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DOBLE LECTURA 
SIMULTÀNIA 

DIGITAL 

ALÒGIC 

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA cc TOP•• 
Dos sistemes de lectura en un multímetre professional anti-xoc, de dimensions reduïdes: 

• DIGITAL per a la precisió (0,5% base) 
• ANALÒGIC per observar les variacions i la seva tendència. 

SEGURETAT ccTOP, 
• Protecció contra xocs i caigudes eventuals, assegurada per la caixa elastòmetre 
i el galvanòmetre anti-xoc 

• Proteccions elèctriques excepcionals: 
fussibles Alt Poder Tall en tots calibres, termistància CTP i díodes de potència. 
Control dels fussibles per test sonor 

FACILITAT D'ÚS cc TOP» 
• Entrada única per a totes les mesures i born 20 A = i "" separat . 
• Commutador d'abast i funcions únic 

DEMANI'LAL SEU PROVEIDOR HABITUAL. .. O TRUQUI 'NS, LI DIREM QUI ÉS EL DISTRIBUIDOR MÉS PROPER 

CAMPUS MAN'X 01 MAN'X 02F MAN'X 048 MAN'X 150 MAN'X 500 MAN'X 520 MAN'X 1000 MAN'X 20000 

CYMESA 
Control y Mesura Electrónlca, S.A. 
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Tels. (93) 347 11 44-347 13 55 
Fax (93) 433 14 86 
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DR·510 
FULL DUPLEX 

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

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

5·45 w. 
144-146 Mhz. 
(130.170 Mhz.) 

DJ-500 
FULL DUPLEX 
6 W. VHF I 5 W. UHF 
144-146 Mhz. /43().440 Mhz. 
(130-170 Mhz. /42().470 Mhz.) 

6'5 w. 
144-146 Mhz. 

(130.170 Mhz.) 

' LA PREVIA 
INDÚSTRIA- UNIVERSITAT 

Durant massa anys la Indústria i la Universitat han estat dues entitats molt allunyades 
en el nostre país, com si es tractés de dos móns totalment independents, que es donen l'es
quena. En parlar aquí d'Universitat, em prefereixo particularment al món de l'ensenyament 
científic, tècnic i professional, del qual surt la major part del personal qualificat de les nos
tres indústries. 

A la societat actual no ens podem desentendre els uns dels altres. Els lligams i la corres
ponsabilitat entre diferents estaments són cada cop més forts. L'ensenyament és un capítol 
fort de la despesa pública i privada de la qual tots ens hem de sentir responsables. No es 
tracta d'entretenir la nostra joventut dins de les aules i tallers per tal que no facin gaire so
roll al carrer. Es tracta d'aprofitar tots els recursos, i primer que tot els recursos humans, 
per promocionar tota la societat a través de la joventut. 

Les despeses per a instaf.lacions i instrumental de laboratori de les carreres tècniques són 
extremadament costoses i, difícilment, es pot donar la seva justificació si no es veu una apli
cació i un rendiment immediat de cara a la Indústria que encara no pot disposar de la tec
nologia especialitzada que necessitaria. Les empreses no s'han de conformar a esperar tèc
nics degudament preparats al final dels seus estudis. D'alguna forma també poden demanar 
la utilització dels serveis universitaris d'investigació i desenvolupament, de mesura i calibra
ció per a la millora del seu producte. L 'aportació econòmica, necessàriament unida a aques
tes prestacions, realimentarà el mateix procés de millora d'instaf.lacions i de preparació de 
nous tècnics en benefici de la mateixa Indústria. 

Aquest procés d'apropament no pot sinó aportar avantatges a totes dues institucions. De 
fet, l'intercanvi és ja cada cop més que una esperança o un desig. Els ensenyants ens veiem 
forçats a baixar del nostre pedestal, tal volta massà teòric, rutinari i desfasat, per entrar més 
en contacte amb la realitat viva de les necessitats actuals. La Indústria comença a palpar 
els avantatges d'un personal ben preparat i una tecnologia nova cada cop més complexa 
però també més apta per al desenvolupament dels seus productes. O 

JOSEP MARTÍ i ROCA 
Cap de Redacció de Divulgació 

CONSELL ASSESSOR DE QUADERNS TÈCNICS 

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

CA1); Alfons Moreno (Cap de/Servei de desenvolupament 
empresarial i tecnològic); Ricard Camprodón (Cap de/Servei 
del Llibre i de la Premsa) ; Heribert Barrera (Vice-president de 
la C/R/1); Lluís Marquet (Enginyer lndustrian; Lluís Cisneros 
(Enginyer lndustrian ; Jaume Martí (Enginyer lndustrian ;· Jau
me Olivé (Enginyer lndustrian Rafael Castellanes (Enginyer 
Industrial) ; Raül Garcia-Duran (Economista); Xavier Garcia 
(Periodista científic); Leandre Terol (Periodista a Catalunya 
Ràdio); Montserrat Minobis (Periodista a Ràdio 4); Josep Ca
talà (Periodista aL 'Avw); Luis-Angel Fermíndez (Periodista a 
El Periódico); Xavier Duran (Periodista científic); José-Julian 
Morente (Periodista a La Vanguardia); Martí Olivella (Mem
bre del Centre d'Estudis Joan Bard i na); Gabriel Junyent (Di
rector de I'ETSET de la UPC). 

---------------------------------------5 



' LA TEVA REVISTA TECNICA 
LA TEVA REVISTA 

TÈCNICA 

ARA ÉS EL 
MOMENT! 

OU11DE1111S Tt:CiliCs· d 
SORTEIG D'UN EQUIP DE 

COMUNICACIONS ENTRE 

LES BUTLLETES DE 

SUBSCRIPCIÓ REBUDES 

DE L'l-I-90 AL 28-11-90 

EMISSOR-RECEPTOR DE BC 
PRESIDENT HARRIS DE CS IBÈRICA 

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

BODE 
PARTICIPACIÓ D 5.000 pfs. D 10.000 pis. D 25.000 pts. 
ECONÒMICA: 300ft. 60011. 900ff. 

Vull subscriure'm a QUADERNS TÈCNICS per 6 nú-
meros (un any) a partir de l'edició núm. ____ _ 
per un import de 2800 pts./168 ff. 
El pagament el faré de la forma següent: 

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

(adjunto comprovant) 

NOMI COGNOMS: _______________ _ 

ADREÇA: _ __________________ __ 

C.POSTAI)POBLACIÓ: ____________ _ 

COMARCA: _ _ _ _______ __ 

TELÈFON: DNI: _ ______ _ 

DATA NAIXEMENT: ________ _ 

PROFESSIÓ: --------------------

Caixa/Banc ___________ Ag. __ 
Adreça _ ____ _ _ _______ _ 
Població ______________ _ 

Els prego que siguin pagats amb càrrec a: 
O llibreta d'estalvis , r-- - ----, 

NUM. 
O cpte. corrent 

els rebuts que presentarà PRODUCCIONS 
TÈCNIQUES, S.L., en concepte de subscripció 
a la revista QUADERNS TÈCNICS. 

TITULAR DEL COMPTE 

NOM ___ _ _ ________ _ 

ADREÇA _ ____________________ _ 

DATA Firma, 

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

~ 

- NOTICIES - CO-
EL PRIMER VIDEODISC 

BORRABLE 

Agències.- La companyia japo
nesa PIONEER conjuntament amb 
KDD ha desenvolupat un videodisc 
capaç d'enregistrar i esborrar imat
ges i sons de fins a 30 minuts de 
duració. 

L'equip externament és sem
blant a un videodisc convencional. 
La seva particularitat està en la uti
lització d'un disc especial opto
magnètic de 30 cm de diàmetre, 
que permet ser gravat i esborrat 
tantes vegades com es desitgi. 

Inicialment el producte anirà 
destinat al mercat professional; 
però s'espera que pugui ser dirigit 
al mercat de consum abans de mit
jans de la propera dècada. D 

VÍDEO PER TELÈFON 

Agències.- L'empresa danesa 
KT AS del sector de la telefònica ha 
desenvolupat un tipus de central 
electrònica que permet transmetre 
peHícules de vídeo a través de la lí
nia telefònica. 

