjunt, amb un pla d'estudi 
complet. + 

-. --¡ 
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- INFORMACIONS 
VIDEOMURAL MODULAR 

Cambridge/Anglaterra.- L'empresa Laserpoint ha dissenyat un 
sistema de videoinural de forma modular, programació .flexible i 
plaques de circuit intercanviables. 

El sistema, anomenat «Pixelite», consta d'un grup de moni
tors modulars de vídeo, una cònsola electrònica per manipular 
les imatges de vídeo d'un costat a l'altre del mural i crear imat
ges més grans a més d'un monitor en qualsevol moment, i un sis
tema de dos nivells operat per un suport lògic. 

El videomural pot ser programat per qualsevol tipus de PC, 
compatible amb AT o XT, utilitzant el sistema operatiu del soft
ware de dos nivells. + 

CAMBRA ANECÒICA EUEIT 

Barcelona/Barcelonès.- Als laboratoris d'Acústica de l'Escola 
de Telecomunicacions La Salle Bonanova s'ha desenvolupat una 
cambra anecòica de 500 m3

. El recinte complirà també les con
dicions de cambra de Faraday gràcies a un aillament amb plan
xa de coure que el recobreix totalment. 

La cambra de 130 tones és completament suspesa sobre ele
ments elàstics, amb un aïllament total dels sorolls externs. Les pa
rets són recobertes d'un metre d'absorvents acústics i radioelèc
trics per tal de poder realitzar tot tipus d'experiències de so i de 
radiofreqüència en condicions de camp lliure. + 

TV ESTEREOFÒNICA A 
GRAN BRETANYA PER AL 

1991 

Londres/Gran Bretanya.- El sis
tema digital estereofònic Nicam 
728, desenvolupat pels enginyers 
de la BBC, serà l'utilitzat per als 
programes de so estereofònic a la 
Gran Bretanya. 

Les instaHacions per a la realit
zació, enregistrament i transmissió 
dels programes en so estereofònic 
es realitzaran paral·lelament a la 
modernització de les estacions de 
transmissió i la introducció d'e
quips de doble canal per a la dis
tribució del so sincronitzat. + 

SCÀNNER 

Agències.- L'empresa Epson 
presenta, dins del camp dels lectors 
òptics, el seu scànner GT-4000. 
Aquest lector òptic de fàcil utilitza
ció i màxima qualitat de lectura, in
corpora «zoom» del 50 per cent al 
200 per cent, en passes de 1'1 per 
cent, i la seva resolució va dels 50 
als 400 OPI amb 256 nivells o tons 
per color, de manera que aconse
gueix definir fins a més de 16 mi
lions de tonalitats de color finals.+ 
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·- NOTICIES - 00-
NOU BRAÇ ARTICULAT 

Lehigh/Estats Units.- Investiga
dors de la Universitat nord-ameri
cana de Lehigh han desenvolupat 
un braç i una mà mecànics molt si
milars als humans. La foto ens 
iHustra un operador en procés de 
programació per aprenentatge dels 
moviments de la mà. Aquest equip 
és una mostra dels treballs cada 
cop més intensos que s'estan por
tant a terme per a l'aplicació de les 
noves tecnologies en l'ajut dels mi
nusvàlids físics. + 

PLA INF,ORMÀTIC 
D'IMITACIO D'EXPERTS 

HUMANS 

Cambridge/ Gran Breta-
nya.L'lnstitut de Soldadura de 

• Gran Bretanya dirigeix un progra
ma multinacional d'investigació, 
de tres anys de durada, en el qual 
s'invertiran 590 milions de pesse-

.. tes, per a la producció de sistemes 
informàtics inteHigents que imiten 

·i l'expert humà en la solució de pro
blemes i en assessorament. Aquest 
projecte té l'objectiu de condicio
nar els ordinadors de manera que 
permetin al tècnic adoptar deci
sions millors i més rendibles, des de 
la fase de disseny fins a la de pro
ducció. + 

AJUTS A LES EMPRESES D'ELECTRÒNICA 

Barcelona/Barcelonès.- L' Associación Nacional de Industrias 
Electrónicas (ANIEL) ha realitzat un estudi al voltant dels dife
rents tipus d'ajuts i iniciatives financeres que puguin sol·licitar les 
empreses del sector electrònic i informàtic en el marc comunitari. 
Aquest treball permetrà que les firmes electròniques de tot l'Estat 
puguin identificar les ajudes comunitàries segons les seves neces
sitats específiques; es pot ampliar aquesta informació consultant 
els serveis d' ANIEL. 

L'estudi relaciona ajudes i iniciatives de suport a les PIME mit
jançant. préstecs per a inversions, amb interessos primats i ajuts 
en el marc dels fons estructurals comunitaris, Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu 
(FSE). 

Tanmateix, s'enumeren 18 programes d'I+ D en els quals es 
contemplen diverses subvencions, que arriben fins al 50 per cent 
del cost global dels projectes. + 

NOVETATS DE DIMONI SOFTWARE 

Gandia/La Safor.- Dimoni Software va presentar recentment 
els seus nous paquets sectorials, oferint, a més a més, la primícia 
de l'aparició en el mercat informàtic de tres nous desenvolupa
ments; Dipunto, Ditexto, amb funcions d'autoedició i un nou pa
quet de gestió comptable. 

Aquesta empresa del País Valencià també està creant una 
xarxa de centres de formació per a usuaris finals dels seus pa
quets que cobrirà tot el territori de l'Estat. Amb aquesta finalitat, 
estan concertant acords a través de les seves delegacions amb 

· Centres d'Ensenyament d'Informàtica. Aquests centres seran ho
mologats per Dimoni, després del corresponent curs preparato
ri. • 

rlO---------------

-
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NOTICIES 
TEDEL INAUGURA LES SEVES INSTAL·LACIONS AL 

PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS 

Barcelona/Barcelonès.- Telecomunicacions i Desenvolupa
ments Electrònics (TEDEL) ha inaugurat les seves instaHacions al 
Parc Tecnològic del Vallès. La instaHació d'aquesta empresa de
dicada a sistemes de recepció de televisió per satèHit amb un mò
dul de 3.000 m2 suposa una inversió total de l'ordre dels 1.000 
milions de pessetes. 

Les previsions de facturació de la firma apunten a aconseguir 
uns 800 milions de pessetes entre miijans d'aquest any i miijans 
del següent, per arribar als 3 .000 milions el 1991. + 

LA CFAO TEMPS REAL EN 3D 

Agències.- La societat francesa Cisigraph ha obtingut a partir 
de la unió entre un programa 30 i un terminal gràfic multipro
cessador d'arquitectura RISC, un lloc personal de CFAO (con
cepció i fabricació ajudada per l'ordinador) susceptible de ser in
tegrat a una xarxa informàtica. 

L'arquitectura del sistema separa les funcions grafiques tracta
des localment, de les de càlcul. 

Cisigraph orienta el sistema CFAO cap a necessitats específi
ques de tres oficis; la industrialització de materials, la transforma
ció de plàstics, i l'estil. + 

- CO-
NOVA CÀMERA IKEGAMI 

HK-355 

Amb motiu de la passada edició 
de la fira d'equips broadcast de 
Montreaux, la firma IKEGAMI va 
presentar el seu últim model de cà
mera professional HK-355 i la seva 
variant HK-355P amb prestacions 
d'ENG. 

Aquesta càmera d'estudi amb 
captadors eco, compta amb una 
ressolució vertical de 700 línies i 
horitzontal de 450, amb una rela
ció senyaVsoroll de 60 dB. A més 
a més incorpora una matriu lineal 
que proporciona una anàlisi de co
lor ideal per tal d 'obtenir millor de
finició de la imatge tant per a zo
nes molt iHuminades com per a zo
nes molt fosques. + 

CS IBÈRICA, CANVIA 
D'ADREÇA 

L'Empresa CS Ibèrica, sempre 
pendent de millorar el servei als 
seus clients, ha cregut convenient 
ampliar les seves instaHacions, per 
la qual cosa, ha canviat de domi
cili. Des d 'ara estarà al vostre ser
vei a l'adreça següent: 

d. Pau Casals, 149 
Tel. (93) 335 44 88 
Fax. (93) 336 78 72 

08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(Barcelona) 
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VÍDEO INTERACTIU 

Per mantenir el ritme d'innovació tecnològica, que sens dubte es l'ànima de 
l'estructura econòmica actual no queda altre remei que cqntinuar 

desenvolupant productes i presentant noves ofertes al mercat. Es aquí, on., el 
Vídeo Interactiu, proporciona una considerable ajuda. . 

La societat actual basa cada vegada més el seu rit
me de vida en l'avenç tecnològic. 

No és gens senzill imaginar quines conseqüències 
comportaria una aturada en l'aparició de nous produc
tes amb innovació tecnològica al mercat. No fóra es
trany que es deixés de vendre tecnologia, cosa que re
duiria la investigació, i en conseqüència s'endarreriria 
l'aparició de nous productes; d'aquesta forma entra
ríem en una recessió tecnològica d'impredictibles con- · 
seqüències. 

El vídeo interactiu presta aquesta ajuda en primer 
lloc com a miljà per dinamitzar i millorar la formació . 
a qualsevol especialitat, i en segon lloc com a miljà per 
promocionar el producte. El vídeo interectariu és un 
miljà àudio-visual basat en un ordinador i un video
disc que treballant conjuntament aconsegueixen una 
sinergia considerable. D'aquesta manera podem pro
gramar l'ordinador de forma que en funció de les da
des d'entrada, mostri una seqüència de vídeo, una 
imatge parada o un gràfic generat per ell mateix. 

El veritable interès d'aquest sistema està en el fet 
d'oferir simultàniament la velocitat de processament i 
de generació de gràfics d'un ordinador amb el poder 
atractiu d'una producció de vídeo. 

Actualment ja s'està fent servir el vídeo interactiu en 
molts entorns, com poden ser punts d'informació (tu
rística, bancària, catàlegs de productes, etc.); i en la for
mació de personal (simuladors d'entorns i situacions). 

Suposem per exemple un punt de venda on es pu
guin veure una sèrie d' espots que promocionin uns 
productes, que es pugui demanar més informació de 
la que veritablement interessa i evidentment que es pu
gui comprar amb una targeta magnètica. Fixem-nos 
que només en aquesta aplicació estaviem, una botiga, 
treballadors, decoradors, seguretat i formació d'aquest 
personal. I, en canvi, posem un terminal de vídeo in
teractiu que realitza totes aquestes tasques perfecta
ment i tenim un servei de missatgers que distribueix els 
productes en formalitzar l'operació. 

Per altra banda, l'usuari també en surt beneficiat 
perquè pot demanar el que vulgui, tantes vegades 

como vulgui, sense tenir el dubte de si es fa massa pe
sat o passa vergonya demanant segons quina informa
ció. 

Un sistema de vídeo interactiu és format general
ment per una configuració hardware clàssica compos
ta per un ordinador, un videodisc, un monitor, una tar
geta de sincronització de vídeo, i un perifèric d'entra
da de dades. 

MONITOR 

RGB 

VIDEO COMPOST 

PERIFÈRIC 
BUS ,VIOEO TARJA 

ENTRADA · ORDINADOR BUS CPU 
OVERLAY 

BUS CP'u 
DA OES 

RS 232 

IEEE 'sa 
TECLAT 

RS 232 

IEEE 488 

VIDEODISC 
RGB - VIDEO C. 

Fig. 1. Figura on es veuen les. possibles interconnexions en 
un sistema de videodisc interactiu. 

La base d'un sistema d'aquest tipus sempre és un 
ordinador que controla el flux de dades que forma el 
programa i treu per la pantalla les icones i tests necess
saris que permeten a l'usuari seleccionar la informació 
que cregui interessant. Per cònseguir aquest propòsit, 
qualsevol ordinador és '.Vàlid, però caldrà tenir en 
compte les necessitats de comunicació i de control de 
perifèrics a l'hora d'escollir l'ordinador. És per això que 
sempre s'acaba escollint un ordinador personal del ti
pus PC-AT Amiga o similar. 
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D'aquestes necessitats d'expansió, una és molt im
portant, i de fet marca la resta de configuració hard
ware. Aquest element és la targeta de sincronització de 
vídeo, també anomenada targeta d' over/ay. 

TARGETA D'OVERLAY 

És necessari tenir en una mateixa pantalla senyals 
de vídeo i gràfics d'ordinador simultàniament. Per 
aconseguir-ho ens cal algun aparell que d'alguna for
ma sincronitzi les dues fonts de vídeo i commuti entre 
l'una i l'altra molt rapidament, de forma que des de 
l'ordinador sigui possible seleccionar quina part de 
pantalla tindrà imatges del videodisc i quina part tin
drà gràfics d'ordinador. Aquest aparell també s'ano
mena GEN-LOCK. 

La forma operativa d'un sistema d'aquest tipus es 
basa a fer transparent un dels colors de la paleta de 
l'ordinador, de forma que quan vulguem puguem dir 
al gen-lock que el que sigui d'un determinat color que
di transparent al senyal que prové del videodisc. 

ORDINADOR VIDEODISC 

+ 

Fig. 2. Els gràfics d'ordinador queden sobreimpressionats a 
la imatge de vídeo i es veuen les dues cares en un sol moni
tor. En aquest cas, el color de fons de la imatge d'ordinador 
es fa transparent. 

Hi ha principalment dues possibilitats d'efectuar 
aquest procés, la més habitual és la mateixa targeta 
que realitza la commutació entre els dos senyals de ví
deo, arribant al monitor vídeo normal i la segona, fa 
que sigui el monitor, qui commuti entre els dos senyals 
de vídeo miljançant un senyal TTL que selecciona un 
canal o l'altre. En aquest cas, cal que el monitor per
meti aquest mode de funcionament. 

Abans d'efectuar la commutació de vídeo cal tenir 
dos senyals sincronitzats i compatibles entre ells. És 
aquí on els problemes entre formats tenen major im
portància. Donant un cop d'ull al sistema, veiem que 
del videodisc surt un senyal en vídeo compost o RGB. 
I que de l'ordinador surt un altre senyal que pot ser Ví
deo Compost o RGB TTL o RG~ analògic a 15 kHz o 
a altres freqüències no compatibles amb el format PAL 
de vídeo. 

Els senyals de vídeo provinents del videodisc no te
nen problema, i es poden monitoritzar en qualsevol re
productor de vídeo convencional, ja que surten en fre
qüències de vídeo normals que són compatibles amb 
el format PAL. 

Per altra banda els ordinadors , volent una alta re
solució i una gran qualitat d'imatge, no han respectat 
els estàndards de vídeo PAL i cada targeta gràfica ha 
optat per una freqüència i forrr1at diferent, cosa que 
obliga l'usuari a comprar un monitor adequat a la ser
va targeta. Els ordinadors PC compatibles actuals te
nen els següents formats de vídeo: 

CGA (640 * 200) ..... VÍDEO COMPOST- RGB TTL 
EGA (640 * 350) ..... RGB TTL 
VGA (640 * 480) .. .. RGB analògic a alta freq. 

L'únic d'aquests formats fàcilment sincronitzable és 
el CGA en Vídeo Compost; en canvi, l'EGA i el VGA 
presenten problemes greus. 

El Commodore AMIGA i el SONY VIEW (PC-AT), 
com que són ordinadors personals dissenyats per tre
ballar en vídeo, tenen tots els modes gràfics a freqüèn
cies de vídeo normals i conserven l'estàndard PAL, 
cosa que ens permet sincronitzar amb vídeo fàcilment. 

AMIGA (700 * 500) ..... RGB analògic a 15 kHz. 
SONY VIEW (700 * 500) ..... RGB analògic a 15 kHz. 

A mesura que els avenços tecnològics es consoliden 
i que els processos de conversió analògica-digital 
baixen els seus costos, està prenent força una nova tèc
nica que aprofita l'elevada qualitat d'imatge d'un mo
nitor RGB analògic a alta freqüència. Aquesta nova 
tècnica, en lloc de treure els gràfics d'ordinador a fre
quüències vídeo, digitalitza el vídeo en temps real, i el 
treu a freqüències d'ordinador (RGB analògica a 40 
kHz), amb la qual cosa s'evita totalment la sensació de 
tremolor que presenta una imatge de vídeo format PAL 
perquè té un contrast elevat. 

MONITOR 

El monitor depèn directament de la targeta d' over
lay escollida i pot acceptar tots els formats anteriorment 
comentats, excepte el RGB TTL, que, per definició, no 
pot mostrar simultàniament més de 64 colors. 
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PERIFÉRICS D'ENTRADA DE DADES 

Teclat 

Com a entrada de dades típica en un ordinador, 
permet seleccionar opcions i entrar dades de la forma 
més simple per al programador. Per altra banda, té l'in
convenient que necessita un aprenentatge per fer-lo 
anar i a més és molt vulnerable. 

Pantalla tàctil 

És el mode -d'entrada de dades més intuïtiu i senzill 
de fer anar. També dóna una vistositat elevada al sis
tema, a part del teclat, és un dels millors perifèrics que 
permeten 1 entrada de dades alfanumèrica a l' ordina
dor. Es pot simular un teclat a pantalla, i tocar cada te
cla com si es tractés d'un teclat normal. Com a incon
venients té que gasta una porta sèrie RS-232 o ANA
LÒGIC i també és força vulnerable. 

Ratolí 

És adequat en ambient d'oficina i d'ensenyament, 
facilita l'accés a una pantalla tàctil a un cost mínim. 
Però no és possibl~ utilitzar-ho en un punt d'informa
ció a la intempèrie. 

Fig. 2 bis. Ratolí o mouse per al control gràfic de la pantalla. 

Botonera 

És utilitzable en totes les aplicacions, excepte on cal
gui· una gran quantitat d'entrades de dades alfanumè
riques. Presenta un nivell de vulnerabilitat petit. 

DDDCJ 

Fig. 3. Aspecte del visualitzador de control. 

Botonera capacitativa 

És un perifèric encara poc utilitzar, que té la utilitat 
d'una botonera o teclat numèric, amb l'avantatge que 
la seva forma de treball habitual és darrere d'un vidre 
que ·fins i tot pot ser antibala. 

Fig. 4. Panell de control numèric. 

És el perifèric ideal per a punts d'informació aïllats 
o per a botigues que volen instaHar un punt d'infor
mació dins l'aparador. 