Encara que no calen xarxes es
pecials de banda ampla ni més ca
pacitat a les línies, hi ha un incon
venient per poder fer la transmis
sió. Hi ha una certa manca de sin
cronització entre la imatge i el so .O 

UN GRUP FRANCÈS S'INTRODUEIX A BOIXAREU 

Barcelona/Barcelonès.- Boixareu ha estat absorbida en un 49 
per cent pel grup CEP Communication. Aquesta adquisició és de
guda a l'estratègia d'implantació europea i internacional de CEP. 

CEP edita un centenar de publicacions tècniques, des de la 
construcció fins a l'electrònica o l'agricultura, i controla amb un 
50 per cent, juntament amb la Générale Occidentale, l'editorial 
Groupe de la Cité, una de les més importants de l'estat francès. 
Al mateix temps, Boixareu publica diverses revistes d'electrònica 
-«Mundo Electrónico», «Actualidad Electrónica», «Productróni
ca» i «CQ Radioaniateur»- i llibres tècnics sota la firma Marcam
bo, que opera a Barcelona i Mèxic. Josep Maria Boixareu pre
sidirà el nou consell d'administració Marcombo-Boixareu. 

Aquesta important notícia cal afegir-la al seguit d'intents de pe
netració de grups editorials europeus en la premsa tècnica edita
da a l'Estat espanyol. D 

NOUS PROCESSADORS DE SO 

Agències.- Les firmes ECLER i OHM han presentat una inte
ressant oferta en pantalles acústiques, equalitzadors, mescladors, 
filtres i amplificadors. 

En pantalles acústiques, OHM té les sèries MR i BR System, de 
pantalles acústiques compactes; la sèrie Z Systems, d'alta qualitat 
i la sèrie ES Systems. Aquesta última és preparada per a condi
cions més dures i de piljor ressonància. 

Les novetats d'ECLER són models de mescladors d'imatge i 
so. Entre ells destaquen els MAC, amb un nou sistema simplificat 
de preescoltà; les taules de mescla Sclat 10 i Stack 42; els filtres 
FAP 2-4 i FAP 2-2; els amplificadors PAM 500 i 800 d'alt rendi
ment; l'equalitzador gràfic QEM 10-2 i el mesclador d' imatge i so 
MA V -41. Les prestacions aportades per aquests nous models són 
de gran interès, sobre tot en l'edició de vídeos, on pot aconse
guir-se una gran qualitat d' imatge gràcies a la incorporació de 
components electrònics de broadcast. D 
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MENT ARIS - NO-
PRIMEijA UNIVERSITAT 

ELECTRONICA D'EUROPA 

Oslo/Noruega.- A Oslo ha co
mençat a funcionar· la primera uni
versitat electrònica d'Europa. A la 
Datahojskole -que és com es 
diu en noruec- els alumnes reben 
ensenyament i fan els exàmens 
miijançant mòdem. La universitat 
funcionarà sense subvencions i els 
alumnes hauran de pagar el cost 
dels cursos. O 

EL TELÈFON MÒBJL MÉS 
PETIT DEL MON 

Agències.- ERICSSON presentà 
al Saló Internacional de la T ecno
logia (TECNOVA) el seu darrer de
senvolupament en telefonia mòbil. 

Amb el nom d' «Ülivia», la nova 
terminal és el telèfon de butxaca 
més petit dels que hi ha al mercat. 
Les seves mesures ho demostren: 
176 mm de llarg per 28 mm de 
gruix i 62 mm d'ample. Tan sols 
pesa 350 grams. 

Com a característiques desta
quen la marcació directa a través 
de la veu, la incorporació d'un 
contestador automàtic digital i la 
possibilitat de connectar-li un 
fax. O 

FOTOGRAFIA SENSE NEGATIU 

Agències.- CANON ha presentat el primer aparell de fotogra
fia magnètica al gran públic europeu. 

Aquest aparell enregistra les imatges sobre els disquets (simi
lars als de l'ordinador) instantàniament, per simple connexió. 
S'haurà d'esperar un temps abans que el nou producte surti al 
mercat de consum. O 

CONVERTIDORS DE SISTEMES DE VÍDEO 

Agències.- La conversió entre els principals sistemes de com
ponents de color en equips de vídeo és molt més senzill ara amb 
la utilització d'uns amplificadors de transmissió amb matrius con
cebudes a la Gran Bretanya. 

La sèrie de convertidors «V1010» de Vistek es basa en dosam
plificadors construïts amb mòduls Eurocard. El «V1013» conver
teix els senyals RGBS de la norma antiga a UCrCb. També con
verteix senyals RGB sense una de sincronisme a YCrCb. El mo
del «V101» converteix en sentit contrari. 

Els aparells poden muntar-se en equips existents; però la com
panyia ofereix una varietat de caixes, amb pannells de terminals 
i mòduls d'alimentació d'energia. Els amplificadors són d'altes 
prestacions, amb bona precisi[> de matrius, alta estabilitat i molt 
poc retard de sincronització. Es molt probable que aquests con
vertidores trobin aplicació en TV d 'alta definició, en què calla res
posta de freqüència més àmplia per part d 'aquests nous apa
~. o 
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VETATS - FLASH S 
ROBOTS QUE HI PODEN VEURE 

Agències.- Un consorci europeu integrat per vuit membres, en
tre els quals es troba l'Estat espanyol, la República Federal 
Alemanya, l'Estat francès i els Països Baixos, va automatit
zar els processos industrials de fabricació i control de qualitat, mit
jançant la posada a punt de nous robots avançats que tenen la 
qualitat de veure-hi. 

El nou sistema de visió computeritzada prendrà imatges de 
l'objecte a inspeccionar amb una càmera de TV. Després les ana
litzarà pel mètode anomenat tractament d'imatges. A partir d'a
quí s'identificaran les característiques de l'objecte, així com els 
seus límits, color o qualitats superficials. O 

IMPRESSORA D'ALTA DEFINICIÓ PER IMATGES DE 
VÍDEO 

Gran Bretanya.- Una impressora digital d'una companyia bri
tànica que produeix una imatge per exploració de línies -igual 
que una imatge de TV- pot fer còpies de qualitat fotogràfica. 

La «Wideline 195» de Dowty Maritime Systems pot imprimir 
una imatge de fins a 50 cm d'ample en paper tèrmic o en plàstic 
termosensible. La resolució és de 8 pixels/mm pel mateix núme
ro de línies verticalment. Cada pixe! pot imprimir-se en una de 
16 tonalitats de gris. 

Aquest aparell enregistrador es construeix de forma robusta per 
a ús submarí i és fàcil de mantenir, ja que el transport de paper 
és l'única cosa que té moviment. Les temperatures de treball es 
comprenen entre dues línies de O ·e i 50 oc. O 

NOUS OSCIL.LOSCOPIS 
COMPUTERITZATS 

Agències.- Els nous osciHoscopis 
computeritzats de HEATH/ZE
NITH utilitzen un PC per mostrar 
totes les formes d'ona, mesures i 
menús. Tant l'SC-4850, com 
l'SC-4802 tenen característiques si
milars; però aquest últim pot fun
cionar sense ordinador convertint 
un osciHoscopi analògic de 5 MHz 
en un de digital amb memòria de 
fins a 50 MHz. 

En aquests osciHoscopis, els cur
sors generats per l'ordinador po
den ser posicionats a qualsevol lloc 
de la forma d'ona mostrada. Això 
permet de proveir simultàniament 
d' indicacions directes de les dife
rències de tensió, de temps i de fre
qüència. O 

SISTEMA D'ALIMENTACIÓ 
ININTERROMPUDA 

Agències.- Ambar Electrònica, 
S.A., presenta un nou sistema d'a
limentació ininterrompuda que no 
necessita cap tipus d'instal·lació, 
tan sols li cal l'actuació d'un inter
ruptor per a la posada en marxa. 
Es tracta del SAl 3000 VA. 

La seva alimentació és molt es
table, amb una màxima desviació 
en el voltatge del 2 per cent i una 
distorsió molt baixa del 2 per cent 
també (ona sinusoïdal). Altres de 
les seves característiques són l'alta 
potència, l'ai1lament galvànic entre 
la sortida i la xarxa i el filtre supres
sor. O 
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- INFORMACIONS 
PROGRAMA PEfi APRENDRE 

EL GAELIC 

Agències.- Educadors interessats 
en la Llengua gaèlica no volen que 
aquesta sigui ignorada en el camp 
tecnològic. És per això que han 
realitzat un programa d'ordinador 
per al seu aprenentatge. 

El programa és similar a ls ja 
existents en Llengua anglesa o qual
sevol llengua europea important. 
D'aquesta manera han fet la pri
mera incursió de la llengua gaèlica 
en el món tecnològic. Incursió que 
els servirà, a més, per a la seva di
vulgació. O 

NOVES CADENES MIDI 
YAMAHA 

Agències.- YAMAHA va presen
tar diverses cadenes musicals MIDI. 
Els sistemes resulten similars entre 
ells. 

El Sistema-330 s'anuncia com la 
cadena de qualitat per a pressu
postos limitats i és disponible amb 
pletina per a un cassete o dos. Un 
altre model és el Sistema-430. 
Aquest últim es pot composar de 
pletina de cassette d'una secció 
autoreverse (KX-R430) , de pletina 
de cassette doble (KW-202) o de 
pletina de cassette doble autore
verse (KX-W302). 

El sistema Àudio Vídeo A VX-20 
ofereix la possibilitat de reunir en 
un sol equip un processador d'àu
dio/vídeo multifont, amb quatre 
canals de sortida i control integral 
a distància de tot el sistema. O 

EL CANAL 9 VALENCIÀ ES VEURÀ A CATALUNYA I 
LES ILLES 

València/L'Horta.- Després de la iniciativa d'ACPV de tornar 
a activar els repetidors d~ TV3 al País Valencià, emetent per 
una freqüència diferent de la del Canal 9, la «qüestió televisiva» 
als Països Catalans sembla que troba vies de solució malGrat 
la «multa» de 8 milions de pessetes decretada pel govern espa
nyol a l'ACPV. Una part molt important d'aquesta «renormalit
zació» és deguda a la gran pressió popular que va desfermar el 
tancament dels repetidors de TV3. Per altra banda, l'entitat Amics 
de TVV -entitat que té com a finalitat facilitar l'arribada del Ca
nal 9 a la resta de terres catalanes- té previst que durant aquests 
primers mesos de 1990, les emissions del Canal 9 arribin amb 
normalitat a la major part del territori del Principat, així com a 
les Illes. 

D'aquesta manera, s'aconsegueix la reciprocitat tan demana
da entre els dos mitjans de comunicació i el seu públic objectiu 
~~- o 

NOUS SONÒMETRES 

Agències.- CESAVA ha presentat el nou sonòmetre SC-55 per 
a la medició del soroll ambiental. 

Aquest es caracteritza perquè té una resolució de 0.1 dB i acon
segueix medicions molt ràpides en l'estudi i valoració del soroll 
emès per maquinària, trànsit urbà, equips, entre altres especiali
tats. Aquest nou sonòmetre posseeix un comptador digital i és au
toranging. Això el converteix en una eina de butxaca molt preci
sa, a un preu raonable. O 
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NOVA GAMMA DE TRANSFORMADORS PLANS 

Agències.- PREMO presenta una nova gamma de transforma
dors per a la seva implantació en el circuit imprès. 

Pensats per a l'alimentació d'equips electrònics de baix con
sum i petites dimensions, la forma ha estat dissenyada segons les 
normes d 'JEC. Els transformadors es poden trobar en dues sèries 
anomenades TCH i TNC. Tant una sèrie com l'altra tenen dos 
primaris de 110 Vi tensions en el secundari de 6, 12, 15, 18 i 24 
i de 6, 9, 12, 15, 18 i 24 (en el cas de TNC). 

Aquesta nova gamma pot emprar-se tant per a usos generals 
com seguits de rectificador amb filtrat capacitiu i reguladors de 
tensió, del tipus discret o integrat. O 
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LA UNIVERSITAT I EL 
REPTE EUROPEU 

La integració del nostre país a la Con1unitat Europea no contempla 
únicament aspectes materials com poden ser: integracions de les indústries 

automobilístiques, productes làctics, agricultura, etc. , sinó que la formació dels 
nostres tècnics, llicenciats i enginyers, és un altre dels reptes a assumir dins la 

dècada dels propers anys noranta. 

Serà, doncs, a partir del 92 quan hi haurà també 
una lliure mobilitat d'universitaris, que permeti assolir 
un lloc de treball a qualsevol país de la comunitat. 

La vàlua dels currículums d'aquests universitaris 
serà fonamental a l'hora d 'ocupar un lloc de treball. És 
per això que la CE, des de BruseHes, ha creat unes 
comissions que s'encarreguen d'estudiar projectes de 
coHaboració entre escoles i facultats dels diferents paï
sos de la comunitat i també entre universitats i empre
ses, i després han intentat subvencionar alguns d'a
quests projectes amb quanties variables, segons els 
pressupostos que la CE predisposa per a aquestes co
missions. 

Per tant, la tasca de les nostres Escoles és fer els es
tudis i esforços necessaris, per acostar els programes o 
ampliar miljançant intercanvis d'estudiants, durant pe
rlades de temps de tres, sis o més mesos que permetin 
que els nostres alumnes se sentin completament inte
grats, no tan sols en l'idioma d'un país estranger, sinó 
en la cultura i en les tecnologies diverses. 

A continuació farem un resum dels diversos tipus 
de programes dintre de les Comissions Europees Uni
versitàries i la forma d'accedir-hi. 

El programa ERASMUS va ser adoptat per la Co
munitat el juny del 1987. Els seus objectius principals 
són, per una banda, assolir una mobilitat organitzada 
més gran dels estudiants, per tal que efectuïn una part 
reconeguda dels seus estudis en altres països d'Euro
pa i per altra banda aconseguir també una major mo
bilitat del personal docent i el desenvolupament d'ac
tivitats de cooperació entre les universitats de la Co
munitat. Tot a ixò, per tal de millorar la nostra compe
titivitat internacional i enfortir els contactes més estrets 
entre els pobles d'Europa i afrontar el nostre futur 
comú. 

L'acció del programa ERASMUS consisteix en els 
ajuts financers a les Universitats per a programes inter
universitaris de cooperació (PIC), beques de mobilitat 
per a estudiants i per al personal docent de l'ensenya
ment superior, ja sigui per fer visites d'estudi o sigui 
per a docència. Les activitats que no poden obtenir 
ajudes ERASMUS són les d'investigació. 

Els ajuts financers ERASMUS es distribueixen en 
quatre tipus de programes de cooperació (PIC): 

a. Programa de mobilitat d'estudiants : és un pro
grama organitzat de forma regular per a estudiants 
d'una universitat, per realitzar un període conside
rable dels seus estudis (3 mesos, com a mínim), re
coneguts plenament miljançant un diploma, per la 
universitat d'orígen. La Comissió dóna prioritat als 
programes que contemplin un intercanvi d' estu
diants entre diverses universitats. 

b. Programes d'estudis nous d'elaboració con
junta: Són programes entre universitats per elabo
rar o modificar un nou programa pedagògic que les 
universitats implantaran com a part dels seus pro
grames d'estudi. Les ajudes es destinen a la cele
bració de les reunions conjuntes i a la producció de 
documents que s'utilitzaran en el programa. 

Foto 1. Institut de Física i Química Industrials de Lió. 
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c. Programes de mobilitat del personal docent: 
Aquests ofereixen als professors la possibilitat de do
nar classes regularment en una universitat d'un al
tre país. 
També tindran prioritat els programes que contem
plin l'intercanvi de professors per a períodes llargs 
(com a mínim WN mes). Les ajudes cobreixen l'es
tada i les despeses del viatge i, si cal, les despeses 
de substitució dels professors que s'han desplaçat. 

d. Programes intensius: Són de curta durada i re
latius a un tema específic. Aquest programa reuneix 
professors i estudiants de diversos països (com amí
nim un mes). 
L'ajuda cobreix en aquest cas les despeses de la re
paració del programa, el material pedagògic i el 
desplaçament dels estudiants i professors. 