RECONEIXEMENT DE VEU 

Cada vegada és més proper el dia en què els ordi
nadors ens entendran fàcilment la veu i actuaran en 

'14---- - - - - ----------

conseqüència. De moment però, aquesta tecnologia 
només funciona parcialment i amb un percentatge 
d'error elevat, cosa que no impossibilita en absolut fer
los servir en un punt d'informació. 

VIDEODISC 

En un sistema de Vídeo Interactiu el videodisc és el 
suport que conté les imatges i el so, la capacitat d'un 
videodisc és de 36 minuts d'imatge en moviment i so 
estèreo. Un videodisc també pot ser llegit imatge per 
imatge, de forma que es pot accedir independentment 
a qualsevol de les 54.000 imatges que conté. 

La qualitat d'imatge és molt elevada, i és equiva
lent als formats de vídeo professionals de gamma mit
jana. La resolució d'un videodisc és de 420 línies, i els 
dos canals de so són de qualitat HI-FI. Generalment es 
treballa amb el format LASERVISION, que emmagat
zema el vídeo i l'àudio de forma analògica. 

Fig. 5. Equip de vídeo intereactiu. 

Aquest contingut àudio-visual, pot ser llegit des de 
l'ordinador de qualsevol forma, ja sigui en seqüències 
de vídeo, en imatges parades, càmera lenta, ràpida, 
etc. De fet, només depèn del programa d'ordinador, 
que és qui gestiona la forma d'obtenir el contingut del 
disc. 

El control del reproductor s'efectua des de l' ordina
dor a través d'una porta RS-232 o IEEE-488, la comu
nicació a· través d'aquestes portes ens permet d'apro
fitar els avantatges del lector de videodisc. La sortida 
de vídeo és sempre analògica, i no guarda cap relació 
amb la porta de comunicació. La imatge surt sempre 
pel connector de vídeo. Aquesta característica en prin
cipi és bona, ja que no ens hem de preocupar més del 
vídeo. Però, d'altra banda, impossibilita·a l'usuari d'ac-

cedir a fragments d'una imatge o a mostrar diferents 
imatges simultàniament en pantalla. De fet aquest és 
el punt fort dels nous sistemes de presentació àudio
visual interactiva com són el CD-ROM, CD-I o DVI. 

Amb un sistema de vídeo interactiu tenim una eina 
molt poderosa, que realitza a la perfecció les tasques 
de formació i d'informació, i pen;net un estalvi tant en 
personal com en espai, i que a més incrementa de for
ma notable la retenció i assimilació de nous conceptes 
comparat amb els medis habituals de formació. 

Fig. 5 bis. Sistema d'emmagatzemament d'informació per 
disc òptic. 

Un dels camps on des de fa molt temps s'aplica el 
vídeo interactiu és la simulació (per exemple simula
dors de vol, de conducció, videojocs, etc.). I, de fet, és 
on piljor encaixa el vídeo interactiu, ja que general
ment en fer un simulador s'intenta que totes les possi
bles opcions estiguin permeses. Si, per exemple,, calcu
lem la quantitat de seqüències de vídeo que ens calen 
per fer un simulador de vol o qualsevol altre on el po
sicionament i l'entorn sigui inevitablement 3D, ens surt 
un nombre molt elevat, tant per volumen de dades 
com per dificultat en la producció d'imatges. 

Tant per aquest propòsit com per molts altres, han 
començat a apareixer nous sistemes, generalment di
gitals, que ens permeten un control total des del soft
ware de la imatge que hi ha a la pantalla. Aquests sis
temes es basen més encara en l'ordinador, que és l'en
carregat de gestionar tant el contingut de la imatge com 
el control de flux del programa. Per a aql,lestes tasques, 
calen ordinadors molt potents, generalment el sistema 
és basat en un compatible AT que controla una targe-
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ta o més d'una, on hi ha una sèrie de processadors grà
fics molt potents. 

Els dos nous estàndards en aquest terreny s'anome
nen CD-I i DVI. 

CD-I DISC COMPACTE INTERACTIU 

El CD! es basa en un suport òptic, de característi
ques físiques idèntiques a un CD-ROM, i que es basa 
en un hardware molt potent, dissenyat específicament 
per a aquesta tasca. En el disc òptic s'emmagatzemen 
un total de 650 Mbytes de dades binàries, totalment di
gitals, que són transformades per l'aparell en àudio, ví
deo i programes. 

Amb els 650Mb tenim espai suficient per guardar 
. 600 imatges de qualitat similar a l'actual televisió, o 

unes dues hores de so de qualitat similar al disc com
pacte. A primera vista sembla que és molt poca cosa 
ja que 600 imatges en vídeo equivalen a 24 segons de 
vídeo, i si les hi posem totes 600 no tenim espai per a 
l'àudio. 

És aquí on els esforços de SONY i PHILIPS, s'han 
unit per desenvolupar conjuntament un format de 
compressió de vídeo i àudio de forma que ens multi
pliqui almenys per 10 el contingut del disc. Però cal te
nir en compte que les tècniques de compressió d'àu
dio i vídeo estan sempre contraposades amb la quali
tat d'imatge i so, ja que no és possible emmagatzemar 
una imatge que ocupa 1 Mb en 100 Kb amb la ma
teixa qualitat, ni és el mateix mostrejar so a 40 kHz 
que a 4 kHz, de fet el CD!, permet diversos nivells de 
compressió tant d'imatge com de so, i es pot escollir 
quina qualitat volem per a cada cosa. I sempre tenint 
present que més qualitat significa més espai. 

Una característica interessant del CD-I és que per
met vídeo parcial en moviment i àudio simultàniament. 
Actualment és possible tenir seqüències de vídeo en 
1/9 de pantalla, i es preveu que properament la mida 
augm~nti considerablement. 

El hardware d'un CD-I es divideix en 3 blocs, un 
lector de CD-ROM, un ordinador basat en el Motorola 
68070 i un processador (descompressor d'imatge i so). 

Aquest aparell, és ideal per a enciclopedies iHustra
des, catàlegs de propaganda interactiva, cursos d'idio- . 
mes i milers d'aplicacions més. Cal remarcar que el 
cost d'.un CD-I és mínim i que el preu del hardware del 
reproductor és inferior a l d'un ordinador personal. 

DVI VÍDEO INTERACTIU DIGITAL o¡ 

El DVI és un sistema basat en la compressió d'imat
ge i so, combinat. amb la generació de gràfics en tres · 
dimensions en temps real. Els primers prototipus del 
sistema són construïts com a perifèrics per a un PC 
compatible, i permeten obtenir dades (imatge, so i pro-
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NIVELL DE RETENCIÓ PER L'ESTUDIANT 

Video Interac. 100 I 
Aula normal 60 I 

TEMPS D'APRENENTATGE 

v. I. 40 I 

Aula 100 J 
COST ECONÒMIC 

V.l. 61 

Aula 100 

Fig. 6. Taula comparativa de resultats de l'ensenyament ha
bitual i l'ensenyament amb vídeo interactiu. 

grames) de qualsevol suport digital (CD-ROM, Disc 
Dur, Roppy, WORM ... ) amb la qual cosa la flexibilitat 
és assegurada. 

Actualment permet vídeo en pantalla sencera i so 
estèreo simutàniament, amb una qualitat similar al 
VHS i permet obtenir imatges parades d'alta qualitat. 
Si a això sumem la capacitat de generació de gràfics 
3D en temps real, trobem que el poder del sistema és 
prou considerable perquè se'n parli força temps. 

El hardware d'un sistema DVI és el més innovador. 
És dissenyat per ser una targeta de PC, que no és al
tra cosa que un potent ordinador que aprofita les en
trades i sortides del PC. En aquesta targeta hi ha dos 
microprocessadors, un de propòsit específic que es cui
da de la gestió de la pantalla i generació de gràfics 3D. 
I un altre que és un microprocessador microprograma
ble, que es, cuida de les tasques de descompressió de 
les dades. Es interessant aquesta característica, ja que 
permet que aquest microprocessador canviï de propò
sit dins un mateix programa, de fet és el programa qui 
defineix les seves característiques. Aquest sistema, a 
més, permet llegir el format CD-I, cosa que garanteix 
la seva estandardització. 

El DVI és actualment un desenvolupament d'IN
TEL, que és un dels fabricants de xips més importants, 
i sembla ser que la intenció de la companyia és distri
buir aquestes targetes a un preu raonable, ja que són 
competència directa del CD-I, a més de ser-hi com-
patibles. ' 

El panorama dels sistemes multimèdia, està co
mençant a trencar els esquemes clàssics de projecció 
àudio-visual, i cada vegada més, els avenços estan fent 
més real el mite d'abandonar definitivament el llibre.+ 

ANTONITOMASAiPUJOL 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 

TRANSCEPTOR 
MONOBANDA PER A 40 M 

BLI12W 

D'uns anys ençà, la popularització ·de Ja banda lateral única (BLU) com a 
modalitat de comunicació via ràdio ha fet que molts radioaficionats 

entusiastes dels muntatges propis desistissin de construir els seus equips 
donada la complexitat dels circuits que requeria la BLU. 

Avui en dia és possible trobar, amb una mica d'es
forç i a costos mòdics, tots els materials necessaris per 
construir un equip receptor-transmissor de BLU, a més 
auxiliats pels circuits integrats i per les noves genera
cions de transistors (baix nivell de soroll, baixa distor
sió, intermodulació ... ), i per un preu irrissori, aconse
guir uns nivells de qualitat que ja haguessin volgut per 
a ells els fabriants d'equips de fa, només, deu anys. 

No obstant això, no és tan simple construir un trans
ceptor d'aquest tipus, diguem que no és un projecte 
per a novells, perquè s'ha de comprendre molt bé l'es
quema i el mode de funcionament del transceptor. 
També s'ha de saber dissenyar circuits impresos. So
bre aquest punt en concret diré que només és útil tenir 
fet el circuit imprès quan es tracta d'un kit comercial 
en el qual trobem tots els components de bon principi, 
perquè d'altra forma és molt difícil que un circut dis
senyat per donar cabuda a uns components (moltes 
vegades sortits del calaix dels mals endreços i sobres 
d'altres equips) coincideixi amb els components que es 
puguin localitzar als comerços del ram. Per últim, cal 
dir que s'ha de disposar d'alguns elements de labora
tori: un freqüencímetre i un tèster amb sonda de ra
diofreqüència és suficient i, encara que no es tingui a 
casa, sempre hi haurà algun amic disposat a ajudar
nos en aquest punt. 

LA IDEA 

Aquest equip va ser construït per a la banda de 40 
m per poder disposar d'un equip compacte, mòbil, de 
poc consum, però capaç de posar-se en contacte amb 
els corresponsals habituals en qualsevol localització, és 
a dir, des de dalt d'una muntanya (m'agrada anar 
d'excursió), des d'un càmping o des del poble on viuen 
els sogres. Malgrat que sia possible, l'equip no està 
pensat per al DX i la banda no és la més adequada 

per a aquests tipus de comunicats en QRP. Durant el 
dia aquesta banda permet comunicats locals (enten
gueu Catalunya i Europa), sent, per norma general, su
ficients els 12 W que dóna per establir agradables con
tactes. 

El seu pes no arriba als 3 kg i, amb una batèria de 
NiCad de 5, 7 A, un dipol plegable i un petit mesura
dor d'estacionàries, disposo d'una estació portable de 
menys de 6 kg de pes, només fa falta un pi de 6 a 9 
metres d'alçària per instaHar-hi la V invertida (el qual 
encara pot trobar-se, de tant en tant, al bosc). 

LA BANDA LATERAL, EMISSIÓ I RECEPCIÓ 
= TRANSCEPCIÓ 

Un modulador balancejat (1) rep una portadora de 
RF, de freqüència fixa, procedent de l'osciHador de 
portadora (2), i un senyal d'àudio procedent de l'am
plificador de micròfon (3), a la seva sortida obtenim 
dues bandes laterals, estant suprimida la portadora en 
un factor que depèn de la qualitat del circuit que uti
litzem (en el cas que ens ocupa la supressió és de 50 
Db, que és força important). Després, un filtre de quars 
(4 ) s'encarregarà d'eliminar una de les bandes laterals 
i la banda restant s'amplificarà en l'amplificador de FI 
TX (5) i es barrejarà en el mesclador (6) amb el senyal 
de freqüència variable, molt estable, del VFO (7); un 
cop filtrat (8) el senyal del BLU passa a l'amplificador 
línia (9) on es posa en condicions d'establir magnífics 
QSO, una vegada net d'harmònics pel filtre passa
baixos de cinc pols (10). 

En recepció el senyal de BLU que surt a l'èter es se
lecciona per miljà del filtre d'entrada (11) i es barreja 
en el mesclador RX (12) amb el senyal procedent del 
VFO per obtenir la FI de recepció, es passa al filtre de 
quars, el qual deixa passar només un estret marge de 
freqüències (selectivitat) i s'amplifica al FI RX (13), des 
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Fig. 1. Esquema en blocs del transceptor de 40 m. 

d'on va tot seguit al detector de producte (14) on es 
bat amb el senyal procedent de l' osciHador de porta
dora (que és fix) i es genera el senyal d'àudio, que no
més ha de ser amplificat (15) per poder-lo escoltar cò
modament. Part del senyal d'àudio s'amplifica a part 
(16) i s'envia al generador CAG (17) (control automà
tic de guany) per evitar que els senyals forts ens des
trossin les oïdes i, cosa que és piijor, ens distorsionin 
el senyal. A més, ens permetrà governar !'«S-meten>. 
Qui no quedi satisfet amb la sensibilitat de l'equip pot 
afegir el pas previ (18) amb el qual els senyals dèbils 
es poden escoltar més còmodament i a més permet 
ampliar el marge d'acció del CAG. 

CONSTRUEIXI-HO VOSTÈ MATEIX 

El primer que s'ha de saber és on coHocarem l'in
vent, és a dir, quina caixa o recinte utilitzarem. Mentre 
tinguem les mides n'hi haurà prou, i podrem reservar 
la inversió de la caixa per al final (la caixa sol ser el 
més car de molts muntatges). Un cop es tenen les mi
des prepararem interiorment un bastidor de perfil d'a
lumini d'uns 2 x 4 cm de tal forma que subjectant-hi 
les plaques de circuit imprès per mitjà d'uns cargols i 

2N 2222 
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separadors puguem accedir al circuit per les dues ca
res per facilitar el muntatge, presa de tensions, cable
jat, afegir un component oblidat. .. etc. 

Així també sabrem la quantitat d'espai de què dis
posem i podrem racionaltizar millor la disposició dels 
components i de les distintes plaques de circuits. 

EL VFO (PLACA A) 

La placa de circuit haurà de tancar-se totalment en 
un gabinet metàHic, adossat al bastidor d'alumini (en 
el muntatge final) per miijà de cargols i greix de silico
na a fi i efecte de conseguir una millor compensació 
de temperatura. La rigidesa mecànica és fonamental. 

L'estabilitat és donada per l'ús de condensadors 
«estiroflex» (marcats amb *), una forma de bobina ce
ràmica (procedent d'una vella resistència bobinada) i 
d'una alimentació «exclusiva» estabilitzada amb el 
7808. 

La bobina L1 es contruirà bobinant 40 espires de 
fil de 0,1 a 0.15 sobre una forma de porcel·lana de 7 
mm de diàmetre. Com els elements utilitzats potser no 
seran del tot reproduibles, advertirem que s'ha de tam
tejar el nombre exacte d'espires perquè amb el trímer 
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associat a miija capacitat obtinguem, en variar el po
tenciòmetre de sintonia, una freqüència que cobreixi 
de 2900kHz a 3000kHz, i es puguin ajustar els mar
ges per miijà de resistències ajustables als braços del 
potenciòmetre. La bobina L2 i els condensadors d'1 K 
associats actuen com a filtre passabaixos .per netejar el 
senyal del VFO, s'ajusta per miijà del tester i la sonda 
de RF (vegeu esquema) connectat a l'esc~la d '1 o 2 V 
a la sortida del VFO; s'ha de regular el nucli de L2 fins 
aconseguir, en variar la freqüència amb el trímer asso
ciat a L1 , una apreciable caiguda de tensió que el fil
tre atenua a partir d'aquí cap a amunt (el mètode no 
és de laboratori de la ARRL, però funciona). La bobi
na L2 té 18 espires de fil de 0,5 mm sobre forma del 
plàstic negre de 7 mm de diàmetre, amb nucli. 

PLACA DE RF (PLACA 8) 

Consta de l' osciHador de portadora, mescladors 
d'emissió i recepció, amplificadors de FI (RX-TX), fil
tre de quars, modulador balancejat i detector de pro
ducte. Totes les bobines que aquí s'utilitzen són comer
cials, de 10,7 MHz. No porten cap condensador asso
ciat i per fer-les treballar a 10 MHz s'ha d'usar un con
densador «estiroflex» de 68 pf. Per usar-les a 7 MHz el 

( VFO) 

f f 

Placa A 

LINE A L 12W 

PLACA C 

+ 12 VTX 

PlacaC 

condensador ha de ser de 180 pf. Els cristalls de quars 
per a l' osciHador de portadora i per al filtre en escala 
són tots de 10 MHz. 

En parlar davant del micròfon veurem que a la sor
tida del modulador balancejat hi ha senyal (molt dè
bil, per la qual cosa el tèster ha d'estar a l'escala dels 
mV), que desapareix en deixar de parlar o en treure 
el 741 del seu sòcol, amb el trimer de 50 k associat al 
modulador balancejat és possible suprimir el senyal re
sidual a un nivell pràcticament indetectable amb la 
sonda de RF. El trímer associat al cristall de portadora 
serveix per centrar exactament el senyal de banda la
teral inferior (BLI) amb el filtre . Aquest ajust és millor 
fer-lo amb un receptor de BLU ajustat a BLI sobre la 
freqüència de treball, malgrat que l'ajust no és crític i 
pot fer-se d'oïda amb l'ajut d'algun corresponsal que 
tingui la paciència d'ajudar-nos. 

El trímer de 50 k associat a l'amplificador de FI TX 
ha de regular-se per a la màxima sortida de senyal de 
mesclador d'emissió, però cuidant que no apareguin 
autoosciHacions, que es notaran perquè el tester mar
carà senyal malgrat que no estiguem parlant davant 
del micròfon. 

Els nuclis de les diverses bobines s'ajustaran al 
màxim de senyal. 