Les beques per a despeses de mobilitat dintre dels 
programes ERASMUS es destinen a cobrir el viatge, la 
preparació lingüística i el nivell de vida més elevat en 
el país d'acollida. 

ERASMUS és un programa per als estudiants i una 
part important del pressupost anual és dedicat a les be
ques de mobilitat d'estudiants, perquè aquests tenen 
prioritat en la concessió d'aquests dins dels programes 
de mobilitat. 

Es poden concedir també unes altres ajudes ERAS
MUS per activitats de cooperació en el marc de l'en
senyança superior de la comunitat com les que es do
nen als anomenats centres NARIC (Centres nacionals 
d'informació sobre el reconeixement acadèmic) creats 
en cada un dels Estats membres. Aquests centres afa
voreixen la mobilitat dels estudiants i professors i in
formen sobre el reconeixement de títols i dels períodes. 

Dintre del mateix tipus d'ajudes es podrien esmen
tar les que rebran associacions o consorcis d'universi
tats que donen a conèixer iniciatives de cooperació, les 
ajudes a publicacions i premis atribuïts per la Comis
sió als estudiants i professors que contribueixen de for
ma notable al desenvolupament de l'Europa de les uni
versitats. 

El pressupost global d'ERASMUS, a la seva fase ini
cial (1987-1989), ha estat de 85 milions d'ECU, diners 
que han suposat la concessió aproximada de 2000 aju
des a les universitats, 4000 beques a professors i 
20.000 beques a estudiants. 

Si és important la relació entre Universitats per mi
llorar la qualitat d'aquestes, ho és més encara la rela
ció de la Universitat amb el món empresarial i no so
lament dins del nostre país, sinó també amb d'altres 
de la Comunitat. 

En aquesta línia existeix un programa europeu de 
cooperació universitat-empresa, per a la formació en 
tecnologies diverses. L'objectiu és assolir un desenvo
lupament industrial i tecnològic d'una Europa solidà
ria, fent accions concretes per respondre a les necessi
tats de les empreses. Aquest programa, anomenat CO
METI, s'ha portat a terme en una primera fase entre 
els anys 1987 i 1989. A partir d'aquest any es posarà 
en marxa el COMETI II amb un pressupost més elevat. 

Les empreses i els centres universitaris poden pre-

Foto 2. Aula d'iniciació a l'autòmata programable de l'Ins
titut de Formació Professional <<La Croix Rouge» de Brest. 

sentar directament els seus projectes indiferentment a 
la Comissió de les comunitats que administra el pro
grama. Aquest tipus de projectes poden ser per a la for
mació, l'innovació, desenvolupament, gestió i aplica
ció de noves tecnologies; per a la formació de estu
diants o bé dels enginyers i tècnics d'empreses; i per 
descomptat, per a la formació dels educadors. El pro
grama està pensat fonamentalment per potenciar la 
coHaboració o associació entre universitat i sobre tot 
per a les petites i mitjanes empreses. 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 

20° Anniversaire 

• .... 
MARSEILLE 

2'2, 23 el 2.4 juin 1989 

Université de Droit d'Economia et des Sciences d'AIX-MARSEILLE 

Foto 3. Institut Universitari de Tecnologia d'Aix-Marsella. 
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Foto 4. Escola Superior de Telecomunicacions (ESTE) de 
Marne-La-Vallée. 

Foto 5. Aula de l'Escola Superior d'Enginyers en Electrotèc
nia i Electrònica de París. 

1. Desenvolupament de les AUEF: (associacions 
universitat-empresa per a la formació). Aquestes 
AUEF podran ser regionals o sectorials i han de rea
grupar a diverses empreses i universitats que coo
penn per respondre a necessitats específiques, mit
Jançant l'organització de períodes de treball a les 
empreses o intercanvis de personal, de persones en 
formació i d'educadors, que elaborin programes o 
produeixin materials innovadors, i fins i tot facin 
programes de reconversió per al personal qualificat 
d'empreses o de les universitats. 

Les A~EF han de mantenir, tot i que siguin propo
sades a mvelllocal, una relació amb altres AUEF d'al
tres països membres de la CE i contribuir d 'aquesta for
ma a la constitució d'una xarxa europea. 

El programa COMETI consta de quatre seccions di
fe~ents. !ots els projectes que s'hi presentin han d'en
ca.Ix~r dmtre d'una d'aquestes seccions, però es dóna 
pnontat.a aquells projectes que corresponguin a diver
ses seccions. 

Aquestes seccions tracten dels temes següents: 
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2. Intercanvi transnacional d'estudiants i de 
personal entre universitats i empreses: Un dels 
objectius del programa COMETI és organitzar pe
ríodes de formació d'uns mesos per a estudiants o 
nous diplomats en empreses d'un altre país, per do
nar una dimensió europea a la formació i estimular 
l'esperit d'empresa dels estudiants. 
COMETI permet que professors de les universitats, 

miijançant la concessió de beques, puguin realitzar sta
ges per períodes dè 3 a 12 mesos a empreses d'un al
tre país comunitari. I, de la mateixa forma, permet que 
el personal de les empreses pugui enriquir els seus co
neixements, i d'aquesta manera, afavorir la transferèn
cia tecnològica. 
3. Concessió i experimentació de projectes con

junts universitat-empresa en l'àmbit de la for
mació contínua en noves tecnologies: Aquests 
projectes han de permetre una ràpida difusió dels 
resultats més recents d'investigació i desenvolupa
ment. 

4. Sistemes de formació en noves tecnologies: 
Aquests projectes hauran d'utilitzar les noves tecno
logies de la informació i de la comunicació com la 
televisió, ràdio, xarxes de cables, satèHits de radio
difusió directa, informàtica interoactiva etc. Els pro
jectes hauran de ser innovadors i destinats en par
ticular a la formació del personal d'empreses i a la 
formació dels educadors. 

El balanç de COMETI en aquesta primera fase ha 
estat positiu. S'han creat un centenar de AUEF, s'han 
presentat més de 1000 sol·licituds, cosa que suposa 
més de 2500 projectes. Aquests projectes han reunit 
més de 1500 universitats, 2500 empreses i més de 
1500 organismes professionals; per tant ha estat im
portant el nombre d'estudiants i professors que ja s'han 
beneficiat del programa. 

El mes de juliol de 1988, la Comissió va aprovar la 
proposta de creació de la segona fase del programa 
COMETI 11 per a un període de cinc anys (1990-1994) 
i va sol·licitar un pressupost de 250 milions d'ECU, la 
qual cosa permetrà afrontar els reptes econòmics i so
cials amb què la comunitat s'encara. 

El programa COMETI és una ampliació i aprofun
diment del COMETI I, sobretot en la secció que fa re
ferència a l'intercanvi transnacional d'estudiants i de 
personal. També es contempla una obertura del pro
grama als països de la EFTA i a les organitzacions in
ternacionals. 

En el marc del programa COMETI-li es posaran en 
pràctica les mesures següents: 

a . Pel que fa a la xarxa europea, es tractarà de desen
volupar i enfortir les AUEF a fi de promoure més la 
cooperació transnacional. 

b. Quant als intercanvis transnacionals, es tractarà de 
donar ajudes específiques i concedir beques a estu
diants que efectuïn una formació de 3 a 12 mesos 
en una empresa establerta en un altre estat i també 

als nous diplomats que efectuïn un projecte de sis 
mesos a 2 anys en una empresa d'un altre estat, de 
tipus de desenvolupament industrial. Dintre d'a
quests intercanvis es becarà també al personal uni
versitari i de les empreses en comissió de serveis, 
que facin una activitat enriquidora per a la forma
ció i les pràctiques professionals. 

c. Pel que fa als projectes de formació contínua en tec
nologies avançades i de formació a distància, s'a
judarà a la realització de cursos intensius de curta 
durada de formació en tecnologies avançades de 
dimensió europea de ràpida difusió, i així s'afavo
rirà les petites i miijanes empreses gràcies a la trans
ferència d'innovacions tecnològiques. 

Un altre tipus d'ajuda es dedica a projectes conjunts 
entre empreses diferents, en coHaboració amb la uni
versitat i per donar suport a iniciatives multilaterals de 
formació en .tecnologies avançades efectuades entre 
empreses amb la coHaboració de les universitats que 
tinguin com a objectiu crear sistemes de formació a dis
tància que utilitzin noves tecnologies de formació o 
productes de formació transferibles. 

La Comunitat concedirà una atenció especial als 
projectes: 

a. Que tinguin repercussió en el desenvolupament tec
nològic de la Comunitat. 

b. Que afavoreixin la participació de petites i miijanes 
empreses. 

c. Que s'orientin vers la formació del personal que as
seguri el desenvolupament de l'empresa. 

d. Que associïn interlocutors universitaris i industrials 
de les zones menys desenvolupades de la Comu
nitat. 

e. Que presentin una participació activa i un suport fi
nancer de les empreses en el projecte presentat. 

f. Que propaguin miijans eficaços per a l'utilització i 
la difusió en la Comunitat dels seus resultats. 

Quant a les mesures complementàries de promoció 
es contemplen: 

a. Un sosteniment d'accions preparatòries, per a les 
regions menys desenvolupades, que tinguin com a 
objectiu potencial l'elaboració de projectes transna
cionals. 

b. Un intercanvi d'informació i d'experiències, i la 
creació d'un banc de dades sobre els projectes del 
programa COMETI. 

c. Un programa de conferències, col·loquis i exposi
cions relatius al COMETI. 

d. Una millor comprensió dels obstacles que frenen el 
desenvolupament de la cooperació universitats-em
preses. 

e. L'avaluació contínua del programa COMETI 11 a 
mesura que s'aplica. 

Una altra organització que contribueix a la forma
ció dels nostres tècnics, però no tan sols a nivell euro
peu sinó de caire internacional, estesa concretament 
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Foto 6. Centre Britànic d 'Enginyeria a Memphis. 

per 52 països d'arreu del món, es l'Associació Interna
cional per a l' Intercanvi d'Estudiants per a Experièn
cia Tècnica (IAESTE). 

Aquesta organització té un caràcter independent i 
no lucratiu. Els intercanvis que promou entre els dife
rents països tenen una triple finalitat per als estudiants. 

a. Que aquests adquireixin una experiència en el món 
laboral. 

b. Que practiquin idiomes. 
c. Que visitin altres països per conèixer gent amb una 

cultura diferent. 

Els alumnes, per tant, poden anar a treballar a l'es
tranger, en una empresa com a estudiants en pràcti
ques de caràcter acadèmic i sense contracte laboral, 
però l'empresa els abona un sou amb el qual els estu
diants es paguen l'estada durant el període de pràc
tiques. 

L'IAESTE va ser fundada el 1948 i actualment en 
són membres països com: Canadà, Estat Espanyol, 
Egipte, Filipines, Polònia, Estats Units, Brasil, 
Sudàfrica (!),Japó ... etc. 

A IAESTE hi participen estudiants de carreres tèc-

UBERTY BOWl ~ 
MEMORIAL STADIUM 

Mlll-SOUTH COUSEUM / / 

McCARVER BASEBALL AELD 

niques com per exemple enginyeries, informàtica, físi
ca, etc. Però hi ha organitzacions similars per a alum
nes d'econòmiques com l'AIESEC i d'altres. 

IAESTE consta d'un comitè internacional amb seu 
a Portugal. Cada país membre disposa d'un comitè 
que gestiona les beques dels altres. Per exemple, a Ca
talunya hi ha 22 facultats que són membres del Co
mité Nacional Español, dirigides per la delegació de 
l'IAESTE a Catalunya. 

El procés d'intercanvi de les beques és el següent: 
Durant els mesos d'octubre a desembre els alumnes 

de cada grup IAESTE de cada escola universitària bus
quen feines per als estudiants estrangers a empreses 
del seu país per a un període d'estiu de 2 a 3 mesos. 
Uavors, el mes de desembre, hi ha una reunió inter
nacional en la qual té lloc un intercanvi de beques en 
regions de reciprocitat entre tots els països membres. 
D'aquesta manera el volum d'estudiants que marxa a 
l'estranger en un determinat país és proporcional al vo
lum d'estudiants que acull. A continuació es procedeix 
a una distribució nacional de les beques entre els es
tudiants interessats, en general es té en compte l' expe
dient acadèmic de l'estudiant, els seus coneixements 
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d' idiomes, la seva coHaboració amb l'organització, el 
curs que estudia i la participació anterior en aquest ti
pus d'intercanvi. Un cop seleccionat l'estudiant candi
dat s'envien les seves dades a l'empresa de l'estran
ger' on ha de treballar i aquesta serà la que decideixi 
acceptar-lo o no. En cas afirmatiu, l'estudiant fa els trà
mits pertinents (visat, permís de treball, etc.) i marxa 
al país escollit. El volum de beques concedida a L'Es
tat nyol el darrer any va ser de 300, aproximadament. 

En alguns països estrangers on els alumnes, després 
de finalitzar els seus estudis a les escoles, tenen la obli
gació abans de treballar a l'empresa, de fer dos mesos 
de pràctiques, és una bona solució efectuar aquestes 
per miljà d'una beca IAESTE. 

També dintre del projecte ERASMUS es pot apro
fitar realitzar aquests dos mesos pràctics, atès que els 
stages de tres mesos com a mínim es podràn combi
nar, per exemple un mes d'estudis en una escola es
trangera i els altres dos mesos o més de pràctiques ~n 
una empresa estrangera. 

És possible que en un futur aquests dos mesos de 
pràctiques, finalitzades les carreres tècniques, siguin 
obligatòries per obtenir un títol universitari arreu de la 
Comunitat Europea. Per tant, encara que sigui difícil 
fer programes en comú, ja que la durada dels cursos 
a diferents països és diferent, també les seves progra
macions uneixen els esforços: professors, empresaris i 
tècnics per construir una Europa forta, unida i com
petitiva on cada país s'enriqueixi de les cultures dels 
altres. 

Això no s'aconseguirà amb un dia ni amb un any, 
serà cosa de bastants anys però s'ha de llaurar el 
camí. D 

FÈLIX RIERA i PARCERISAS 
Responsable d'Intercanvis Internacionals de 

l'Escola Universitària d'Enginyers Tècnics 
de Telecomunicació-La Salle 
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Aquest Nadal podeu regalar una obra d'art . 
MILLENUM. El llibre que condensa tota l'aportació històrica-artística de l'església catalana a la cultura universal. 

MILLENUM. Mil anys d'art. 

Demaneu·lo al vostre llibreter o a la 
Llibreria de la Generalitat 
Rambla dels Estudis, 118 

08002 Barcelona Telèfon (93) 302 64 62 
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"""" POLIMETRE DIGITAL (i 11) 

En aquesta segona i última part de l'article encetat en el número anterior, ens 
centrarem en l'esquema elèctric, així com en les plaques per a la seva 

construcció i els ajustatges necessaris. 

MESURA DE RESISTORS - ÒHMETRE 

El circuit utilitzat per a la mesura de les resistències 
és el de la figura 1. La resistència a mesurar es coHoca 
en paraHel amb la resistència R3, en la posició Rx que 
correspon als connectors on es posaran les puntes de 
prova. 
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Fig. 1. Circuit teòric de l' òhmetre 

En posar aquesta resistència en paraHel, el que fem 
no és alb·a cosa que variar la resistència equivalent a 
massa, a ixò fa que la caiguda de potencial a l'entrada 
no inversora de l'operacional variï. 