PLACA B 

T1 pri mari G espires 
secundari 2 espir e s 
sobre fe rr ita UHF 

..• I 1,. ,.. a detector producte 
1-- en la mateixa 

placa , .. 

l(l'IUf 

r- ganància 
emissió 

To t es l es b ob ines : 10.7 (comer cials ) sense condensador 

marca : ""ARISi ON"' 

PLACA B (cont inuació ) 

PlacaB 
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L'AMPLIFICADOR LINEAL (PLACA C) 

Aquesta és l'única placa de circuit que ha de cons
truir-se en fibra i a doble cara. Per aquesta raó el cir
cuit es dibuixarà normalment sobre una cara mentre 
que l'altra es cobrirà totalment amb cinta adhessiva 
perquè no sigui atacada pel bany d'àcid. 

Després es perforaran només els forats que NO van 
a massa, i eliminarem amb una broca de 3-4 mm el 
coure al voltant de cada forat. Per últim es perforaran 
els forats de massa. Les potes que van a massa d'al
guns components es soldaran per ambdós costats per 
garantir d 'aquesta manera un correcte pla de massa. 

El lineal consta de tres passos amplificadors de ban
da ampla, molt estables si es respecten els detalls cons
tructius. El trímer d'entrada ha d'ajustar-se per a la 
màxima potència de sortida, que osciHarà entre 12 i 
15 W, i servirà per disminuir aquesta potència en el 
cas que per dèficits en el blindatge del lineal, s'hi aco
blés RF en els passos anteriors. 

Advertim aquí que els watímetres barats mesuren 
menys potència a mesura que baixem la freqüència, 
per tant si en 30 MHz mesurem 10 W i repetim la me
sura amb idèntica potència a 7 MHz veurem que l'ins
truement marca només la meitat (o menys). Les me
sures fiables s'obtenen només amb watímetres profes
sionals o bé per mitjà de sonda de RF i voltímetre elec
trònic o osciHoscopi, aplicant la fórmula: 
W = V x VI R, sent R la resistència de carrèga que 
acostuma a tenir el valor de 50 n. Un tèster normal 
(baixa impedància) servirà en aquest cas malgrat que 
els valors no seran del tot fiables (ara bé, els tèsters di
gitals es poden considerar, a tots els efectes, com a vol
tímetres electrònics, amb alta impedància d'entrada, 
de l'ordre dels 10 Mn o més). 

Les bobines del filtre passabaixos estan situades a 
uns tres centímetres l'una de l'altra amb un petit blin
datge de 2 x 2 cm en placa de circuit entre les dues. 
Cadascuna consta de 18 espires de fil de 0,5 sobre for
ma de plàstic de 8 mm de diàmetre amb nucli. Per 
ajustar-ho, es desbalanceja el modulador balancejat i 
sobre una càrrega de 50 ,0, es mouen els nuclis per 
màxima potència de sortida (pot ocòrrer que no es ne
cessitin aquests nuclis). 

El lineal, el filtre passabaixos i el relè d'antena han 
de quedar inclosos dins un recinte metàHic totalment 
tancat i posat a massa; el més idoni és utilitzar connec
tors de RF per l'entrada, sortida a receptor i a antena, 
amb un cable blindat i passamurs per la tensió d'ali
mentació. Aquesta és la millor manera d'aconseguir el 
màxim rendiment sense haver de passar per la frus
trant experiència d'haver de baixar potència per evitar 
realimentacions. 

Els bobinats de banda ampla es realitzen sobre ba
luns de ferrita d'UHF: T1 = primari de 4 espires, se
cundari de 2 espires (primari i secundari es bobinen 
junts en el mateix sentit); T2 = primari de 4 espires, 
secundari de 2 espires amb presa intermèdia; T3 = pri
mari de 2 espires amb presa, secundari de 4 espires. 
Tot això reaJitzat amb fil de connexions fi cobert de 
plàstic. T2 i T3 es bobinen primari i secundari en sen-

tit oposat, és a dir, el balun es munta horitzontal i els 
extrems del primari surten per un extrem mentre que 
els del secundari ho fan per l'altre. Aquestes ferrites 
quasibé no s'han de calentar durant el funcionament. 

BAixA FREQÜÈNCIA, CAG I COMMUTACIÓ 
(PLACA D) 

Aquesta placa no implica grans comentaris. Poden 
usar-se els circuits que aquí es presenten o d'altres, 
com, per exemple, una etapa d'àudio de major potèn
cia (aquesta només dóna 0,5 W), afegir filtres actius ... 
etc. 

S'utilitza un relè de tres circuits. Un per commutar 
l'alimentació RX-TX, un altre per al RIT i un tercer per 
portar a massa el terminal d'alimentació RX quan pas
sa a TX, així s'evita la inestabilitat que es produeix du
rant la commutació, ja que la part RX queda en fun
cionament durant breus instants en començar la trans
missió a causa de les elevades capacitats que s'utilitzen. 

Amb l'interruptor del RIT en OFF s'ajusten els tri
mers de 10 K per obtenir la mateixa freqüència en RX 
que en TX. En la posició ON queda connectat el po
tenciómetre de control de desplaçament en RX. 

MEGAFONIA 

COMPONENTS 

ELECTRÒNICS 
SO PROFESSIONAL 

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

Télèx 99.817 - Fax. 323 78 85 
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En el prototipus que ens ocupa he usat un sistema 
de roda desmultiplicador (1:10) polilja i corda molt 
econòmic i eficaç. Un potenciòmetre multivolta pot ser 
molt efectiu, sobretot si s'envia una fracció de tensió a 

· un instrument de bobina mòbil situat en el frontal de 
la caixa i que es gradua en freqüència. 
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TanmatE¡ix, sense previ és possible rebre bé. La pre
sència d'aquest augmenta el marge dinàmic de recep
tor, per la qual cosa és aconsellable incloure'!. El trans
formador T4 es realitza sobre un balun de ferrita 
d'UHF: primari de 4 espires. i secundari de 2 espires, 
ambdós amb fil de connexió folrat. Primari i secundari 
són bobinats en sentits oposats. + 

JOAN MORROS i MOSET EA3 FXE 
Radioaficionat, membre de RX Ràdio Club Ueida 
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"""" TELEVISI O 
D,ESCOMBRADA LENTA 

.(SSTV) 

Un dels temes que afecten els radioaficionats de manera ~special és e~ referen_t 
a les diferents maneres de fer televisió. A part de la televisio convencional, hi 
ha altres tipus de televisions. Altres maneres de fer televisió. Igual com hi ha 

altres formes de fer ràdio. Una altra experiència és la denominada SSTV. 

Els primers treballs i experiències en aquest camp 
daten de 1958, any en el qual es van fer les primeres 
transmissions en la banda d'onze metres perquè aques
ta era l'única banda on es permetien transmissions en 
facsímil. 

La informació de vídeo es transmetia modulant en 
amplitud un to de subportadora de 2000 Hz que ali
mentava els circuits amplificadors d'àudio en el trans
missor convencional. 

Com que la caiguda de senyal i les interferències 
d'altres estacions causaven una considerable degrada
ció de la imatge es va modificar el sistema de modu
lació adoptant el sistema de modulació de feqüència 
per subportadora. Les pautes resultants el1961 són vi
gents en l'actualitat. 

NORMES PER A LA TV D'ESCOMBRADA 
LENTA PER A RADIOAFICIONATS 

MFSP (modulació de freqüència per subportadora) 
120 línies. 
Velocitat d'escombrada horitzontal: 16,66 Hz (50 Hz/3) 
Velocitat d'escombrada vertical: 7,2 seg. 
Línies d'escombrada: 120 
Relació d'espectre: 1:1 
Sentit d'escombrada: 

horitzontal: d'esquerra a dreta. 
vertical: de dalt a baix. 

Duració de pols de sincro: 
horitzontal: 5 miHisegons. 
vertical: 30 miHisegons. 

Freqüència de subportadora: 
Sincronisme: 1200 Hz. 
Negre: 1500 Hz. 
Blanc: 2300 Hz. 

Amplitud de banda necessària : des d'1 HkHz a 2,5 
kHz. 

En el sistema de MFSP la freqüència de l'àudio por
ta la informació de vídeo, representada al negre per 
1200 Hz i a l blanc per 2300 Hz; la gamma de grisos 
s'obté per la variació de freqüències intermèdies entre 
la del negre i el blanc. El to de 1200Hz (denominat 
ultra-negre) és utilitzat per a la transmissió dels polsos 
de sincronisme vertical i horitzontal. 
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El fet que la lV d'escombrada lenta ocupi una am
plitud de banda equivalent a la del canal de veu, sen
se productes de freqüències laterals que interfereixin 
canals laterals i la possibilitat d'enviar imatges a dis
tàncies llargues (DX) han garantit l'èxit d'aquest siste
ma de comunicacions. 

Actualment s'efectuen transmissions no solament en 
color, sinó també d'imatge i so, per a la qual cosa s'a
profita cadascuna de les bandes laterals, una per a la 
imatge i l'altra per al so, encara que la pràctica habi- · 
tual sigui l'intercaHat d'imatge·¡ so utilitzant només una 
sola banda lateral. 

A causa de la poca amplitud de banda, és possible 
fer registres magnètics dels senyals de vídeo, sempre i 
quan la velocitat d'enregistrament del magnetòfon si
gui igual o superior a 9,4 cm/s. 

A causa també de la lenta velocitat d'exploració d'i
matges (una imatge cada 7 segons, aproximadament) 
no poden realitzar-s'hi les imatges amb moviment. Per 
la mateixa raó és necessari que el monitor o receptor 
estigui equipat amb un tub d'imatge amb fòsfor d'alta 
persistència (denominat P7) perquè la imatge resti en 
pantalla el temps que dura l'exploració. Tanmateix, 
aquest inconvenient és solucionat actualment mit-

jançant la connexió, en el circuit de recepció, d'un 
banc de memòria constituït per circuits integrats, que 
permeten l'emmagatzemament i la visió en la pantalla 
lla d'un monitor equipat amb un tub o pantalla de fòs
for normalitzat, durant el temps normalitzat d'explora
ció. 

El sistema de captació.d'imatges estàtiques pot rea
litzar-se miljançant un tub de rajos catòdics (els em
prats en els osciHoscopis) que serà el generador del 
punt lluminós explorador de la imatge, amb el seu cor
responent circuit electrònic de base de temps per al 
desplaçament del punt en sentit vertical i horitzontal, 
un sistema òptic per a la focalització del punt explora
dor en la imatge, i una cèHula fotoelèctrica o fotomul
tiplicadora que rebi la llum incident i reflectida de la 
imatge explorada i transformi les variacions de llumi
nositat en variacions elèctriques que modularan l'os
ciHador per obtenir la modulació de freqüència i, per 
la sortida del receptor de comunicacions i el limita a va
lors de 25 Vpp. (pic a pic) i alimenta un circuit discri
minador de vídeo en circuit sèrie. La sortida del discri
minador excita un circuit amplificador i transformador 
de relació amb rectificador d'ona completa i filtre de 
1000Hz. La sortida de tensió es connectarà a la resis
tència sèrie del tub de raigs catòdics en el circuit de 
reixa per al control d'aquest darrer. 

La sortida del discriminador de vídeo alimenta el 
discriminador de sincronisme, aquest circuit filtra les 
freqüències excepte els polsos sincronitzats de 1200 
Hz, que són rectificats i filtrats posteriorment, i excita 
el seu corresponent amplificador d'ona quadrada. 

L'escombrat vertical de l' oscil·loscopi requereix, 
com a mínim, una tensió de 5 V amb ona en forma 
de dent de serra, utilitzant-se un circuit separador dels 
polsos de sincronisme de 5 i 30 miHisegons que ali
menta un circuit multivibrador d'escombrada vertical 
que dispara un transistor de commutació que, alhora, 
carrega un condensador que posseeix una descàrrega 
de velocitat constant i, per tant, una descàrrega lineal 
de valors pre-establerts i d 'acord amb la situació del 
punt a la pantalla o fora d'ella. 

Aquesta és, d'una forma reduïda i esquematitzada, 
la descripció del que és la lV d'escombrada lenta, i 
quines possibilitats poseeix, tant en comunicacions 
com constructives per a aquells a qui agradi la utilitza
ció del soldador. 

En el cas que la lectura d'aquest article hagi estimu
lat la vostra curiositat per aquesta modalitat de trans
missió, o bé la capacitat constructiva aplicada a l'es
combrada lenta, podeu enviar la vostra QSL manifes
tant les vostres inquietuds al respecte per poder conti
nuar aquest article i aprofundir més en el tema. + 

PACHO ORTIZ - EA3 RN 
Enginyer i radioaficionat 
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FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS 

CENTRE D'INICIATIVES I D'EXPERIMENTACIÓ PER A JOVES 
Via Laietana, 48-A - 08003 BARCELONA - Tel. 317 82 61 

EXPE ENTA~ 
CD o 

El Centre d'Iniciatives i d'Experimentació per a Joves presenta el programa EXPERIM~NTA, amb un 
seguit d'activitats pensades per a grups-classe d'ensenyament secundan 

(FP, BUP i COU). 

Aquest programa vol contribuir a la innovació pedagògica qu~ vi~ l'ensenyar:ne:nt secundari, i 
posar als joves en contacte directe amb diverses apllcac1ons tecnolog1ques. 

PROGRAMA D'ACTIVITATS ESCOLARS PER AL CURS 89·90 

VÍDEO DIRECTE 

TEVEDOC 

CÒMIC RADIOFÒNIC 

AUTOPRESS 

INTERJET 

VIA MIDI 

CONDICIONS GENERALS 

·A partir d'octubre .. 

• Activitats per a grups-classe. 

- Realització d'un programa de televisió en directe. 

- Realització d'un documental televisiu. 

- Descoberta del mitjà radiofònic i realització d'un programa 
de ficció. 

- La telemàtica i l'autoedició al servei de la premsa. 

- Simulació d'una empresa de disseny informatitzada. 

- El treball en un estudi de so modern i la música 
amb ordinador. 

CURSOS PER A PROFESSORS 

• Tècniques electroqràflques (copy-art), 
el nou art amb fotocopies. 

• Opció d'una sessió preparatòria per a 
cada activitat. 

• Videoplus, iniciació a la producció videogràfica. 

·Vídeo directe, estudi multi-càmera. 

• Metodologia de taller: obtenció 
de productes. 

• Durada de les activitats: 3 hores. 

• Assistència tècnica i pedagògica garantida 
per especialistes. 

• Cal fer les reserves amb antelació. 

• Infografia, generació d'imatges 
amb ordinadors. 

RESERVES I INFORMACIÓ 

Centre d'Iniciatives i d'Experimentació per a Joves 

Via Laietana, 48-A- 08003 BARCELONA- Tels. 317 83 60/317 82 61 

SERVEI D'INFORMACIÓ DE LA FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS: Tel. 317 57 57 

FUNDACIÓ CAIXA DE PENSIONS 

. CENTRE d'INICIATIVES i 
d'EXPERIMENTACIÓ per a JOVES 

VERS L ,EUROPA DE LES 
COMUNICACIONS 

Resulta evident que l'aplicació de la famosa Acta Única europea produirà 
certs efectes econòmics, polítics i socials al nostre país. Un d'aquests camps on 

la integració europea pot tenir, i de fet té, un paper prou important és el de 
les telecomunicacions. Les característiques dels grans projectes europeus en 

aquest sentit i el paper que hi pot fer Catalunya són l'objecte del present 
article. 

EUROPA: GRAN POTÈNCIA MUNDIAL 

, Després de 1992 i amb l'entrada en vigor de l'Acta 
Unica, Europa es converteix en una gran força sòcio
econòmica a nivell mundial. Malgrat que aquesta inte
gració ha estat fortament criticada per importants in
terlocutors socials a causa del seu caràcter excessiva
ment «mercader», no dubtem que el nostre espai na
tural és l'europeu i que s'hauran d'esmerçar esforços 
per introduir correctius que permetin el desenvolupa
ment, no només de les zones més riques, sinó també 
de les menys desenvolupades i que signifiquin un · 
avenç en la difuminació del poder dels caducs estats, 
alhora que permeti un progressiu reconeixement polí
tic i econòmic -el social i cultural no són menys im
portants- d'aquelles nacions que, com la nostra, ac
cedeixen al gran teatre europeu sota estructures esta
tals alienes. 

Aquest gran i complex entrellat de diversitats esta
tals requereix d'entrada la capacitat i la posada en mar
xa d'un flux lliure de comunicació i informació. En 
aquest sentit, el 30 de juny de 1988, el primer Consell 
format per ministres de telecomunicacions d'estats 
membres de la Comunitat Europea, va aprovar una sè
rie d'accions a realitzar que girarien entorn de les se
güents línies d'actuació. 

• Coordinació de les polítiques estatals de modernitza-
ció de xarxes de comunicacions. 

• Estandardització i obertura de meréats estatals. 
• Adaptació dels mercats reglamentaris. 
• Investigació cooperativa i programes de desenvolu

pament. 
• Ajut a les zones menys desenvolupades. 
• Desenvolupament del diàleg amb els interlocutors so

cials implicats. 
• Establiment de posicions comunes de la Comunitat 

en relacions internacionals. 

FERMA ACTITUD DE DESENVOLUPAMENT 

En aquest context d' intent de racionalització regla
mentària amb més o menys declaracions de bona vo
luntat, el camp de les telecomunicacions esdevé un fac
tor clau en el desenvolupament econòmic, cultural i 
social. 

Aquestes grans línies mestres d'actuació obliguen, 
però, a adoptar fermes actituds i vèncer certes man
cances gairebé històriques. 

Una d'aquests és la generada per la tradicional de
bilitat de l'estructura comunicacional europea, que 
obliga a fortes inversions i una gran capacitat de de
senvolupament en I + D en un mercat que encara ha 
de demostrar tenir una dinàmica suficient per mante
nir-lo. 

Això ha de provocar la possibilitat d'oferir nous ser
veis a l'usuari, el més aviat possible i amb el mínim 
cost per a ell, al mateix temps que permeti fomentar 
la indústria europea de comunicacions. 

Foto 1. Cal desenvolupar un espai europeu de lliure comu
nicació. 
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Foto 2. Després del 92 Europa comptarà amb un 20 per cent 
del mercat mundial. 

Un altre factor d'importància que cal esmentar és la 
creació d'una estructura moderna de xarxes intercon
nectades amb criteris de telemàtica avançada, digita
lització, integració i noves tècniques de transmissió, 
com la fibra òptica o els satèHits. 

En aquestes accions, que sens dubte han de ser con
juntes, els estats membres i d'altres institucions cientí
fiques i de desenvolupament hi estan treballant amb 
importants inversions que, segons fonts de la mateixa 
Comunitat, es distribueixen entre els estats (10 per 
cent), les principals empreses fabricants de tecnologia 
(38 per cent), Instituts d'investigació (14 per cent), em
preses petites i miljanes (22 per cent) i Universitats amb 
el restant 16 per cent. Els criteris de cooperació es duen 
a terme compartint les experiències i els resultats. 

Aquest tipus d'estratègia permet pensar en un espai 
europeu de comunicacions, amb estàndards comuns 
per a una interpretació uniforme de les normes inter
nacionals, la qual cosa evita duplicitats i segones inter
pretacions innecessàries, a lhora que s'ha d'acompa
nyar amb l'afirmació dels interessos europeus enfront 
de tercers. · 

En aquest sentit, la Unió Internacional de Teleco
municacions, organisme depenent de la Comunitat Eu
ropea, està prenent decisions que seran d'absoluta im
portància i transcendència per al desenvolupament 
d'aquest espai europeu de telecomunicacions. Aquest 
quadre òptim dibuixat topa, però, amb diversos obs
tacles que no cal tractar lleugerament creient en la bon
dat del destí. 

REPERCUSSIONS SOCIALS 
Aquests canvis afectaran, sens dubte i de manera 

prou important, les condicions socials de treball, sobre
tot si tenim en compte l'ampli abast del sector que trac
tem. Efectes sobre l'ocupació i sobre la nostra consi
deració vers el nostre lloc de treball i les nostres rela
cions laborals. 

Aquesta evolució no tindrà èxit si es fa d 'esquena 
a la societat, que se suposa que ha de ser la principal 
beneficiada. Si aquesta societat no dóna el seu vist-i
plau i un decidit suport, i no veu clarament que això 
li pot reportar avantatges i beneficis no sempre ni ne
cessàriamet econòmics, l'espai comunicacional euro
peu tindrà serioses dificultats per desenvolupar-se. 

Hem de ser conscients que cap a final de segle (i el 
tenim a la cantonada) les telecomunicacions suposa
ran el 7 per cent del Producte Interior Brut de la Co
munitat Europea (segons les seves mateixes predic
cions); mentre que el percentatge actual és de només 
el 2 per cent. Gairebé 60 milions d'empleats depen
drim de serveis de telecomunicacions d'alta qualitat. 

El ritme d'inversions és prou significatiu. Només en 
el terreny de la gestió i transmissió d'informació, pro
cessament de dades, equips i sistemes i telecomunica
cions suposen 500.000 milions d'ecus. Els propers 
quinze anys la inversió europea pública i privada en te
_lecomunicacions arribarà al bilió d'ecus. Després del 
mercat únic, Europa es situarà entre els seus competi
dors, Estats Units i Japó, amb un 20 per cent del mer
cat mundial. 
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QUINA EUROPA COMUNICACIONAL? 

Dins d'aquest món comunicacional europeu amb 
tocs estatalistes i d'exclusiu rendiment econòmic cal 
que cadascú sàpiga fer el. seu paper. Les «lliures rela
cions» i les grans decisions comunicacionals es fan en
tre els estats membres, de tan complexa coordinació, 
que el concepte de Europa de les «Regions», cada cop 
té més defensors, com una manera racionalitzadora de 
funcionament, molt més propera a les conformacions 
nacionals que les actuals. Com una mostra, si voleu 
anecdòtica, però que representa la importància d'a
quests criteris a altes instàncies, podem trobar que 
aquella àrea de l'Estat espanyol assignada per la ma
teixa Comunitat com de grans perspectives de desen
volupament sigui la «Regió Est» i que correspongui 
exactament als límits dels Països Catalans en el seu 
conjunt. Potser alguns tecnòcrates i funcionaris euro
peus veuen molt més clar un fet que aquí mateix, 
compta amb molt honrables ceguesses. 

Som una realitat europea i aquesta realitat s'ha de 
concretar amb mecanismes de participació activa en 
els processos de discussió del que, en el fons, serà el 
nostre futur. No podem restar aturats davant les opor
tunitats (poques) que la mateixa dinàmica històrica ens 
ofereix. 

INDICADOR 
I DE 

PROCES 
SENYAL D'ENTRADA 
4·20mA, 0.20mA, 0·1 mA, O. lV; 0.5V, 0.1 OV; 1-SV; 2mVN 

•••••••••••••• •••••••••••••• 
CARACTERiSTIQUES 

Canvi punt 
deçlmal 
(3 posicions) 

Els ~stats continuaran manant -si no hi ha sorpre
ses- però ho faran cada cop de manera més agressi
va i més col·lectiva. Cal ser prou espavilats per aprofi
tar aquest fet progressiu i permanent i, sense descans, 
fer valer els nostres potencials perquè s'acabi fent rea
litat la veritable Europa plurinacional en un marc de 
cooperació. Per a nacions com la nostra, 1992 no can
via realment la naturalesa dels problemes amb què ens 
trobem, sinó que accelera les respostes aue hem de 
donar. + 

JOSEP RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Periodista 

OPCIONS 
Alarma: Una o dues independen1s 
Relès: Un o dos BA 250Vac 
Retard: Programable (O, 1, 2, 5, 15 seg.) 
Hlséresl: Programable (0, 1, 2, 5, 1 O un~. 
Excitació transductors: 24Vdc; 1 OVdc; 
6Vdc; 2mAdc. FORMAT: 96+48 mm s/DIN 43700 

Resolució: 31/2 díg~ (1.999 pun1s) 
Rang dlsplay: programable (Hardware) 
Ajustament: Zero i escala 
Identificació: Franja de color 
Unitat fislca: Serigrafiada en frontal 
Frontal: Filtre antireflectant 
Connectors: inclosos 

·r 8 
Alimentació: 220Vac; 125Vac; 24Vac; 
12Vdc; 24 Vdc 
Sortides: BCD; AS232; O-tV; 0-tOV; 
20mA; 4-20mA; tmV/d 

••••• • •••• ••••••• ••••••• 

___.__ 
Connector entrada Connector alimenta-
senyal ció · 
i ollmonlocta trans 1 sortida relés 8A 
ductors . 250V 

Sortides BCD. 
AS232. olc 
(opcional) 

: ••• ·.: --------------------------------------------------T-ra_v_e_s_s-er_a_d_e_l_e_s_C_o_rt_s_, 1_8_0 __________ _,. 

D[TEL Demani n's rel¡lcló de DISTRIBUÏDORS 
::::::: Tel. (93) 339 47 58- Fax. (93) 490 31 35 
• • • • • • 08028 BARCELONA 
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COMUNICACIONS EN 
RADIOTELEGRAFIA, CW 

La mane!a d'operar en CW d'un OM, es veritablement molt important, car 
que ve a ser com la targeta de presentació d'una persona. Per tant cal 

tenir-ho molt en compte. 

Si escoltem una mica les bandes de CW, principal
ment la de 40 metres aviat observarem que amb 
aquesta «Vinya del senyor» hi ha de tot. No es tracta 
de pretendre que tots els OM siguin professionals, però 
sí que al menys operin dins d'unes normes convenci
nais correctes tant en benefici dels corresponsals com 
d'ells mateixos, per aconseguir una millor comunica
ció, sobretot més comprensible. De fet, hi ha molts 
coHegues que operen correctament, encara que no 
tots, i aquests darrers moltes vegades, per manca d'un 
assessorament bàsic al iniciar-se, o bé per falta de pa
ciència, i experiència. 

Hi ha coHegues que fan un CQ interminable, i des
prés de molt cridar a general donen el seu indicatiu al 
cap d'una bona estona, mantenint a l'espera i en «de
sespera» (degut a l'extremadament llarga crida sense 
indicatiu) al corresponsal que escolta, ja un xic nerviós 
i aburrit. 

D'altres «lliguen» els signes (transmeten signes junts 
sense suficient espai de separació), o bé sense ritme, 
no guardan cap mena de cadència, o simplement els 
«tallen», (mutilen), per culpa de voler córrer massa. No 
cal dir que en aquests casos mes que saber rebre Mor
se, el corresponsal ha de ser poc menys que endevi
nador, perquè els signes «surten» desfigurats al no 
transmetre els impulsos correctes. 

Altres OM manipulen tant lentament que sembla 
que primer hagin de pensar com es transmet el signe 
que volen emetre. No vol dir això, ni molt menys, que 
p,er sortir a antena calgui fer-ho a alta velocitat, però 
Sl que es transmeti a una velocitat mínima de 13-15 
p.p.m. (paraules per minut), que és aproximadament 
la velocitat mínima que es requereix per aprovar l' exa
men de telegrafia i obtenir la llicència de radioaficionat. 

Estem d'acord que practicant s'aprèn, és ben cert, 
però també es podria practicar una mica més abans 
de sortir a l'aire, i no pretendre fer els primers passos 
recolzats en la paciència dels altres. 

Quan aprenem a conduir un vehicle, fem les pràc
tiques necessàries abans de sortir a la via pública sols· 
doncs això és el que hauríen de fer alguns coHegue~ 
en CW. No cal dir que amb QSO de concurs o DX es-

pedals, saturats de operadors pendents de contactar 
ràpid, la qüestió és molt més delicada, ja, que provoca 
innecessaris retards i dificulta els QSO. Es poc més o 
menys que conduir un vehicle per l'autopista a una ve
locitat molt per sota de la indicada. 

No es tracta de fer cap mena de discriminació als 
principiants, sinó de clarificar, intentant contribuir a 
una presa de consciència, a fí de que cadascú hi posi 
el seu granet de sorra, junt amb el seu més bon interés 
i es faci arreu una bona CW en benefici de tots els afi
cionats a aquesta modalitat tan encisadora pels qui la 
practiquem. 

Convé corregir també els errors o faltes que es fa
cin al manipular, doncs després el temps s'encarrega 
de fer-les tornar <<vicis» difícils d' erradicar, i que poden 
convertir el Morse en un nou codi més difícil que l'i
dioma xinès. + 

LLUÏS-RENÉ LORAN EA3-YY 
Ex-radiotelegrafista, radioaficionat membre del Ràdio 

Club Baix Camp 
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LA TEVA REVISTA 
TÈCNICA 

ARA ÉS EL 
MOMENT! 

OUI=JDEJ111S Tt:Ollts· I! 

--~§ ~-------------~---------------------------BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO Senyors: 

BODE 
PARTICIPACIÓ · EcoNòMicA: D t.ooo pts.0 s.ooo pts.0 1o.ooo pts. 

60 ff 300 ff 600 ff. 

Vull subscriure'm a QUADERNS TÈCNICS per 6 nú
meros (un any) a partir de l'edició núm. per 
un import de 2.500 pts./150 ff. 
El pagament el faré de la forma següent: 

O Domiciliació Bancària 
O Xec bancari adjunt 
O Gir postal núm. __ _ 

(adjunto comprovant) 

NOM I COGNOMS: _____ ___ _ 

ADREÇA: ____ _______ ___ 

C. POSTAL/POBLACIÓ: _______ _ 

COMARCA: ________ ___ _ 

TELÈFON: ____ _ DNI.: ____ _ 

DATA NAIXEMENT: _________ _ 

PROFESSIÓ: ___________ _ 

Caua/Banc _______ Ag. _____ _ 
Adreça _____________ _ _ 

Població - ---------------

Els prego que siguin pagats amb càrrec a: 

O llibreta d'estalvis I 
O cpte. corrent NÚM . ._ ______ __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 



Hi ha antenes completament "normals" ••• ¡. antenes de veritat 

Només cal veure-les~}~s noves an
tenes Ma~um són airerents. 
Com que són d'acer i no de ferro) 
resisteixen prefectament l'o xi daci o 
i la torsió. Els elements plàstics 
són d'ABS, material noble que no 
s'esgrogueix ni s'esquerda. Els 
connectors són de tipus professio
nal, més sólids i fiables. A més a 
més, les Magnum no es presenten 
en bosses de plàstic, sinó en blis
ters antixoc, aïllants i pràctics. 
Només cal fer-les servir: les noves 
antenes Magnum són incompara
bles. La seva radiació és òptima, 
siguin quines sig'qin les con di
cio ns de 1' entorn 1 del clima. Cada 
antena és controlada i provada in
dividualment. Les Magnum són 
les úniques antenes amò garantia 
total. 
Les Magnum són antenes verita
blement irreprotxables. 

CSiBERICA 
Pau Casals, 149 
Tel. (93) 335 44 88 
Fax. (93) 336 78 72 
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
(Barcelona) 

ANTENES 

fi.AGIIUM 



"""" FONT D,ALIMENTACIO 
PROGRAMABLE 

Els muntatges pràctics de Quaderns Tècnics engeguen ainb el present 
número una sèrie d'articles sobre Ja instrumentació bàsica d'un laboratori; 
font d'alimentació, generador de funcions, polímetre, freqüencímetre, etc. 

Volem, d'aquesta manera, donar al lector la possibilitat d'arribar a tenir un 
petit laboratori a casa seva, sense que això representi una gran despesa 

' . econom1ca. 

La característica fonamental que presenten aquests 
muntatges és la de poder-se controlar tant a nivell ma
nual com a partir dels bussos de comunicacions CEN
TRONlCS i RS-232-C 

DIAGRAMA EN BLOCS 

Observem la figura 1, on tenim representat el dia
grama en blocs de la font. 

El ¡¡..P ens envia dues dades diferenciades a la uni
tat de control digital. Per una banda, i a través del 
«bus» de dades, ens envia la combinació digital que 
ens donarà una tensió a la sortida; per altra banda, i 
a través del «bus» de control, ens envia una combina
ció de 4 bits que ens serviran per escollir entre un fun
cionament manual o automàtic. 

El segon bloc recull la combinació que li assenyala 
el funcionament manual o automàtic, i, a partir d'a
quí, genera una nova combinació digital a la sortida. 

Aquesta combinació es transforma a través d'un 
conversar DIA en analògica i a través d'uns amplifica
dors operacionals en positiva i negativa respecte a la 
massa. 

Aquesta tensió s'introdueix en el control de regula
ció i així s'obté, a la sortida, la tensió desiljada. 

FUNCIONAMENT ELÈCTRIC 

Per fer l'anàlisi del circuit, el dividirem en quatre 
blocs, tal com s'observa a la figura 1. 

1.- Control Digital 
2. - Conversió DIA 
3.- Control de regulació 
4.- Alimentació 

Control digital 

Observem la figura 2. La funció principal de U2 és 
la de selector. A través del «bus» de control ens arri
ben els senyals C0 - C3, els quals es comparen a l'inte
rior d'U2 amb els preprogramats per l'usuari a SW1 • Si 
conicideixen, a través del «pin» 6 de l'U2, enviem l'or
dre de LOAD als comptadors, que passen la combina
ció provinent del «bus» de dades del ¡¡..P, Ao - A7, a la 
sortida d'aquesta etapa, 80 - 8 7• 

En cas contrari tant U3 como U4 impedeixen el pas 
d'aquestes a la sortida i l'usuari pot actuar sobre l'Up 
del comptador, fent pujar la combinació a 8 1 8 7 , amb 
SW2, o fent-la baixar amb SW3. 

Conversió D/ A 

Observem la figura 3. Aquesta secció es força sen
zilla, donat que U1 s'encarrega de realitzar la conver
sió. Posteriorment, U2 i U3 donen, a través de C, una 
tensió positiva respecte a massa, i U4 i U

5 la donen ne
gativa a través de D. 

Control de regulació 

Observem la figura 3. La tensió positiva que sortia 
pel pin C s'introdueix a la pota de regulació de R~, i 
així s' aconseguiexen variacions positives a la sortida, 
respecte a la tensió fixa a l'entrada. 

El sistema és el mateix pel que fa a la tensió nega
tiva que surt pel pin O respecte del regulador Rlli. 

D'aquesta manera, entre V0+ i massa tenim una 
variació de tensió que va des de O fins a 20 V, amb 
una intensitat màxima d'1 A. 

Així mateix, entre V0 i massa la variació de tensió 

~-----------------------------
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C9 C L2 

.¡cJ0J:T 

Fig. 2. Circuit del conversor D/A. 

Fig. 3. Circuit del control regulador. +" 
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Fig. 4. Circuit de FA. 
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va des de O fins a -20 V amb una intensitat màxima 
d'I A En el cas que calgués més tensió entre V0 + i 
V0- tindrem una variació des de O fins a 40 V, d'una 
manera flotant. 

Alimentació 

L'alimentació, tant dels integrats com de la tensió 
fixa introduïda en els reguladors, també la podem ob
servar en la figura 4. 

Veiem com totes les tensions d'alimentació queden 
regulades i estabilitzades a través de R~, excepte en el 
cas de la introduïda a través d'A i B a Rif i Rgs, que 
només està rectificada. 

Muntatge i ajustaments 

A la figura 5 tenim representada la disposició de 
components sobre la placa, i també la disposició de pis
tes. Per a la seva realització hem fet servir eines de 
CAD/CAM. 

El muntantge no presenta massa complicacions si 
seguim un organigrama de treball ja conegut pels més 
veterans. Aquest organigrama consisteix a muntar: 

1.- Tots els ponts del circuit. 
2.- Totes les resistències. 
3.- Els sòcols dels integrats amb la referència de la 

pota 1, correctament. 
4.- La resta de components del circuit i també els ca
bles, prou llargs per a la connexió amb el transforma
dor, fusible, interruptor, led, marcador, etc. 
Un cop muntat el circuit cal comprovar que tot sigui al 
seu lloc i que faci un bon contacte. 
Respecte dels ajustaments per a un bon funcionament 
de la font, haurem de fer el següent. 
CoHocarem els potenciòmetres Rs, R;, i Ra i ~ a mig 
recorregut. Ja podem connectar la xarxa. Posarem una 
combinació 00000000 a l'entrada Ao -A7 i la necessà
ria a C0 - C4 per tenir la mateixa combinació a 80 - B-u. 
Ajustarem simultàniament R; i Ra fins a obtenir a la sor
tida O V respecte a la massa. 
Un cop aconseguit això, canviarem la combinació 
11111111 a Ao - A7 i sense modificar R; i Ra ajustarem 
Rs i R-o, fins que un canvi de bit menys significatiu pro
dueixi una variació a la sortida. 