L'operacional és un seguidor d'emissor, és a dir, 
adapta les impedàncies. Aquest circuit no dóna ampli
ficació del senyal en el terminal de sortida, i aquest va
lor de tensió és el que polaritza la base del transistor 
Ql, el qual, en funció de l'escala escollida, tindrà una 
altra recta de polarització. Segons això, el punt de tre
ball variarà i, per tant, variarà també el corrent en el 
node B. El corrent resultant s'introduirà en el pin IN 
HI, i el mesurador, en funció de la intensitat que entri, 
donarà el valor de la resistència coHocada en Rx. 

En aquest circuit només caldrà realitzar un ajust de 
fons d'escala o ajust de zero a través de R2. Aquest 
ajust s'haurà de fer abans de qualsevol mesura i sem-

pre que es canviï d'escala. Unirem els dos extrems de 
Rx, és a dir, curtcicuitarem R3, i ajustarem R2 fins que 
es visualitzi = on, després separarem els borns de Rx 
i coHocarem la resistència a mesurar. 

MESURA DE TENSIONS I CORRENTS 
ALTERNS 

Per a la mesura de tensions alternes o AC, utilitza
rem el circuit de la figura 2. Observem que la tensió 
d'entrada es coHoca entre la primera i l'última resis
tència en sèrie. En funció de l'escala escollida, perdrem 
una fracció d'aquesta tensió d'entrada i la introduirem 
fins al conversar AC/DC. 
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Fig. 2. Circuit teòric del mesurador de tensió alterna. 

Quant a la mesura d' intensitat de corrent, farem ser
vir en aquest cas el circuit representat a la figura 3. 
Aquí, la intensitat a mesurar s'introdueix pel born AC 
I i, en funció de l'escala escollida, el pas d'intensitat 
cap a R22 serà més o menys gran. 

18------------------------------------

., 
0()(1 ~ , 

AC I o-----<>-- .,., 
••• . , 
91\ 

., 
0 9 0 

"' 

, .. 
.i. •croc 

rnNVr~ 

cowú 
~---------L----~--~ 

Fig. 3. Circuit teòric del mesurador de corrent alterna. 

Aquesta major o menor intensitat produeix en la re
sistència una caiguda de potencial més o menys gran 
que, igual que en el cas de la tensió, s'introdueix al 
conversar AC/DC. 

El conversar en qüestió està format per l' operacio
nal U2 i els components que l'envolten, components 
que es poden observar al circuit de la figura 4. Aquest 
circuit no és sinó un rectificador de precisió de la ten
sió que tenim al punt D i, posteriorment, una cèHula 
que dóna el valor RMS del senyal. D'aquesta manera 
s'introdueix a IN HI una intensitat DC proporcionar al 
valor de tensió o corrent AC. 

A o •oc• UI " Dl 
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"" ,..., .,, RI S 
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Fig. 4. Circuit teòric del conversor AC/DC. 

Per al calibratge o ajust d'aquest conversar AC/DC, 
n'hi ha prou amb coHocar a l'entrada AC V una ten
sió alterna coneguda en l'escala adequada. Després re
tocarem R18 fins que el mesurador ens doni el valor 
exacte al de l'entrada. 

Aquest ajust només es realitzarà un sol cop i servirà 
per a sempre. 
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Fig. 5. Circuit teòric del mesurador de tensió i corrent con
tinues . 

MESURA DE TENSIONS I CORRENTS 
CONTINUS 

Si observem les figures Sa ib, en veurem els circuits 
resultants. Aquest circuits són iguals als que hem vist 
abans en el cas de mesures alternes excepte pel que fa 
a la utilització del circuit conversar, el qual no és ne
cessari per a les mesures contínues. 

PECULIARITATS DEL MUNTATGE 

Per tal com s'utilitzen múltiples resistències per 
muntar aquests circuits, s'ha de tenir -en compte la seva 
tolerància i la variació amb el temps del valor del com
ponent. Aconsellem, doncs, la utilització de resistors de 
molt baixa tolerància i de peHícula metàHica. 

És fàcil augmentar el rang de valors a mesurar, tot 
depèn del nombre de posicions que tingui el nostre 
commutador. N'hi haurà prou amb coHocar la resis
tència corresponent, en funció de l'escala, en el seu 
lloc adequat. 

També s'ha de tenir en compte l'alimentació del po
límetre, pel consum del visualitzador. Una bateria no 
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serà suficient, per això es recomana un circuit regula
dor normal, del qual només en donarem un esquema 
(vegeu la figura 6). D'aquesta manera el lector es veu
rà empès a realitzar el seu propi circuit imprès per qual
sevol dels mètodes explicats en el número 22/23 de 
QUADERNS TÈCNICS. . 

ICN 

220 V 

11 
12S Y f-----c. vcc 

fig. 6. Circuit alimentador 

Val a dir, que a l'hora de realitzar el muntatge del 
polímetre, tots els components haurien de ser coHocats 
sobre la placa de la manera més íntima possible, a més 
a més, hi aplicarem la suficient calor amb el soldador 
perquè la soldadura no sigui freda. Però tenint en 

HI 

R4 
1}t 

I N 

0.01)tF 0.47 

40 39 3S 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

INTERSIL 71 e 7 

2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

DISPLAY ve e 

I I I I I 

compte que, si us excediu, es patiràn variacions sobre 
el valor i/o la tolerància del component, està patint er 
típic fenomen de variacions tèrmiques, la qual cosa fa
ria que la mesura que realitzem al polímetre no fos cor
recta. Cal tenir en compte que, tant R2 com els com
mutadors d'escala hauran de ser un terminal per po
der-se connectar, miljançant un connector Faxton, al 
commutador que es trobarà a la carcassa del políme
tre, ja que aquests components han de ser a l'abast del 
tècnic per poder fer les mesures corresponents. 

LLISTA DE COMPONENTS 

Rl: 100 K 1 % pel·lícula metàHica 
R2: 24 K 1 % id. id. 
R3: 1 K potenciòmetre ajustable 
R4: 1M 1 % peHícula metàHica 
RS: 47 K 1 % id. id. 
C1: 100 pF 
C2: 0,11-LF 
C3: O,Ol1-1F 
C4: 0,47 1-1F 
CS: 0,22 1-1F 
U1: 7107 

U2, U3, U4, US: Sevent segments d'anode comú 
1 zòcol de 40 pins 
4 zòcols de 14 pins 

DISPLA Y 

.22M.F 

28 27 26 25 24 23 22 21 

13 14 15 16 17 1 s 19 20 

I I I. 
I I 
I 

Fig. 8. Circuit teòric del comptador i conversor. 
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Fig. 9. Placa i situació dels components del mesurador. 
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COMPTADOR I CONVERSOR ND 

Tal com hem vist a la primera part d'aquest article, 
utilitzarem el circuit integrat 7107 de INTERSIL que ex
citarà una pantalla de quatre sevent segments. 

Observem aquest circuit a la figura 8. Aquí veiem 
la connexió dels' diferents components al circuit inte
grat i d'aquest, al pannell mesurador. 

Fig. lo 
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oc 

L'únic ajust que caldrà fer en aquest circuit és el de 
la tensió d'alimentació contínua coneguda a l'entrada 
DC V, i anirem variant R fins que el valor i la intensi
tat de la pantalla de sevent segments siguin els apro
piats. Un cop fet l'ajust, aquest ja no es tocarà més. 

A la figura 9 podem observar les dues cares de la 
placa i disposició de components del mesurador. En la 
disposició de components podem observar tres línies 

IN HI 

R12 

C7 

I 

22-----------------------------------

Foto 1. Muntatge acabat del mesurador amb el display. 

d'unió o pistes; aquestes línies, pel tècnic expert, seran 
pistes i realitzarà un circuit imprés de doble cara, però 
pel tècnic novell hauràn de ser ponts. 

Hem d'anar molt amb compte en la col·locació dels 
ponts, sobretot el de sota del CI, de manera que no fa
cin curt circuit amb altres components i que el seu gruix 
sigui suficientment petit (0,5 mm) perquè el CI faci bon 
contacte entre els seus terminals i el zòcol correspo-
nent. 

LLISTA DE COMPONENTS 

Rl: lOK 1 % peHícula metàHica 
R2: 22K potenciòmetre ajustable 
R3: 47 fl 1 % peHícula metàHica 
R4: lK 1 % id. id. 
R5: lOK 1 % id. id. 
R6: lOOK 1 % id. id. 
R7: lM 1 % id. id. 
R8: 9M 1 % id. id. 
R9: 900K 1 % id. id. 

RlO: 90K 1 % id. id. 
Rll: 9K 1% id. id. 
Rl2: lOOK 1 % id. id. 
Rl3: 2M2 1 % id. id. 
Rl4: lOK 1 % id. id. 
Rl5: lOK 1 % id. id. 
Rl6: 220K 1 % id. id. 
Rl7: 3K9 1 %& id. id. 
Rl8: 2K2 potenciòmetre ajustable 
Rl9: 900 O 1 % peHícula metàHica 
R20: 90 n 1 % id. id. 
R21: 9 n 1 % id. id. 
R22: o.9 n 1 % id. id. 
R23: lM 1 % id. id. 
Cl: 0,01~-LF 
C2: 33 pF 

C3: 330 pF 
C4: 0,004 ¡.¡.F 
C5: 0,22 ¡.¡.F 
C6: 4,7 ¡.¡.F 
C7: 1 ¡.¡.F 
C8: 0,1 ¡.¡.F 
Ul: LF 355 
U2: LF 355 
Dl: 1N4148 
D2: 1N4148 

2 zócols de 8 pins 
Ql: 2N3906 
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ALARMA POLIVALENT 

Aquest és el primer d'una sèrie de tres articles on exposarem Ja realització 
pràctica d'una alarma d'aplicació polivalent (1) la construcció d'una sirena 
modulada (li) i Ja realització d'una font d'alimentació per a tot l'equip (III). 

Cada part és independent per sí sola, malgrat que al darrer article s'explicarà 
Ja mecanització de la caixa per a la instaHació de tot l'equip. 

Us presentem, doncs, un tipus d'alarma polivalent 
de molt fàcil construcció, amb multitud d'aplicacions 
ja sigui al vehicle, a casa, a la botiga o a qualsevol al
tre lloc on la vulguem instaHar. 

El fet de ser una alarma universal la fa ideal per a 
tot aquell que la vulgui construir, ja que és ben segur 
que en trobarà fàcilment la utilitat. 

Per al circuit s'han emprat components de molt fà
cil localització i que ens permetran un apropament als 
circuits digitals. 

PRINCIPI DE FUNCIONAMENT 

En el diagrama de blocs algoritme (figura 1) podem 
apreciar el principi de funcionament del circuit. 

En un prime-r moment, el propietari es disposa a 
sortir del local (o cotxe). Abans de sortir, posarà en fun
cionament l'alarma. 

En aquest moment una temporització s'engega. En 
un cas normal, el propietari sortirà i el temps d'obrir la 
porta i tancar-la seran suficients perquè soni l'alarma. 

Passarà igual en entrar, en el moment d'obrir dis
posarem d'un temps per poder desconnectar l'alarma, 
i així evitar que soni. 

Si alguna persona no desconnecta a temps l'alarma 
de la seva entrada, aquesta s'activarà i accionarà els 
dispositius d'alarma pertinents, durant un temps deter
minat. Si la porta queda oberta el circuit, després del 
temps de temporització, s'activarà novament i farà so
nar un altre cop l'alarma. 

NO 

ALAR t-IA 

Fig. 1. Diagrama de blocs algoritme. 

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

CIRCUIT PROPOSAT 

El circuit (figura 2) consta de tres bàscules monoes
tables que ens donen les temporitzacions de sortida, 
entrada i duració de l'alarma. 

El díode Dl serveix per protegir el circuit en el cas 
d'un canvi de polaritat de la tensió d' alimentació. El 
condensador Cl, és un condensador de filtre R2 i Dz 
que dóna una tensió fixa de 10 Va tot el circuit. 

El condensador C2 serveix per eliminar antiparàsits 
provocats per l'acCionament de l'alarma. 

La resistència Rl assegura la descàrrega de Cl en 
desconnectar l'alimentació del circuit. Això es fa neces
sari perquè el començament de la temporització de sor
tida és condicionat a la necessitat d'una tensió zero 
després de posada la tensió al mateix temps a zero. 

Per últim, veiem que el corrent que alimenta el relè 
no és estabilitzat i és connectat directament als 12 V 
d'alimentació. 

Fig. 2. Esquema teòric. 

4~ 
c. 

R6 

R7 

TEMPORITZACIÓ DE SORTIDA Tl 

En el moment de tancar l'interruptor I, C3, Cl es 
troba descarregat, i començarà a carregar-se mit
jançant R3 fins arribar a una tensió propera als 10 V 
(Punt A). El seu valor serà: 

R4 
VA = R3 + R4 = V 

Però com que R3, és més petita que R4 en una re
lació del 10 per cent, la tensió en el punt A s'apropa 
als 10 V. En rea litat R4 serveix per descarregar C3 
quan desconnectem l'alimentació. 
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Tornant al funcionament de la temporització T1, re
tornem a l'instant de la posada en marxa del disposi
tiu (interruptor I). En aquest moment, l'entrada 1 de la 
porta NANO de IC1, rep un breu impuls negatiu de 
comandament. 

Les portes I i I! de IC1 constitueixen una bàscula 
monoestable. Per comprendre el funcionament d'a
questa bàscula deixem per un moment la figura 2 i 
fiXem-nos en la bàscula monoestable de la figura 3. 

Fig. 3. Circuit de la bàscula monoestable. 
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Fig. 4a. Diagrames a l'estat de repós (At < t). 
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En l'estat de repòs podem apreciar els diagrames, 
l'estat de cada punt nivell 1 a la entrada A i nivell1 a 
la sortida O (figura 4a). 

En aplicar un nivell O a l'entrada A immediatament, 
com que es tracta d'una porta NANO, tindrem a la sor
tida de B un 1, per la qual cosa la capacitat C (que es 
troba totalmente descarregada), es comporta com un 
curt circuit: en un primer instant es carrega el conden
sador fins trobar el valor 1. El resultat doncs és l'apa
rició d'un estat baix en O, a l'igual que a la segona en
trada de la porta 1. 

Encara que l'impuls negatiu de comandament de
sapareixi, la sortida B romandrà a l'estat 1 mentre duri 
la càrrega de C a través de R. Però el potencial del 
punt C disminueix progressivament. En un moment 
donat, quan és més o menys V/2, és assimilat a un es
tat baix per l'entrada de la porta I!, que bascula tor
nant el nivell de sortida O a 1. La sortida B de la pri
mera porta torna a estat O, la qual cosa assegura una 
descàrrega quasi instantània de e, atès que les plaques 
de e es troben al mateix potencial. 

Es pot veure, també seguint el mateix raonament, 
que donat el cas que l'impuls de comandament sigui 
de durada superior al temps temporitzat, aquest re
mandrà constant, independent del temps que duri l'im
puls d'entrada (figura 4b). 

Per contra, el temps serà proporcional al producte 
R xC. 

Tornant al circuit original, podem veure que, en 
connectar el circuit, es produeix un breu impuls nega-

I Al 
I 

~ 
f 

T I 

I 
Fig. 4b. Diagrames a l'estat d'impuls de comandament 
superior al temps temporitzat (At > t). 
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tiu de comandament i l'efecte es tradueix per un estat 
baix de duració proporcional al producte de R5 x C4. 

En efecte, la duració correspon a la temporització 
de sortida del local T2. 

L'aparició d'un estat O en B, provoca la desactiva
ció de l'alarma, com veurem més endavant. 

CÀLCUL DE LA TEMPORITZACIÓ T2 

Podem controlar.el temps de temporització T2. Però 
de la teoria a la pràctica ens trobem que a causa de la 
tolerància dels components els valors teòrics quasi mai 
concideixen amb ia pràctica. 

La figura 5 mostra la corba de càrrega d'un con
densador i la fòrmula associada. 