BUS 
~ CONTROL ;P ./ DIGITAL DADES "" 

ll / 
j2 BUS D 

BUS CONTROL CONVERS OR 
DIA 

V+ ! v-1 
20v 

ADES 

ALIMENTACió CONTROL DE 
·REGULACió 

¡. 

Fig. 1. Diagrama de blocs de la FA programable. 

LLISTA DE MATERIAL 

A continuació, i per fer més fàcil als lectors l'adqui
sició de tot allò necessari per a la construcció del cir
cuit, aportem una llista de material. 

Esquema de conversió D/ A 

R1, R2, R3, ~ 
Rs, R;, R1, Ra 

~. Rto. R11 , R12 
R13, R14• R¡ s, R1 6 

R1 9• R20 
R11 
R1 a 

el , c 2. c 3, c 4 
Cs, C6, C1, Ca 

c 9, c ¡o, e ¡¡, c 12 
c 13, c 14• e ls 

swl 
sw2. sw3 

UI 
u2 

u3, u4 
Us 
u6 

lk 
5K 
POT 10 K 

100 nf 
4 microinterruptors DIP 
Polsadors 
LM555 
7485 
74193 
7400 
7432 

Esquema de I' etapa reguladora 

R1 , R2 

R3, R7 
~ 

Rs, R;, Ra, ~ 
UI 

U2, U3, U4, Us 

5K 
10M 
10 K 
POT 10 K 
DAC08 
LM741 

Esquema Font d'Alimentació 

RI 
R2, R3 

e¡ , c 2 
C3, C4, Cs, C6 

c 9, e ¡ o, e l l, c 12 
C1, Ca 

D1 
02 
T¡ 
FI 

RG1 
RG2 
RG3 

RG4 
RGs 

390 n 
1 k 
2200 ¡.Lf 

100 k 
4700 ¡.Lf 
Pont díodes 1.5 A 
led 
Transfo'rmador 24 + 24 2 A 
220 V 2 A 
7815 
7915 
7805 
LM317 
LM337 

XAVIER MURCIANO 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. 
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VISIÓ HISTÒRICA I 
ESTAT ACTUAL DELS 

LLENGUATGES-DE 
"" PROGRAMA CIO 

L'ordinador no té cap utilitat si no executa els programe~ ~dients. Aquest~ 
programes però han __ d'estar escrits en a{gun llengua_,tge. Nh1 ha dos que son 

essencials; el que enten el programador. I el que_ e~ten el hardware . . Per passar 
del primer al segon trobarem els compiladors, 1nterprets, pre-co:npiladors¿ els 
llenguatges intermedis, muntadors, carregad;>rs ... ~n aquest a~1cle. ~s fara un 

repàs dels llenguatges d'a!t nivell, es a d1r, ~e comun1cac1o 
programador-ordinador. Es veura com han evolucionat des de~s. an~~ 50, , 

quins s'han fet famosos i per què. Alguns exemples, alguna classJncacJo, pera 
segur molts no seràn ni esmentats. 

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA 

Els inicis: La dècada dels 60 

Durant els anys 50 es descobreixen els llenguatges 
de programació i la seva descripció. Els primers són els 
acobladors. Primer els symbolic assemblers i les posi
cions de memòria també per noms simbòlics. Aquests 
symbolic assemblers evolucionaran fins donar pas als 
macro-assemblers que són els acobladors tal i com els 
coneixem avui, amb un seguit d'ajudes, com els ma
cros, els muntadors i la compilació separada. 

El problema bàsic dels acobladors és la quasi nul·la 
transportabilitat dels programes; és a dir, si jo he escrit 
un programa per a la màquina A l'he de refer total
ment per poder-lo utilitzar en una maquina B d'un a l
tre fabricant, o un nou model de la mateixa màquina. 
El problema de la transportabilitat va· fer buscar llen
guatges que no fossin depenents de la màquina on 
s'executés el programa, a més es buscava que els pro
grames fossin més inteHigibles als programadors. Aixó 
és tal i com a finals del 50 apareixen els primers com
piladors, FORTRAN, COBOL, USP, IPL V, ALGOL 60 
i COMIT. Amb ells neixen les tècniques de construcció 
de compiladors, gestió de memòria, manegement de 
pila i generació de codi. 

Els teòrics: La dècada dels 60 

Durant la dècada dels 60 la utilització dels llenguat
ges existens aporta una experiència que els fa millorar. 
Així a part de nous llenguatges, es modificaran i am
pliaran constanment els de la dècada anterior. Els nous 
llenguatges principals són JOVIAL, PUI, SIMULA 67, 
ALGOL 68, SNOBOL 4 I APL. Així, PUI neix com un 
llenguatge d'ús general que vol incorporar el millor de 
FORTRAN, COBOL I ALGOL. Mentre que ALGOL 68 
neix com una extensió d'ALGOL 60. 

Durant la dècada dels 60 els llenguatges creixen en 
potència, perquè creixen com a llenguates, és a dir, te
nen més instruccions i funcions. Als 70 es buscarà la 
potència però amb llenguatges reduïts com el PAS
CAL, on el llenguatge es basa en poques eines però 
molt potents; això té un preu: flexibilitat i capacitat 
d'expressió. 

Tot i l'evolució seguida pels llenguatges, els 60 són 
uns anys importants cara a !~s tècniques de con~truc
ció de compiladors i definició de llenguatges. Es en 
aquesta època que s'estudien els llenguatges formals, 
la teoria d'autòmats, verificabilitat i verificació de pro
grames i la complexitat algorística, és a dir, es defineix 
el que es pot fer, el que no es pot fer i el que es pot 
fer però no és factible de ser fet utilitzant ordinadors. 
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La tecnologia: del 70 al 80 

La dècada dels 70 comporta la gran expansió in
formàtica, la potència dels ordinadors comença a ser 
important i el seu preu accessible. Tot això comporta 
una major complexitat tant dels equips com de les apli
cacions que s'hi ha de fer. Aquesta complexitat i la pos
sibilitat d'errors destructius (un coet de la NASA es va 
estavellar perquè en un programa FORTRAN hi havia 
un punt en lloc d'una coma) preocupen els teòrics so
bre com trobar la tècnica idònia de programació. S'a
bandona, doncs, la recerca de potents llenguatges i de 
teories generals sobre estructures de llenguatges de 
programació per passar a estudiar eines i metodologies 
per controlar la complexitat, el cost, l'eficàcia i la fia
bilitat de les grans aplicacions. És així com neixen els 
llenguatges estructurats (la sentència GO TO és vista 
com un pecat pels teòrics), no es deixa res implícit hot 
ha de ser clar i visible, s'ha de permetre la divisió en 
mòduls, i amb operacions fortament tipificades (ho 
permeten operacions entre diferents tipus de dades). 
Alguns llenguatges són PASCAL, MODULA, CLU, 
ALPHARD i EUCUD. També es fa especial atenció a 
les metodologies de programació: estructuració, dis
seny i especificació de mòduls i la verificació de pro
grames. 

També neix el PROLOG on el concepte de cons
~cció i estructura d'un programa canvia radicalment. 
A finals dels 70 i de la mà de I'UNIX el C comença a 
fer-se famós. 

La dècada actual 

La recerca de llenguatges estructurals i de mètodes 
eficients per traballar amb tipus abstractes de dades ha 
donat origen als anomenats llenguates orientats a ob
jectes, que estan a cavall entre els llenguatges estruc
turals de la dècada anterior i la IA (inteHigència artifi
cial); en aquesta línia hi hal'SMALLTALK. 

El 1983 apareix el Reference Manual for the Ada 
programming language, el nou estàndard del DOD 
(Department of Defense dels Estats Units, un dels més 
grans consumidros de software) . ADA és el punt cul
minant de la programació estructurada. 

La lA, pren empenta per solucionar tota un.a mena 
de problemes en què els mètodes tradicionals queden 
totalment desfassats. Són problemes de solució infor
màtica no factible, almenys amb els ordinadors actuals; 
caldrà veure què hi diuen les xarxes neuronals a tot 
això. La lA, busca les millors aproximacions possibles, 
encara·que a vegades amb solucions que només ser
veixen per a àmbits reduïts i prototipus; es fan els sis
temes experts, es treballa amb el llenguatge natural. El 
problema, però, sempre és el mateix, l'ordinador és và
lid per a sistemes petits, però es fa excessivament lent 
quan el volum d 'informació creix. Per treballar amb lA 

s'ha de revifar el PROLOG, i el USP; d'altres llenguat
ges han aparegut, com és ara POP 11 i el KEE, per fer 
sistemés experts. Malgrat tot, la seva aplciació sol ser 
bàsicament en el camp de la recerca. 

També en el cap de la gestió ha aparegut una fa
mília de llenguatges orientats al management de bases 
de dades. Aquests llenguatges de programació d'ús ge
neral, estàn orientats a crear, esborrar, fer consultes i 
visualtizar dades, solen ser feixucs quan es tracta de fer 
càlculs. Hi trobem el NATURAL LANGUAGE, SQL, 
QUERY BY EXAMPLE, OML. 

Es fa especial esment en l'entorn de programació, 
ja no importa tant elllenguate en si, sinó les eines que 
obtenim; llibreries matemàtiques, de management de 
bases de dades i de baix nivell per utilitzar els recursos 
del ordinador, editors orientats a la sintaxi del llenguat
ge, interfícies amb el Sistema Operatiu (SO) i, sobre
tot, portabilitat. 

EL PROCÉS DE TRADUCCIÓ 

Per passar del llenguatge que usa el programador 
al llenguatge màquina cal fer una traducció. Aquesta 
traducció es pot fer de dues maneres, una vegada per 
totes (Compilació) i a mesura que executem el progra
ma (intèrpret). És a dir, si nosaltres volem llegir un lli
bre xinès el podem comprat traduït o bé ens podem 
buscar un traductor que cada vegada que vulgem lle
gir el llibre ens digui el que diu. La interpretació és 
bona per al programador, ja que pot provar instatà
niament els canvis fets al programa. La compilaciò sol 
ser lenta però el programa resultant és d'execució molt 
més ràpida. La majoria de llenguatges solen ser com
pilats, els interpretats (BASIC, APL i la majoria de llen
guatges bases de dades) solen dur també un compila
dor que s'utilitza un cop el programa ha estat depurat. 
Hi han llenguatges, com els de bases de dades en que 
el significat del programa pot dependre de l'estat de 
les dades. 

EL CONCEPTE DE TRANSPORTABILIDAT 

Tant a les cases que fan aplicacions per vendre com 
a les empreses que pensin créixer algun dia o bé can
viar d'ordinador, el que els interessa és que els progra
mes que facin no siguin només per a un ordindor con
cret. En principi sembla que si un programa està escrit 
en un llenguatge estàndard per passar-lo d'una màqui
na a una altra només s'hagi de compilar, això seria la 
transportabilitat total, el problema és que això no pas
sa mai, sempre hi ha petits retocs a fer, això quan tro
bem el compilador del llenguatge que estem fen ser
vir, o si el llenguatge no ha canviat i els nostres pro
grames estan antiquats. Si el llenguatge no és estàn
dard (que és la majoria dels casos), llavors cada fabri-
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cant fa la seva implementació particular, que pot ser 
millorada o restringida, llavors el problema sol ser can
viar de fabricant. També ho és quan hem escrit la nos
tra aplicació en un llenguatge específic d'un fabricant, 
i ens podem trobar lligats per sempre a aquella marca, 
o sinó pagar un preu caríssim pel canvi: Reescriure tots 
els programes de nou. Però el que varia més és sem
pre l'entorn, les llibreries, les eines que ens donen els 
sistemes operatius per executar els programes, compli
lar-los ... i sobretot les entrades, sortides i comunicació 
amb l'usuari. Normalment qui ha fet el compilador t'a
visa; «pots fer aquestes coses però són extensions al 
llenguatge» o bé «el seu resultat depèn de la màquina 
on l'executis». La transportabilitat és, però, un dels 
frens més importants a l'evolució de la informàtica, 
moltes de les màquines i llenguatges actuals arrosse
guen una série de vicis i estructures arcaiques a causa 
precisament de l'intent de proporcionar als antics usua
ris màquines on les seves aplicacions puguin ser tras
passades sense massa maldecaps. 

Cal, doncs, utilitzar sempre llenguatges estàndards 
en fer les nostres aplicacions, que siguin al més exten
sos possibles i amb un futur clar, és a dir, veure sem
pre qui té interessos perquè aquell llenguatge tiri en
davant o no. 

LLENGUATGES D'ÚS GENERAL: EL 
NAIXEMENT D'ADA 

El somni dels dissenyadors de llenguatges ha estat 
sempre fer-ne un que fos l'únic stàndard, que tothom 
hi pogués fer els seus programes de forma còmoda. La 
majoria de llenguatges són d'ús general, no hi ha cap 
programa escrit en FORTRAN que no sigui possible en 
COBOL o a l'inrevés, però aneu i demaneu a un en
ginyer que programi en COBOL o a un ofimàtic que 
utilitzi de FORTRAN. La majoria de llenguatges tenen 
restriccions en algunes àrees que els fan de difícil uti
lització. El fet que tots els llenguatges serveixin per a 
quasi tot però que per a algunes coses uns siguin més 
còmodes que d'altres ha fet que apareguessin uns llen
guatges més utilitzats en cada àrea diferenciada. 

ADA va néixer amb la idea de ser un llenguatge 
d'ús general (vegeu la referència ADA), i malgrat que 
ho sigui, a causa del seu volum i que es difícil fer un 
llenguate que agradi tant a la gent que programava en 
FORTRAN com en COBOL, ha quedat un xic apartat 
de la popularitat. Potser ara C és un ll~nguatge que es 
va fer per escriure un Sistema Operatiu, el llenguatge 

· que s'utilitza en totes les àrees. 
Malgrat tot, encara no s'ha evitat que en platejar 

una aplicació el seu tipus sigui important ·a l'hora de 
decidir el llenguatge, això vol dir que estem lluny d'un 
llenguatge d'ús general que agradi. 

LLENGUATGES D'ÚS ESPECÍFIC 

Hi ha llenguatges que han estat pensats per a usos 
molt concrets, entre aquests trobem els de programa
ció de robots (VAL, AML, DUTOPASS ... ) i de màqui
nes de Control Numèric (APT) també hi han els de ba
ses de dades o amb finalitats educatives com el LOGO 
i el CAREL. Aquests són llenguatges que han nascut lli
gats al seu ús, i per tant, solen ser de gran eficàcia i co
moditat i cosa que és més important: són fàcils d'a
prendre per a qui els ha de fer servir. Seria absurd que 
per programar un robot de soldadura s'utilitzés ADA, 
ja que el que cal és simplificar les feines d'aprenen
tatge. 

Uavors cal classificar els llenguatges en: els que ser
veixen per a tot per un igual, els que serveixen per a 
tot però en algunes tasques són més eficients, i els que 
només seveixen per a unes tasques. 

LLENGUATGES QUE ESTÀN «DE MODA» C 

Quin són els llenguatges més utilitzats i per què? 
Dins els llenguatges de programació cal distingir els 

que han sortit de les universitats dels que ha sortit de 
cases comercials i els que han estat erigits com estàn
dards. Si tenim en compte que la gent utilitza els com
piladors que té el seu ordinador, llavors veurem que: 
els llenguatges provinents de fabricants estaran més o 
menys estesos segons el fabricant. Els llenguatges es
tàndards soler ser acceptats per tots els fabricants. Els 
provinents d'universitats no solen tenir cobertura co
mercial, però en alguns casos són del domini públic 
(els regalen vaja). Però també cal tenir en compte que: 
a les marques els interessa que la gent utilitzi els seus 
propis llenguatges, i així tenir-los lligats per la transpor
tabilitat. Els estàndards són bons per a les cases que 
fan aplicacions ja que poden treballar amb el mateix 
llenguatge sobre màquines diferents. Els provinents de 
les ll,niversitats i centres de recerca no solen donar una 
seguretat de continuïtat (ningú t'assegura que si et 
compres una altra maquina estigui implementat el 
compilador), ni pots reclamar massa en cas d'errors o 
problemes amb el compilador. 

El cas de C es un xic especial, va néixer amb UNIX, 
el sistema operatiu escrit un 90 per cent en C. El codi 
C d'UNIX va ser públic i això va fer que UNIX, un bon 
sistema operatiu, s'estengués a moltes màquines i mo
dels. Ara UNIX i també C s'estan erigint com un es
tàndard en SO i llenguatges. 

PROLOG: PROGRAMACIÓ LÒGICA 

PROLOG va néxier a principis dels 70 de la mà de 

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

Philippe Roussel a Marsella i el primer intèrpret apa
reix el1972. L'ús en el camp de la InteHigència Artifi
cial ha fet que fos poc estès, i també que no canvies-
sin les seves especificacions. . 

PROLOG es basa en tota la te()ria del càlcul pro
posicional. El que més destaca és que l'ordre amb què 
s'escriuen les sentencies no té res a veure amb l'ordre 
amb què s' execútaran. La seva aplicació ha estat bà
sicament en la IA però també s'utilitza per fer prototi
pus. Programar en PROLOG és ràpid, el que es pugui 
fer en PROLOG ho podrem fer en qualsevol altre llen
guatge; PROLOG és interpretable i, per la seva estruc
tura, és lent d'execució; per tant, ens pot interessar fer 
un prototipus en PROLOG i en canvi la versió defini
tiva en algun altre llenguatge. 

FORTRAN: FORMULA TRANSLATING 
SYSTEM 

És definit en un preliminary Report d'IBM el 1954. 
Pensat com un conjunt de programes per fer de l'IBM 
704 una màquina capaç d'acceptar la formulació d'un 
problema en termes de notació matemàtica. 

La primera implementació apareix el1957, al1958 
apareix el FORTRAN II, FORTRAN IV apareix el1962, 
el III va ser intern d'IBM. El 1966 es declara el FOR
TRAN IV com a estàndard ANSI als Estats Units, es
tàndard que no seria revisat fins al1977 amb el FOR
TRAN 77. 
.., El FORTRAN és un llenguatge orientat a funcions 
matemàtiques. Com a llenguatge, tot i les seves modi
ficacions, conserva bastant la compatibilitat amb les 
primeres versions. Això el fa poc competitiu enfront els 
nous llenguatges, però junt amb COBOL és dels llen
guatges que històricament ha tingut més instalHacions 
i usuaris, i assegura un futur encara força prometedor, 
ja que als usuaris els costa canviar de llenguatge i per 
a les empreses canviar de llenguatge vol dir refer totes 
les aplicacions. 

El FORTRAN ha estat de sempre el llenguatge dels 
matemàtics i enginyers, que l'han enriquit amb un con
junt de llibreries i subrutines per als càlculs més diver
sos (matrius, complexos, FFT, càlcul d'estructures ... ), 
rutines que segurament només té FORTRAN i li conti
nuen donant força. 

COBOL: COMMON BUSINESS ORIENTED 
LANGUAGE . 

Si FORTRAN es va fer estàndard perquè tothom l'u
tilitzava, COBOL va ser utilitzat perquà ja va néixer 
com a un estàndard. El seu naixement va ser impulsat 
pel DOD (Department of Defense) i és definit pel CO
DASYL (Committe on data systems and languages) el 
1960, amb noves versions i revisions el 61, 65, 68, 69, 
70, 73, 74, 82 ... 

COBOL és dissenya buscant un estil English Uke. 
Està orientat a gestió i té grans facilitats per a accés a 
fitxer. Com FORTRAN, les seves armes són la quanti
tat d'aplicacions ja fetes, de programadors que hi tre
ballen des de fa una pila d'anys i que quasi totes les 
màquines els tEmen. 

ADA: UN NOU ESTÀNDAD? 

Quan el 1975 el DOD va decidir que necessitava 
un estàndard nou no era un caprici. El DOD era en 
aquells moments un dels principals productors i con
sumidors de software mundial. Però el seu gran pro
blema era que cada una de les diferents aplicacions es 
feia en el llenguatge més convenient, o fins i tot per a 
alguna es va dissenyar el llenguatge específic. Es volia 
un llenguatge general, que hi poguessin programar des 
dels que treballaven en temps real o feien si;¡temes ope
ratius fins als que es dedicaven a gestió. Es va fer un 
estudi dels llenguatges existents (no s'hi va tenir en 
compte el C) i es va decidir que cap servia; el que sí 
tenien clar era que el nou llenguatge havia de partir 
de PASCAL, ALGOL i PUI. Es fa un concurs i final
ment el1983 s'aprova ADA. 

ADA apareix com el llenguatge d'ús general més 
p9tent dels existents, incorpora els tipus abstractes de 
dades i els grans somnis de la programació estructura
da dels 70. Però no tot és tant bonic, ADA és molt 
maco però se n'ha de fer un compilador, i això porta
rà molta feina, els primers compiladors surten incom
plets, el codi que generen no és massa bo i a més ocu
pen massa espai. Els programadors tampoc no en sa
ben treure el fruit, i a la majoria els va gros, per pro
gramar amb ADA se n'ha d'aprendre abans bastant. 

Potser. ADA esdevindrà un estàndard, però abans 
hauran de canviar molts hàbits antiquats de progra
mació. 

C: EL LLENGUATGE D'UNIX 

No és cap secret, Ca hores d'ara està copant el mer
cat, i si ho fa és de la mà d'UNIX, el sistema operatiu 
escrit en e i que porta e com a llenguatge del sistema. 
C és antic, va néixer el 1972, però ha sabut ser esta
ble tant com a llenguatge com en les seves llibreries, 
que han anat creixent però mantenint sempre compa
tibilitat amb les ja existents. Ara C s'utiltiza en quasi to
tes les àrees. La portabilitat i l'extensa llibreria estàn
dard li permeten aquest ventall d'aplicacions. 

El C és un llenguatge senzillet (els detractors en 
diuen acoblador estructurat, del C) que té un compi
lador relativament petit i ràpid que genera bon codi. 
Permet compilació separada de diferents fitxers i pot
ser un dels grans defectes de e és que si el programa
dor no ho demana no fa les mateixes comprovacions 
semàntiques dins d'un fitxer que entre fitxer, això dóna 
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peu als piljors hàbits de programació imaginables. 
Els programes escrits en C són sovint difícils de ser 

desxifrats i exigeixen al programador una documenta
ció eficaç i un gran nombre de comentaris. 

MODULA-2: EL LLENGUATGE ACADÈMIC 

És el meu llenguatge favorit, ja que té la mida jus
ta. Modula-2, tot i tenir una potència com la de qual
sevol llenguatge, és dels llenguatges més reduïts com 
a tal. Es potser l'exponent màxim dels llenguatges es
tructurats de la dècada dels 70, amb l'excepció d'ADA 
que està en una altre ona. M-2 va ser dissenyat com a 
llenguate d'ús general, amb paraHelisme i ajudes de 
baix nivell. Té una estructura modular, és fortament ti
pificat i jo diria que és difícil agafar mals hàbits de pro
gramació utilitzant M-2. 

M-2 va néixer a Zuric a l'institut d'informàtica sota 
la direcció de Niklaus Wirth, que ja havia fet PASCAL 
i havia treballat en ALGOL, el 1979 quan va sortir al 
món informàtic es va veure MODULA com un llenguat
ge que solucionava els problemes de PASCAL i servia 
com a llenguatge exemplar per programar sistemes, i 
desenvolupar soft eficient. MODULA, però, no ha aca
bat d'arrencar, li ha faltat l'empenta de les cases co
mercials. 

Per tal de donar una idea dels diferents llenguatges 
aquí hi ha un programa que llegeix un cert nombre de 
números d'un fitxer i en calcula la miljana. Està fet en 
FORTRAN, COBOL, C, PROLOG, PASCAL, ADA 
MODULA-2. 

PROGRAM AVRAGE 

C THIS PROGRAM COMPUTES THE AVERAGE <AV> OF N INPUT 

REAL SUM, AV, X 
INTEGER N 

N=O 
SUM•O 

10 READ !5, •, END=20 > X 
N•N•l 
SUM=SUM•X 
GO TO 10 

20 AV=SUMIN 
PRINT •, N, ' NUMBERS WERE GIVEN' 
PRINT •, AV, ' IS THEIR AVERAGE' 
END 

Exemple 1. FORTRAN 

IDENTIFICATIO N DIVISION. 
PROGRAM-ID. AVERAGER. 

ENVIRONHENT DIVISION. 
CONFIGURATION SECTION. 

SOURCE-COMPUTER. IBM-PG. 
OBJECT-COMPUTER. IBM-PC. 

NUI1BERS <X> 

!NPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE-CONTROL. 

SELECT INFILE ASSIGN TO DISK. 
SELECT OUTFILE ASSIGN TO PRINTER. 

DATA OIVISION. 
FILE SECTION . 

FD INFILE LABEL RECORDS STANDARD, 
VALUE OF FILE-lO IS ''B:SCORES''. 

Ol A-RECORD. 
02 A-NUI'IBER PICTURE X<S>. 
02 FILLER PICTURE Xt75>. 

FD OU TFILE LABEL RECORDS OMITTED. 
Ol A-LINE . 

0 2 MSG PICTURE X<20>. 
02 AV-OUT PICTURE -9<5 >.9. 
02 FILLER PICTURE XCS2>. 

WORKING-STORAGE SECTION. 
77 x PICTURE S99V9. 
77 SUMX PICTURE S9<S>V9 
77 AV PICTURE S9CS>V9. 
77 N PICTURE S9 <5> 

VALUE 

VALUE 

o . 

o. 
77 EOF PICTURE X<3> VALUE 

PROCEDURE DIVISION. 
INITIALIZE. 

OPEN INPUT INFI LE, OUT PUT OUTFILE. 
READ INFILE AT END MOVE "VES" TO EOF. 
PERFORI'! READ-LOOP UNTIL EOF = "VES". 

"NO". 

• END OF FILE PROCESSING : DISPLAV AVERAGE AND S TOP. 
COMPUTE AV = SUHX I N. 
HOVE "THE AVERAGE =" TO MSG. 
MOVE AV TO AV-O UT . 
WRITE A-LINE AFTER ADVANCING 1 LINES . 
CLOSE INFILE. OUTFILE . 
STOP RUN. 

• LOOP FOR EAC H INPUT DATA VALU E READ. 
READ-LOOP. 

HOVE A-N UHBER TO X. 
ADD X TO SUMX . 
ADD 1 TO N. 
READ INFILE AT END HOVE "VES .. TO EOF. 

Exemple 2. COBOL _ 

~ Thia progrom overogea numbera X ond diap l oya the 
~ reault. · 

overoge :- getinput <Sum, N>, 
Av ia SumiN, 
print C'Average = ',Avl. 

getinput <Sum, N> :- ratom <X> , 
not Ceo:f > , 
getinput <Suml, Nl>, 
Sum ia Suml•X, 
N ia Nl•l. 

getinput <O, O> :- e o:f . 

Exemple 3. PROLOG 

-include <stdio.h> 
ma in ( l 

I• This program averages n 1nput numbers x • I 

float x, sum, av; 
int n: 

n = O; 
sum = O; 
while<sconf ( ""f", &.x> > O> ( 

••n; 

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

sum •: x; 

av = sum I n; 
prin t. f <""d numbers were g iven\ n" , n >: 
printí <"'~í is their averege\n'', av > ; 

Exemple 4. <<C» 

progrom Averoger Cinput, ou t.put >; 

! Thia progrom computes the overoge AV of N inpu1 
numbera X > 

var X, SUM, AV: rea l ; 
N: integer; 

begin 
N:=O; SUH:=O; 
read <X>; 
while not eof do 

begin 
N:=N• l; 
S UH:=SUH•X ; 
read <X> 

end; 
AV:sSUHIN; 
write ln < N:~, ' nuMbera were given ' >; 
writeln <AV:5 :1 , ' ia their a verage' ) 

end. 

Exemple 5. PASCAL 

wit.h TEXT_IO; 
procedure AVERAGER 1a 

uae TEXT _ IO; uae INTEGER _ I O; uae FLOA T_IO ; 

Th1a program compu tes tha overoge AV of N 1nput 
nuMbers X. 

X. S UM, AV: FLOAT ; 
N: INTEGER ; 

be gin 
N:=O; SUH:=O. O; 
PUT ( "enter" aer1es of numbera .. >; NEW _LINE: 
GET <X>; 
loop 

N:=N•l ; 
SUM: =SUH • X; 
GET <X>; 

end loop; 
exception 

e nd 

when END_ERROR => 
AV:=SUMI FLOAT <N>: 
PUT <N. 5 >; PUT <" numbers were give n"J ; NEW LIN E 
P UT <AV>; PUT <" ia their a verage">: NEW_LINE; 

AVERAGER: 

Exemple 6. ADA 

I! ODUL E Avet·eget· : 
FROM Re a ll nOut I MPORT Read Rea l , Done. Wr,t. e Rea l ; 
FRO H lnOut. IMPORT Wr1tein t., Writ.eSt.r1 ng . Wr1t.e Ln: 

<• Th1s proqr a m computes the a veroqe AV oi N tnput number • 

BEGIN 

VA R X, Sum , Av : REA L; 
'n : I NTEGER: 

n:= O: Sum:=O . O; 

x • J 

WriteStrlng <"Ente r o aer1ea of numbers: "> ; WriteLn ; 
ReadRep~< X > : WriteLn: 
WHIL E tlone DO 

n :=n•l: 
Sum :=Sum • X: 
ReadRea l<X> : Writ.eLn 

END : 
Av : = S um I FLOAT <n> : q1ve n" l; 
Wr iteLn; Wr1telnt <n , lO> : Wri t e Str1n9 < ·· numbers we-re 
Wri t e Ln ; WriteReo l CAv , lO > : Wr1teStr1 nq ( '' iS t heir 

EN D Average r . overo9 e .. l 

Exemple 7. MODULA-2 

JOAN CODINA 
Uicenciat en informàtica, professor de la Facultat 

d'Informàtica de Barcelona de la UPC pertanyent al 
departament d'ESA!!. 

En.~Ln. yer-~ 
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ARQUITECTURA I SO 

L'arquitecte romà Vitruvi començava el seu tractat «Els deu llibres 
d'arquitectura» definint l'arquitectura com una ciència que havia d'anar 

acompanyada de molts més coneixements i estudis. Així, l'arquitecte havia de 
ser a la vegada tècnic filòsof i arjista. Encara avui, la famosa trilogia 

vitruviana: FIRMITAS, UTILITAS i VENUST AS (tot edifici ha de ser ferm útil 
i bell) ens serveix per jutjar qualsevol obra arquitectònica. L'arquitectura' és, 
doncs, una activitat essencialment de síntesi on s'ha de donar resposta a Ja 

vegada a qüestions formals, tècniques i d'utilitat. 

D'aquesta manera, el tema de l'acústica esdevé per 
a l'arquitectura un ingredient més en el qual fonamen
tar el seu disseny, que adquirirà major o menor prota
gonisme en funció de l'objecte concret de disseny. 

Intentaré en aquest escrit donar una visió molt ge
neral i abreviada de quins són aquells criteris bàsics 
que, des del punt de vista acústic, té l'arquitecte alho- · 
ra de projectar un edifici. Parlaré de solucions estricta
ment arquitectòniques, aquelles que es controlen des 
de la forma, la construcció i els materials: Els medis na
turals de control ambiental. 

DEFINICIÓ FÍSICA, FISIOLÒGICA I 
PSICOLÒGICA DE L'AMBIENT 

Tota solució arquitectònica encaminada a controlar 
l'ambient ha de partir de com és i com es vol que si
gui aquest ambient. Així, per poder parlar de solucions 
per controlar l'acústica d'un edifici haurem de definir 
clarament el fenomen acústic en tots els seus vessants. 

Una definició física, ens portarà a l'estudi de les pro
pietats dels diversos fenòmens que afecten l'home a un 
nivell físic. 

El so i les vibracions provenen de moviments on
dulatoris. Per aquesta raó haurem de tenir molt en 
compte fenòmens com la difracció, la reflexió i l'absor
ció, que poden ser causa d'ecos o reverberacions no 
desi~ ades. 

La reververació o prolongació del so després de 
l'extinció de la font, deguda a les reflexions que es pro
dueixen a les superfícies de tancament, és un dels prin
cipals paràmetres a controlar en el condicionament 
acústic d'un local. Es mesura pel temps de reverbera
ció, en segons, i per una determinada banda de fre
qüències. En funció del tipus de local i de l'ús que se 
n'hagi de fer ens interessarà aconsseguir un determi
nat temps de reverberació o un altre. Fig. 1. Planta i secció del teatre grec. 
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La forma óptima serà determinada per aquella que 
rebi el mínim so de l'exterior i transmeti el mínim en 
el seu interior. El nivell de so a l'interior dependrà del 
nivell produït a l'exterior, del produït a l' interior i del 
total de superfícies que delimiten o separén 1' edifici del 
seu entorn exterior o d'altres dependències del mateix 
edifici. 

En la geometria de l'edifici haurem de controlar les 
reflexions, difraccions, etc... produïdes pels retran
queixos. 

Fig. 2. Secció de la sala de concerts del Berliner Philarmo
nic de Sharoun. 

Serà important, sobretot en edificis destinats a equi
paments on es poden desenvolupar activitats molt di
verses, pensar la distribució de les diferents estances en 
funció de si produeixen o no so i si necessiten o no si
lenci, matisant a la vegada si produeixen molt o poc so. 

Un aspecte importantíssim serà determinat per la to
pologia de l'espai interior, factor que determina la en
volupant interior de sales de concert, grans aules .. . Se
gons la forma apareixeran diferents fenòmens, alguns 
de positius i altres de negatius, que haurem de contro
lar (figura 3). Seran positius, en principi, les reflexions 
que reforcen l'ona directa,_ però haurem d'evitar les 
concentracions focals, els ecos, o les reflexions dobles 
(provocades per pilars, cantonades, etc .. . ) que poden 
produir ecos amb més facilitat ja que la ona reflectida 
recorre un camí més gran. . 

Finalment, per poder controlar l'acústica d'un edi
fici, posarem especial atenció al disseny dels elements 
constructius, aquelles parts sòlides de l'edifici que se
paren dos espais i que permetran independitzar en ma
jor o menor grau els paràmetres ambientals d'un espai 
repecte a l'altre, de manera que es constituiran en ele
ments modificadors i reguladors de l'ambient. La seva 
eficàcia estarà en funció bàsicament de la seva confi
guració interna, que ens determinarà el nivell d'ai1la
ment acústic (TL), i del revestiment superficial, que in
fluirà a més en els coeficients d'absorció i temps de re
verberació. A continuació, analitzarem alguns punts 
concrets del funcionament acústic d'aquests elements 

PLANTA 
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Fig. 3. Reflexions que reforcen l'ona directa. 

n ooorr pzzzzynp¿m 

Fig. 5. Solucions per a juntes de portes i finestres. 
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en funció de si parlem de panells simples, compostos, 
amb càmera, o d'aquells punts febles que constituiran 
les finestres i portes. 

En panells simples, l'aiUament acústic serà determi
nat per la massa (kglcm2

} . Que la massa'sigui el més 
elevada possible comportarà un augment del TL en to
tes les freqüències (excepció feta de la crítica -fc- ·i 
de la ressonància -fr-}. Aconseguirem, per tant, un 
bon aillament del panell fent servir materials de densi
tat molt elevada o bé utilitzant gruixos considerables. 
Ens interessarà a més, desplaçar les freqüències de res
sonància i crítiques fora del camp audible. Les crítiques 
estaran en funció del material i del seu gruix i les po
drem conèixer amb independència de les dimensions 
del panell (figura 4} . 

En els panells compostos per dos o més materials, 
el TL serà determinat pel pes total. Tindrem una fr úni
ca per a tot el panell i, com que a menor celeritat del 
so en el panell la fr és menor en proporció directa, el 
fet d'adossar materials de baixa celeritat acústica (com 
el cautxú o el suro} pot millorar l'aiUament en la fre
qüència de ressonància si aquesta surt del camp audi
ble. En la resta de freqüències la millora és mínima per
què la massa gairebé no augmenta. 

Utilitzant panells compostos amb càmera d'aire, la 
millora del TL és considerable per dues raons. La pri
mera és que com que els panells vibren independent
ment podrem sumar el TL de cada panell per obtenir 
el total. La segona és que la càmera actua com una 
capa més que participa en l'aillament, encara que per
què actués positivament en totes les freqüències bau
ria de tenir un gruix d'uns 40 cm. 

FORMIGÓ 10cm 100Hz 
40cm 50Hz 

TOTXO 10cm 200Hz 
30cm 100Hz 

PLOM 2mm 20.000Hz 
1cm 5.000Hz 

VIDRE 3mm 500Hz 
1cm 100Hz 

FUSTA 2mm 7.000Hz 
CONTRAXAPADA 4mm· 4.000 Hz 

Fig. 4 . Freqüències crítiques en funció del material i el gruix. 

Un altre paràmetre bàsic serà la transmissió de so a 
través dels elements arquitectònics i per tant el nivell 
d'aillament que necessitarem. 

Una definició fisiològica ens portarà a veure com els. 
paràmetres físics afecten l'home. Haurem de saber que 
l'oïda humana capta freqüències de 16 Hz a 20.000 
Hz i intensitats des de 10-10 11W/cm2 i els augments re
latius d'energia (no els absoluts}. 

Amb la definició psicològica entraríem en temes no 
menys importants como són la percepció i la sensació. 

PARÀMETRES I DEFINIDORS AMBIENfALS 

Serà important a la vegada considerar aquells fac
tors relatius que conformen una determinat espai. 

Parlarem de factors genèrics; com el nivell sonor, 
freqüències fonamentals, composició espectral, temps 
de reverberació o direccionalitat. 

Els factors d'estructura de l'espai, ja que, en funció 
de la posició i característiques de la font, podrem tenir 
espais centrípets, centrífugs, efectes de circulació o de 
barrera, fonts constants o variables, etc ... 

Tindrem en compte, així mateix, paràmetres de 
. confort com el soroll de fons, els sorolls punta o el 
temps de reverberació. La sala de concerts del Berli
ner Philharmonic de 1'9rquitecte Sharoun és un exem
ple paradigmàtic de com, tenint en compte paràmetres 
d'estructura de l'espai i coHocant la font sonora en un 
lloc inhabitual, aconsegueix una sala per a audicions 
musicals molt característica (figura 2}. 

ELS MEDIS NATURALS DE CONfROL 
AMBIENfAL 

Des de l'aspecte de la topologia de l'edifici haurem 
de pensar en la forma i geometria òptimes desde el 
punt de vista acústic. 

No obstant aquesta millora en l' amament, en els pa-
nells amb càmera poden aparèixer altres efectes com 
les ones estacionàries, l'efecte tambor o la coincidèn
cia de freqüències crítiques si els panells són iguals. Per 
evitar la formació d'ones estacionàries podem coHocar 
els panells en forma no paraHela o revestir la càmera 
amb material absorbent. L'efecte tambor es produirà 
quan els panells que configuren la càmera són iguals 
en forma i pes, perquè vibren uniformement i entren 
en ressonància. Evitarem la coincidència de freqüèn
cies crítiques si utilitzem materials diferents o materials 
iguals amb diferent gruix. 

Els punts febles des del punt de vista acústic els trin
drem en la fusteria de l'edifici, en portes i finestres. Els 
problemes acústics apareixeran com a conseqüència 
de la poca massa d'aquests elements, de les infiltra
cions per juntes i caixes de persiana, o de les vibra
cions del vidre. 

En el cas que considerem aquestes deficiències de 
la fusteria, importants mirarem d'augmentar la massa 
de les portes amb sorra o amb algun altre sistema i fa
rem servir vidres amb càmera d'aire per obtenir la 
suma dels Tl, tenint la precaució d'utilitzar diferents 
gruixos per evitar ones estacionàries. Les infiltracions 
podem minimitzar-les amb un disseny acurat de les 
juntes i afegint juntes de nèoprè (figura 5}. Per evitar 
vibracions és convenient fixar els vidres amb bases 
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elàstiques. 
He parlat de panells verticals, però les considera

cions també són vàlides per als elements horitzontals 
com els sostres. Caldria potser afegir la importància 
dels sorolls produïts per l'impacte d'objeetès al terra o 
màquines que produeixin vibracionS:. En aquests casos 
és convenient pensar a fer servir terres que esmorteixin 
aquests efectes. 

Per acabar voldria afegir que el que aquí s'ha do
nat són criteris molt bàsics i que la solució de proble
mes concrets pot ser complexa i requerir un aprofun
diment en tots els conceptes aquí esmentats. Pensem 
que, al marge de la dificultat per controlar tots els fac
tors acústics integrant-los a un determinat concepte ar
quitectònic més formal, els resultats obtinguts poden 

ser relatius. Després de la construcció de l'últim audi
tori a València, amb un estudi acústic molt seriós, en
cara e5 discuteix l'encert dels resultats. No tots els ti
pus de música requereixen les mateixes condicions i hi 
han matisos de gust. Evidentment, s'utilitzen elements 
variables que permetin la flexibilitat d'aquests espais 
per adequar-se a la diferents necessitats, però serà l'ús 
de l'espai el que ens farà introÇI.uir canvis o millores 
que permetran polir els resultats. + 

IGNASI PONS i GUITARD 
Arquitecte 
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AJUSTAMENTS EN EL 
""""' VIDEO (11) 

En aquesta segona part de la sèrie d'articles destinada als ajustaments en el 
vídeo, ens centrarem a exposar les diverses modalitats d'ajustament d'inici i 

final de cinta i d'arrossegament en els vídeos professionals i domèstics. 

PINCH ROLER, AJUSTAMENT 

En general, els vídeos domèstics no tenen ajusta
ment del Pl. La seva posició ve donada pel fabricant 
i, per tant, és fixa. Però això no passa en els vídeos in
dustrials o professionals. Aquest és el cas de l'U-MA
TIC BR, on aquest ajustament és molt important, tant 
per a la qualitat d'imatge obtinguda, com per a la in
tegritat de la cinta. 

Per fer-ho s'ha de tenir en compte que el contacte 
en sentit vertical sigui amb la mateixa pressió, tant el 
rodet (pinch roler) com el capçal. També és molt im
portant la seva posició en sentit vertical, ja que pot do
nar-se el cas que reproduint vagi bé però que no sigui 
així rebobinant i en aquests casos la cinta es deteriori, 
fins a destruir-se si el procés és continuat. Així, és im
portant fer aquests ajustaments en cintes que no siguin 
importants. Cada fabricant dóna les dades necessàries 
per poder realitzar aquests ajustaments de manera cor
recta. 

Si quan s'han fet tots no s'ha solucionat el proble
ma, s'ha de seguir el següent procés: 

• Primer netejar al màxim possible el rodet, ja que si 
la seva superfície és massa lluent la cinta patina i l'e
quip no respon bé. 

• La segona solució seria Cqnviar-lo perquè a vegades 
sembla aparentment correcte però té lleugeres irre
gularitats que fan deteriorar la cinta. 

DETECTORS DE FÍ DE CINTA 

Aquesta pot ser una altra font de problemes. En el 
sistema VHS, els detectors de final o principi de cinta 
solen ser leds sensibles als rajos infrarojos procedents 
d'un altre led situat a la part central de )'espai que que
da en introduir la cinta i baixar a la posició de repro
ducció. Així la llum infraroja incideix sobre la cinta, 
que, com que és opaca, no la deixa passar cap als leds 
receptors. Els infrarojos només passaran quan arribi el 
principi o el final de la cinta, on aquesta és més trans
parent i els leds poden rebre el senyal de principi o 
final. 

En alguns casos, sobretot en equips antics, l'element 
· emissor d'infrarojos és una bombeta. Aquesta, encara 
· que és cilíndrica, rendeix més si es posa en posició que 
es vegi el filement des de cada sensor receptor. En al
guns aparells, si aquesta bombeta és fosa és impossi
ble posar-lo en reproducció i, si això s'acosegueix, en 
arribar la cinta al final del seu recorregut, fa una estra
bada que la pot trencar. També s'ha de vigilar que els 
sensors receptors no estiguin bruts i impedeixin rebre 
la llum, amb la qual cosa tampoc podríem detectar el 
final. S'ha de tenir en compte amb el llum habitual del 
taller, ja que en incidir en els sensors, també pot fer
nos males jugades i interpretar resultats que no són. 

En els aparells U-MA TIC també tenim sensors infra
rojos per al principi i el final de recorregut de cinta. En 
aquests sí que és molt important l'ajustament. Als 
U-MA TIC, si no és correcte l'ajustament de diverses po
sicions ens pot produir un efecte molt típic, com és que 
el vídeo es posi en situació de rebobinat sense que hi 
hagi una ordre en tal sentit o en situació d'aturada o 
engegament alternativament. 

L'ajustament correcte seria aquell en què, fent anar 
la cinta endavant i endarrere, l'emissor i el receptor 
d'infrarojos sempre quedin dintre de la cinta. S'ha de 
tenir especial cura en aquest punt, perquè si es deixen 
massa sortits, en desbobinar, la cinta fregaria el braç 
del sensor. En els U-MATIC és fàcil l'ajustament per
què la llum infraroja és visible. En altres equips de gam
ma superior, la detecció del final o principi de la cinta 
depèn d'uns braços que mesuren la força de tracció de 
la cinta i que, al mateix temps serveixen per donar re
ferència als servos perquè tibin més o menys i poder 
saber quan s'acaba la cinta. En el desaparegut sistema 
2000 la detecció era per conducció, ja que les cintes 
tenien, tant al principi com al final, una banda con

. ductora. 

TRAKING ELECTRÒNIC 

Si ja sabem que l'ajust mecànic el tenim correcte, 
podem fer l'ajust electrònic. Aquest consisteix a deixar 
el comandament d'ajust operatiu al centre del seu re-
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Pinell lever 

capsran shaft pinch rol/er 

Fig. 1. L'~justament es fa de manera que quedin a Ja ma-
teixa distancia la part superior i la inferior. . 

conductor de 3!flm. 

REV aju s fador plat 

rosca de · la giJig 

mànec cabrestant 

fixació de la pantalla 
en aquesta línia 

pinch roller cinta 

Fig. 3. El plnch rol/er també pot destruir la cinta, per això 
és important el seu ajustament. 

clearance A Spec.: 

2mm ~ A~ 2.5mm 

180' 

fi1.ació de 
pantalla en 
aquesta lín1a 

ajustador pantalla 

fixador pantalla 

rosca de 1 a 
guia 

Fig. 2. Tant si la cinta puja massa com si baixa es pot de
teriorar. 

Plec de la cinta 
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LoiQing 
motor 

Fig. 4. Plnchs Roller en un vídeo domèstic. 
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Fig. 5. Diversos dispositius optoacobladors. 
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1. Molla del braç de tensió 
2 Cinta 
3. Guia de retenció 
4. Pol de teffiiÓ 
S BraG: ten sió 
6. Medidor de força de retrocés 

Fig. 6. Sistema de tensió per motlle i cargol. 

corregut. Aleshores reproduïm la cinta de referència 
per a l'ajustament a la màxima qualitat·d'imatge, re
tocant un ajust interior que està en sèrie amb el co
mandament exterior. 

TENSIÓ D'ARROSSEGAMENT DE LA CINTA 

En els equips, el sistema d'arrossegament de la cin
ta s'aconsegueix miijançant un braç que porta un fre 
al seu extrem, de manera que quan la cinta està fluixa 
frena més i quan va dura frena menys. Així s'aconse
gueix una certa estabilitat en tot el recorregut. Aquest 
fre està situat en el pivot que correspon al rodet dona~ 
dor de la cinta i té un cargol d'ajustament per donar-li 
més o menys força; per això tenim més cintes prepa-

_T"\,__-·---- V.dta CIJM1tt ttpe e 
·--·- Ttns•on I)Oit E) · 

Tens•on erm() 

Ttns•or• btnd 

0 

A~8 
-- - -·- -- .. -· 

rades per a ar-less, que sol ser d'uns 20 a 30 gm/cm. 
En altres models, l'ajustament s'aconsegueix canviant 
la posició d'una molla que fa estirar més o menys el 
mecanisme. + 

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

SOL·LICITA ELS TEUS 
EXEMPLARS ENDARRERITS· 

OUI=tDE:I1J15 TÈOlJCs· 
Ap. Correus 34038- 08080 Barcelona 
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cultura 
llengua , . 

som e e1xom 
espprts 
SOCietat 
, . 

ero e1xom 
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llibres 
història . , . 

10 e1xom 

revista de difusió cultural 
INFORMACIÓ /INSCRIPCIÓ: 

FUNDACIÓ PAU CLARIS 
València, 571 5è.3a. tel. 245 71 80 B- 08026 

NOVETATS EDITORIALS 

EL «LÈXIC DE LA CIÈNCIA DEL SÒL» 

Durant el mes de juny va presentar-se a Ja sala Prat de Ja Riba de /'Institut d'Estudis Catalans el 
Lèxic de la ciència del sòl, publicat per Ja Universitat Politècnica de Cataluya. 

El treball ha estat elaborat per un equip 
mixt, integrat per Jaume Porta, Narcís 
Teixidor i RosaM. Poch, edafòlegs, pro
fessors de l'Escola Tècnica Superior d'Engi
nyers Agrònoms de Lleida, avui Escola 
Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, i per 
Montserrat Ferret, lingüista, membre del 
Servei de Uengües y Terminologia de la 
Universitat Politècnica. 
Es tracta d'una obra que recull les denomi
nacions en quatre llengües - català, caste
llà, francès i anglès- dels conceptes espe
cialitzats d'aquesta branca científica anome
nada Ciència del sòl o Edafologia. 
El lèxic contè les dades mínimes considera
des obligatòries per a la normativa metodo
lògica de la terminologia internacional; 
consta d'una sèrie d'entrades lèxiques cata
lanes acompanyades de la seva categoria 
gramatical i, en columnes successives, la 
seva equivalència castellana, francesa i an
glesa, per aquest ordre seguint les recoma
nacions de les normes ISO de presentació 
de les terminologies. 
No es tracta d'un diccionari complet amb 
definicions, sinó d'un recull de termes espe
cífics destinat als especialistes que poden 
necessitar resoldre en un moment donat 
dubtes sobre quina és la forma més correc
ta, més adequada o més emprada en qual
sevol de les quatre llengües. Vagi, doncs, 
per endavant que és un lèxic especialitzat, 
destinat a especialistes que ja coneixen el 
camp perquè pugin informar-se sobre l'ade
quació terminològica de l'àrea. Normal
ment, aquest tipus de treball sol ser el resul
tat d'una primera fase teminològica que fre
qüentment serveix de base per a una sego
na fase que condueix al diccionari amb de
finicions. 

És un bon treball, precís des del punt de vis
ta científic, rigorós des del punt de vista me
todològic i útil per a la normalització del ca
talà científic en disciplines joves -o relati
vament joves- amb una renovació con
ceptual, tècnica i metodològica constant. En 
paraules del rector de la UPC, el lèxic «Ve 

a paNiar una mancança fortament sentida 
en un àmbit encara jove (. . .), una ciència 
en plena expansió, motiu de congressos, 
reunions internacionals i publicacions cien
tffiques que justifica plenament l'esforç que 
representa el reculb>. 
Plenament d'acord. D'acord amb els con
tinguts de l'afirmació de Gabriel Ferrater. 
D'acord amb l'elecció del tema, si l'objec
tiu fonamental del treball és la contribució 
a la normalització de la llengua en tots els 

seus àmbits d'ús; perquè només prioritzant 
el treball terminològic en àrees de punta tin
drem la possibilitat de fer reexir el català 
com a llengua científica actual. És en el mo
ment inicial de desenvolupament o expan
sió d 'una matèria quan la possibilitat de 
confiar en la vitalitat de creació de la llen
gua pròpia i d'eliminar els manlleus inne
cessaris té més possibilitats de sortir-se'n. In
tervenir en terrenys ja molt instal·lats és en 
la gran majoria dels casos una activitat mal 
rebuda i sobretot infructuosa. 
Donar la benvinguda a aquesta obra és, no 
només un deure de cortesia, sinó l'expres
sió sincera de reconeixement per la feina se
riosa i ben feta. L'enhorabona, doncs, a tots 
els que hi han participat, d'una o altra ma
nera, però molt especialment als seus au
tors. 
Els treballs de les característiques d'aquest 
lèxic són -com dèiem abans- molt útlis 
per als especialistes en la matèria que tenen 
preocupacions lingüístiques, però en el pro
cés de normalització de la terminologia no 
es pot acabar en la publicació d 'un lèxic ni 

d 'un diccionari, sinó que continua amb un 
pas molt més difícil; el de la implantació d 'a
questa terminologia normalitzada en el 
medi professional en el qual ha de ser em
prada de manera natural i espontània. 
Els lèxics difícilment arriben a ser utilitzats 
per aquells que o bé encara no estan for
mats en una matèria o familiaritzats amb 
una disciplina i que, doncs, desconeixen els 
seus continguts, ni per aquells altres a qui 
no preocupa la qualitat expressiva ni la nor
malització de la llengua catalana. En aquest 
sentit, els tipus de treballs de suport o de 
consulta, com els lèxics, els vocabularis o els 
diccionaris, són instruments relativament 
més poc eficaços per a un procés de nor
malització gradual que els manuals, les di
rectrius o els articles tècnico-científics redac
tats en català que utilitzen una terminologia 
precisa i de qualitat. 
Els diccionaris són eines de suport, de con
sulta, de reafirmació, de testimoni que una 
llengua també pot ser usada en un terreny 
especialitzat, i, per tant, la terminología hi 
és continguda de manera artificial i descon
textualitzada. Un lèxic servirà de base per a 
la confecció d'un manual universitari o d'un 
informe empresarial, i aquests tipus de do
cuments sí que constituiran la base d'apre
nentatge gairebé inconscient de la termino
logia adequada. 
El Lèxic de Ja ciencia del sòl ha de servir 
precisament perquè les publicacions que es 

facin a partir d'ara en català sobre la matè
ria puguin a partir de l'ús d'una terminolo
gia adequada, contribuir a una racionalitza
ció més efectiva del procés de normalitza
ció de la llengua catalana en els àmbits cien
tífics i tècnics-de la docència i del treball.+ 

M. TERESA CABRÉ i CASTELLVÍ 
Cap del Departament de Ungüística 

de la Universitat de Barcelona. 

LAIETANIA 
Estudis d'història i d'arqueologia del 
Maresme 

Autor: Diversos autors 
Edita: Museu Comarcal del Maresme 

Després d'una llarga absència dels circuits 
de les publicacions periòdiques de caràcter 
científic ens arriba un nou exemplar de 
«Laietania» amb uns continguts i format 
força més exigents i elaborats. 
El contingut d'aquest número ofereix dos
siers temàtics, alguns de caràcter monogrà
fic , com l'estudi sobre la campanya d'exca
vacions realitzada el 1983 al poblat ibèric 
de Burriac (Cabrera de Mar/El Maresme).+ 

LAIETANIA 
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CONVOCATÒRIES 
INPOWER 

Exposició sobre la generació in- . 
dependent d'electricitat. 

Octubre de 1989 

Informació: 
Excelsior Hotel 
Hethrow 
Gran Bretanya 

ITU COM 89 

Primer Simposi mundial i prime
ra exposició de mèdia/electrònics. 

Del 3 al18 d'octubre 

Informació: 
Palaexpo 
Gènova/Itàlia 

12a EHS 

Mostra del mercat de la radioa
fició i la Banda Ciutadana. 

Del 7 al 8 d'octubre 

Informació: 
Pordenone/ltàlia 

INTERKAMA 

Innovacions del mercat de l'au
tomatització i el mesurament. 

Del 9 al14 d'octubre 

Informació; 
Düsseldorfer Messegesellschaft 
mbh Nowea 
postfach 32 02 03 
D-4000 Dusseldorf 30 
Tel. (0211) 45 60 Ol 

SYSTEMS 

Saló Internacional i Congrés In
ternacional sobre l'ordinador i la 
comunicació. 

Del 16 al 20 d'octubre 

Informació: 
· Müncher Messe-Und 
aüsterllungsgesellsschaft 
mbh postfach 12 10 09 
D-8000 Munchen 21 
Tel. (O 89) 51 07 O 

DTEE 

Exposició sobre educació en dis
seny i tecnologia. Equipaments, 
materials i accessoris per a l' ense
nyament de tecnologia i disseny in-
dustrial. · 

Del 19 al21 d'octubre 

Informació: 
International Craft And Hobby 
Fair Limited 
Birmingham/Gran Bretanya. 

TEST + TRADUCER 

Sensors i altres instruments de 
regulació, comprovació, adquisició 
i enregistrament de dades. 

Del 24 al 26 d'octubre 

Informació: 
Trident International 
Exhibition Centre 
London/Gran Bretanya 

16 MOSTRA MERCATO 
NAZIONALE 

Mercat italià de material de ra
dioafició i telecomunicació, tele
màtica, electrònica, HI-R i vídeo. 

Del 9 al 10 de setembre 

Informació: 
CB Club Maceratese 
Via S. Maria Porta 15 
62100 Macerata 
Tel. 0733/49591 

14è CONGRÉS MUNDI~ DE 
L'ENERGIA DEL DEMA 

Del 17 al 22 de setembre 

Informació: . 
BNCIWEC Secretariat 
34 St. James Street 
London SWlA lHD 
Gran Bretanya 

CIM 

Seminari sobre fabricació inte- . 
grada per ordinador. 

Del 24 al 29 de setembre 

Informació: 
AER 
Rbla. Catalunya, 70 3r. 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 215 57 60 

10a CONFERÈNCIA 
INTERNACIOfiAL SOBRE 

CENTRALS ELECTRIQUES 

Del 25 al 29 de setembre 

Informació: 
AIM Mme. Lacrasse 
31 Rue St. Gilles 
B-4000 Liege 
Tel. (32) 41 22 29 46 

Ses JORNADES SOBRE 
BASES DE DADES 

AVANÇADES 

Del 26 al 28 de setembre 

Informació: 
Université de Genève 
Centre d'Informatiql,le 
12, rue du Lac 
1216 Genève/Suïssa 
Tel. 19 (41) 22 87 65 80 

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

ISES SOLAR WORLD 
CONGRESS 1989 

Estat actual i perspectives de les 
tècniques d'aprofitament de l'ener
gia solar. 

Del 4 a 8 de setembre 

Informació: 
Kasho Blodg, .2 F 
2-14-9 Nihombashi, Chuo-ku 
Tokyo 103 Japan 

KORINSTRUMENT 

Saló de la instrumentació i els 
equipaments electrònics. 

Del 5 al 8 de setembre 

Informació: 
Korea Trade Centre 
25-27 Rue d'Astrog 
75008 París 
Tel. 4 7 42 00 17 

INTELEC 

Saló de l'electrònica i l' electro
tècnia. 

Del 5 al 9 de setembre 

Informació: 
Schweizer Mustermesse 
Messeplatz, CH-4021 
BaseVSuïssa 
Tel. (61) 26 20 20 

MOTEK 

Saló de les tècniques de muntat
ge i manipulació. Robots indus
trials. 

Del 6 al 9 de setembre 

Informació: 
PE Schall 
Gustav-Werner Strasse, 6 
D-7443 Fickenhausen 
República Federal d'Alemanya 
Tel. 07025/20 61 65 

ASE 

Aplicacions dels superordina
dors en enginyeria. 

7 de setembre 

Informació: 
Computational Mechanics 
Institute 
Ashurst Lodge 
Ashurst, Southampton 504 2M 
Gran Bretanya· 
Tel. (42129)3223 

INCOM 89 

Simposi sobre problemes de 
control en les tecnologies de fabri
cació. 

Del 29 de setembre a 1'1 d'octubre 

Informació: 
ETS li 
José Gutiérrez Abascal, 2 
28006 Madrid/Espanya 
Tel. (91) 362 69 89 

RADIO~ATr 
"-,. EOUIP.S I COMPONENTS ELECTRÒNICS ~ TELECOMUNICACIONS 

AMPLI ASSORTIMENT EN: 

KITS I ACCESSORIS D'ELECTRÒNICA, vrDEO I ÀUDIO 
CIRCUITS INTEGRATS: CMOS, TTL, LINEAR, HCMOS, etc. 
TRANSISTORS: Ràdio, TV, RF, Potència 
DrODES, TIRISTORS, TRIACS, OPTOELECTRÒNICA 
RESISTÈNCIES I CONDENSADORS FIXES I VARIABLES 
INSTRUMENTACIÓ MUNTATGES I APLICACIONS 
EQUIPS DE TELECOMUNICACIÓ, ANTENES PROFESSIONALS 
EQUIPS PER A RADIOAFICIONATS I BC (HOMOLOGATS) 
DETECTORS DE METALLS 
TELEFONIA, APARELLS I ACCESSORIS 
BIBLIOTECA TÈCNICA 
MEGAFONIA - INTERFONIA 

TENDES AL SEU SERVEI 

( 

OBERT TOTS ELS 
DISSABTES AL MAT[ 

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

TV-VÍDEO 

• VENC vídeo-càmera Sony 
Pro-100, 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 Sorw 
ICL 1558 A de 52-58 mm x 1,5. 
10.000 ptas. Nits tel. (93) 210 49 
90 

À UI) JO 

• COMPRO platina cotxe Pio
neer 900 de segona ma. Tel. (93) 
330 83 11. 
• VENC amplificador Pioneer, 
sintonitzador Pioneer , platina 
Aiwa, altaveus grossos, plat So ny. 
Molt econòmic. Nits tel. (93) 236 
12 41. 
• VENC equip HI-FI 100 x 100 
W. Junt o per separat. Tel. (93) 
841 11 05. 

• 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 
RITy-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 !lV passada. Tel. (93) 253 
06 19. 
• COMPRO RPC 2 baby per a 
IBM PC. Matins tel (93) 473 23 11. 

-x---- -- --- --- -
nEMANA I OFEREIX 

OU11DEt=lllS Tt:Cillcs· 
Nom _______________ _ 

Domicili ______________ _ 
C.P./Població ____________ _ 
Comarca _____ Telèfon ______ _ 

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

• 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. Ton i 
tel. (93) 245 99 38. 

ELECTRÒNICA 

• VENC per a taller d'electrónica 
o laboratori particular mira de 1V 
PM 5508 PAL COLOUR 1V PAT
TERN GENERATOR PHILIPS; 
transformador toroïdal c/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. 

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

DIRECTORI D,ARTICLES PUBLICATS 

ELECTRÒNIC A PRÀCTICA CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE 1V (i li) QT-17 
FONT D'AliMENTACIÓ ESTABILITZADA QT- 1 MONITORS D'IMATGE QT-18 
ELS OSCII.:LADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (I) QT- 2 PROJECTORS DE VÍDEO (I) QT-19 
ELS O.?CII.:l#)ORS DE ~ FREQÜÈNCIA (i li) QT- 3 PROJECTORS DE VÍDEO (li) QT-20 
FREQUEN,CIMETRE ANALOGIC QT- 4 PROJECTORS DE VÍDEO (i III) QT-21 
DETECCIO DE SUBPORTADORES AMB UN AJUSTAMENTS EN ELS VIDEOS (I) QT-22 
PU-NE-565 QT- 5 
MULTIPLEXOR ANALÒGIC PER A OSCII.:LOSCÒPI QT- 9 INFORMÀTICA 
ACOBLADOR D'ANTENES QT-12 

QUÈ ÉS UN ALGORITME? ENCESA ELECTRÒNICA PER A AUTOMÒBIL QT-12 QT- 1 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (I) QT-13 REPETIR QUÈ? QT- 2 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (i li) QT-14 PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB 
FONT D'AUMENTACIÓ D'ALTA PRECISIÓ QT-15 DEFINICIONS D'USUARI QT- 3 
GENERADOR DE FUNCIONS PER A LABORATORI QT-16 MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES QT- 4 
MUNTATGE D'UN COMMUTADOR A DISTÀNCIA DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR QT- 4 
PER A TRES ANTENES QT-17 SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES QT- 5 
MICRÒFON SENZIU AMB POLSADOR QT-17 L'ORDINADOR A L'ESCOLA QT- 6 
MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC QT-18 SINCAT. EL SINTETITZADOR CATALÀ DE VEU QT- 7 
SEQÜENCIADOR DE UUMS QT-19 PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? QT- 7 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLTÍMETRE DIGITAL QT-20 LES INTERfÍCIES D'USUARI (I) QT- 9 
DISSENY DE CIRCUITS IMPRESSOS QT-22 LES INTERACIES D'USUARI (i li) QT-10 

UENGUATGE MÀQUINA? QT-11 
ÀUDIO ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS QT-12 

INTÈRPRET LOGO EN CATALÀ QT-12 
EL DISC COMPACTE QT- 1 PROBLEMA N' 1: LA TERANYINA QT-13 
HI-FI: BONS COMPONENTS, PERÒ ABANS QUE SOLUCIÓ PROBLEMA N' 1 QT-14 
RES, BEN AVINGUTS QT- 2 PROBLEMA N' 2: PERSECUCIÓ INFORMÀTICA QT-15 ALTA FIDELITAT DIGITAL QT- 3 SOLUCIÓ PROBLEMA N' 2 QT-16 
SO PROFESSIONAL: COMUNICACIÓ-CREACIÓ- PROGRAMA DE CÀLCUL D'INTERESSOS QT-16 RECREACIÓ QT- 4 ELS BBS QT-17 
LA TAULA DE BARREJA: CENTRE NEURÀLGIC LES PANTALLES D'ORDINADOR A EXAMEN QT-17 
DE LA CREATIVITAT MUSICAL QT- 5 IV JORNADES AFRICANES D'INFORMÀTICA QT-17 
EL FILTRATGE ACTIU QT- 6 L'RS-232 (I) QT-18 
L'EQUAUTZADOR QT- 7 L'RS-232 (li) QT-19 
L' AMPURCACIÓ DE POTÈNCIA QT- 8 L'RS-232 (i III) QT-20 
MICRQFONS (I) QT- 9 ESCUDELLA DE BITS. LA REVISTA EN DISC MAGNÈTIC QT-20 
MICRÇ)FONS (li) QT-10 ARQUITECTURA D'UN ORDINADOR QT-21 
MICROFONS (i lli) QT-11 RECONEIXEMENT DE VEU PER ORDINADOR QT-22 
EL SISTEMA DE DISC COMPACTE QT-12 INFORMAT '89 QT-22 
ELS DECIBELS QT-13 INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DEL 11-P 8085 QT-22 
COM TRIAR EL VOSTRE AMPUFICADOR QT-14 
CÀPSULES MAGNÈTIQUES I COMUNICACIONS QT-15 

CIBERNÈTICA APLICADA LES CINTES DE CASSETTE QT-16 
MIUORANT LA DERNICIÓ DE LA IMATGE INTELUGÈNCIA ARTIRCIAL? QT- 1 ESTEREOFÒNICA QT-17 EL NAIXEMENT DE LA lA QT- 2 ~ DISTO~SIÓ EN ELS AMPURCADORS D'ÀUDIO QT-18 CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA ·TORTUGA• (I) QT- 3 ~UDIO: CI~CIA I SUBJECTMSME (I) QT-19 CONSTRUCCIQ D'UNA PETITA ·TORTUGA· (li) QT- 4 AUDIO: CIENCIA I SUBJECTIVISME (i li) QT-20 CONS1RUCCIO D'UNA PETITA ·TORTUGA. (i III) QT- 5 BANC DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 422 DE BBE QT-21 LES MAQUINES INTEUIGENTS QT- 6 TECNOLOGIA I MÚSICA QT-21 UMITACIONS DE LA MENT (I) QT- 7 LA SERVOPOLARITZACIÓ ACTIVA DÒLBY HX PRO QT-22 UMITACIONS DE LA MENT (i li) QT- 8 

VÍDEO HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (I) QT-10 
HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (i li) QT-11 

EL SISTEMA BETAMAX QT- 1 LA lA, EL FUTUR PRÒXIM QT-12 
EL TUB TRINITRÓ QT- 2 UENGUATGES DE PROGRAMACIÓ QT-13 
EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRÒNICA QT- 3 SISTEMES EXPERTS EN lA QT-14 
TRANSMISSIÓ DEL SENY AL DE COLOR EN 1V QT- 4 ROBQTICA (I) QT-15 
BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR QT- 5 ROBOTICA (i li) QT-16 
TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENYAL DE lA: EL RECONEIXEMENT DE LA VEU QT-18 
TELEVISIÓ QT- 6 ROBÒTICA INDUSTRIAL QT-21 
COLORIMETRIA QT- 7 
BANC DE PROVES: VÍDE0-8 QT- 8 LEXICOGRAFIA 
SATÈLUS DE 1V: EMISSIÓ I RECEPCIÓ QT- 9 ELS DERIVATS EN -AT QT- 1 CORRECTORS DE CONTORNS QT-10 ELS .NOUS TERMES· QT- 2 L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (I) QT-11 FACTORS DELS CANVIS D'UNA UENGUA QT- 3 L'EDICIÓ ELECTRÒNICA (i li) QT-12 EL LLENGUATGE TÈCNIC I CIENTÍRC AL li 
MONTREAUX: TELEVISIÓ PROFESSIONAL QT-12 CONGRÉS INTERNACIONAL DE UENGUA 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) QT-13 CATALANA QT- 4 DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (11) QT-14 MOTS DERIVATS D'ALTRES IDIOMES QT- 5 DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (i IU) QT-15 ALGUNS PROBLEMES DE LA TERMINOLOGIA 
CORRECCIÓ EN LES CÀMERES DE 1V (I) QT-16 INFORMÀTICA QT- 6 
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REFLEXIONS SOBRE EL DICCIONARI DE PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES QT- 9 
TECNOLOGIA QT- 7 ESPAI: L'HORA D'EUROPA? QT-10 
ÚS DEL CATAlÀ EN LA TÈCNICA QT- 8 QU~ ~ LA MONÈTICA? QT-10 
PRONUNCIAR ADEQUADAMENT QT- 9 QUE ES EL BIOFEEDBACK? QT-11 . .. 
EL CATAlÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA QT-10 ALTA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE LA 
LA INTERFERÈNCIA LINGÜÍSTICA QT-11 MONEDA QT-11 
EXCESSOS LINGÜÍSTICS QT-12 LES NOVES TECNOLOGIES I ELS SEUS IMPACTES QT-12 
NO HI HA SOLUCIÓ e TÈCNICA. QT-13 2S ANYS DE SONIMAG QT-13 
SIGLES ARREU QT-14 FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR QT-13 
EL DISCURS TÈCNIC I PROFESSIONAL QT-lS LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I CONSE~ÈNCIES QT-14 
INFORMÀTICA (I) QT-16 EXPOTR NICA -INFORMAT- 88 QT-16 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, ELEMENT 
INFORMÀTICA (i 11) QT-17 ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
ELS TÈCNICS I LES LLETRES QT-18 L'EMPRESA QT-16 
ELS NOMS COL-LECTIUS I EL LLENGUATGE TÈCNIC QT-19 EL~CTERDECLASSEDELESNOVES 
ELABORACIÓ D'UN DICCIONARI DE TECNOLOGIA TECNOLOGIES (I) QT-16 
MECÀNICA QT-20 PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, UN PROJECTE 

QUE PREN COS • QT-17 
INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES LA RESURRECCIO DEL MOTOR STIRLING QT-17 

EL ~CTER DE CLASSE DE LES NOVES 
INSTITUT CATAlÀ DE TECNOLOGIA. LA TECNOLOGIA TECNOLOGIES (i 11) QT-17 
AL SERVEI DE L'EMPRESA QT-14 L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV QT-18 
TERMCAT, UN SERVEI DE TEMINOLOGIA, SONIMAG '88: NOVETATS D'UN GRAN SALÓ QT-19 
PER A LA COLLECTIVITAT CIENTÍFICA I TÈCNICA RECERCA I INVESTIGACIÓ A LES UNNERSITATS QT-19 
CATALANA QT-16 EL LÀSER. PRINCIPIS FÍSICS I APUCACIONS. L'HOLOGRARA. QT-20 
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA QT-16 PERIODISME TÈCNIC I CIENTÍFIC, UN 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA UPC QT-18 PROTAGONISME CREIXENT QT-20 
EL CIDC COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES QT-19 LES NOVES TECNOLOGIES A L'ESCOLA QT-20 
INSTITUT DE CIBERNÈTICA. FABRICA D'ENGINYS QT-19 CONNECTORSCOAXU[S QT-20 

OFIMÀTICA(I) QT-21 
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