A la porta NANO bascula quan la tensió a l'entrada 
sigui del ordre de V/2. Es calcula el temps T perquè 
passi el fenòmen, l'equació serà la següent: 

v 
V = V0 (i- e·t!RC) = ----

2 

1 
aillant i-e·t!RC = - --=

2
--

et1RC_1 
e tiRe 

= ---,~,...--- = 2 · et!RC - 2 = et!RC 

d'on et!RC = 2 

t 
aplicant logaritmes ---=R:-:C:::-- = In 2 

T = RCln2 

en definitiva que I t = 0,69 RC I 

A la pràctica, com que quasi mai coincideixen els 
temps, el que es fa és posar una R variable per poder 
acabar d'ajustar el temps al calculat. 

DETECCIÓ D'UNA TEMPTATIVA 
D'INFRACCIÓ 

Tenint en compte les diverses possibilitats d'utilitza
ció de l'alarma, veurem diverses formes de detecció 
d 'un intent d'infracció. Tots tenen per efecte el mateix 
resultat, l'aparició d'un estat «O» en el punt C del cir
cuit (entrada 1 de la porta NANO 1 de IC2), el seu es
tat normal és un estat alt gràcies a R8. 

En connectar l'ànode de 02 al positiu, les entrades 
de la porta NANO IV de IC1, que normalment són a 
nivell zero gràcies a R7, passen a l'estat alt 1. Per això, 
la sortida es trobarà a nivell sota «O» i en punt C esta
rà a «0» a través de 03. Els valors de R6 i R7 han es
tat calculats per permetre el funcionament de la detec
ció de l'estat «1» en connectar 02 a una tensió de 10 V 
o de 12 V si s'utilitza en un cotxe. 

Les tensions seran respectivament 9,4 Vi 11,4 Va 
causa de la caiguda del díode 02. 

A les entrades de la porta IV tindran una tensió de: 

R7 
V = R6 + R7 

Quan en el nostre cas és de: 

47 
_4_7 __ +_1_0_ xv - 0,825 v 

Si alimentem a 10 V 
Si alimentem a 12 V 

v 

7,75V 
9,4 v 

Fig. 5. Corba de càrrega d'un condensador. 
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En els dos cassos, l'estat lògic a les entrades de la 
porta és assimilat amb un «1» nivell alt. 

Un altre avantatge d'aquesta disposició rau precis
sament en la possibilitat d'utilitzar els 12 V de la bate
ria d 'un cotxe sense perill per ICl, per una sobreten
sió d'entrada. 

En cas d 'utilitzar els contactes CT, contactes nor
malment tancats, hem de connectar 02 al positiu 
x lOV. 

Si per qualsevol motiu el contacte CT s'obrís, el ni
vell lògic a l'entrada de la porta IV (que es trobarà a 
zero) passarà a 1, aconseguint la mateixa finalitat que 
la sortida passi a zero i que el punt C estigui a nivell 
baix. 

TEMPORITZACIÓ D'ENTRADA T2 

Si observem l'esquema de la figura 2, podem veu
re que els impulsos negatius disponibles al punt 6 pro
venen d'un fenòmen de detecció determinat per una 
bàscula monoestable constituïda per les portes NANO 
I i 11 de IC2. 

Aquesta bàscula presenta una particularitat, la se
gona entrada de la porta 11 és conectada al punt B del 
circuit. 

Si aquesta entrada la mantenim en un estat sota 
«Ü», la sortida estarà sempre a 1 de l'altra entrada. 

En definitiva, la bàscula no reacciona als impulsos 
dels sensors de les entrades de l'alarma. Això és degut 
a la temporització T1 de sortida que inactiva les entra
des de l'alarma, i permet d'aquesta forma que es pu
gui sortir del local o vehicle sense que aquesta es dis
pari. 

Aquesta temporització ve detectada per les portes 
NANO I i 11 de IC2, i s'obté a la sortida un estat sota 
«Ü» que té una duració proporcional al producte de 
R9 x es. 

La duració d'aquesta temporització és variable per 
tal de poder elegir el temps que millor s'adapti al nos
tre cos. 

TEMPORITZACIÓ DE LA DURACIÓ DE 
L'ALARMA 

La sortida del monoestable, que ens dóna la tem
porització d'entrada esta connectada a l'entrada d'una 
porta NANO III de ICl, que actua com a inversor. 

En una situació normal (alarma desactivada) la sor
tida d'aquesta porta té un estat baix. El condensador 
L6 es carrega i l'entrada de comandament del tercer 
monoestable (format per les portes III i IV de IC2) es 
troba normalment a «1». 

Quan s'activa la temporització T2, la sortida de la 
bàscula que la passa a estat «Ü» i la sortida de la porta 
inversora (porta III de ICl) passa a estat alt «1». 

El condensador C6 es descarrega, i no pasa res 
quant a l'estat de l'entrada de comandament de les 
bàscules III i IV de IC2. En canvi, quan s'acaba la tem
porització T2, la sortida de la porta III de ICl passa a 
nivell «Ü». 

El condensador C6, quan està descarregat, es com
porta com un curt circuit en un primer instant, encara 
que l'entrada F de la bàscula es troba per molt poc 
temps sotmesa a un estat baix. 

En definitiva, aquesta disposició ens permet detec
tar el final de la temporització T2 i governar la bàscula 
monoestable d'alarma, que té una duració variable 
que es pot ajustar per Rl. 

Aquesta bàscula també està lligada al temps de tem
porització T1 per evitar qualsevol risc d'una posada en 
marxa intempestiva, en el moment de connectar el cir
cuit. El condensador C8 serveix per evitar paràsits. 

ETAPA DE SORTIDA 

L'alarma es caracteritza pel pas de 1 a O de la sor
tida 6 del monoestable de temporització. 

Quan tinguem un zero a la sortida, el transmitor Tl 
es satura, i satura al transistor T2 que activa el relè. 

El relè s'alimenta directament a 12 V per evitar un 
consum del circuit que és alimentat a 10 V. 

El díode 05 serveix per protegir els transistors con
tra les sobretensions produïdes pel relè. 

Els contactes del relè s'han deixat al descobert per 
poder-los fer servir per accionar el dispositiu d'alarma 
que més desitgem. 

MUNTATGE 

El muntatge es realitza sobre una placa de CI dis
posant els components d'acord amb la figura 6. 

No hi ha d'haver cap problema a l'hora del mun
tatge. Tan sols cal fixar-se en la polaritat dels conden
sadors electrolítics, dels díodes, i de la correcta ubica
ció dels dos integrals. Aconsellem d 'utilitzar sòcols per 
a aquests. 

No hem inclòs caixa en el muntatge perquè a aquest 
article en seguirà un altre que ens servirà de comple
ment a l'alarma, el qual serà una sirena modulada a fi 
d'obtenir un sistema d'alarma complet. 

UTILITZACIÓ 

Per a la utilització de l'alarma hem de tenir en 
compte on la volem fer servir. 

Per al cotxe hem de fer les connexions següents, te
nint en compte que ens podem trobar dos casos. 

Altres utilitzacions vénen donades pels dibuixos de 
la figura 9. 

POSADA A PUNT 

Una vegada elegida la ubicació de l'alarma, hau
rem d'ajustar els temps de sortida RS, d'entrada R9 i 
de duració de l'alarma Rll, per tal d'ajustar-los a les 
nostres necessitats. 

Per tant, hem de començar per ajustar el temps de 
sortida posant els d'entrada a zero i el de l'alarma a 
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Fig. 6. Dibuix de la placa del costat de les pistes de coure. 

LLISTA DE COMPONENTS 

Rl , R3, R6, R8 
RlO, R12, Rl3: lOK 

R2, R4: 470 n 
RS, R9, Rll: 500 K (potenciòmetre ajustable) 

R7: 47 Kn 
Cl: 470 J.LF 
C2: 470 J.LF 

C3, C4, CS: 47 J.LF/16 V 
C6: 4,7 J.LF/1 W 
C8: 47 J.LF 

Dl, 05: IN4007 
02, 03, 04: IN914 equivalent 

Z: díode zéner 10 V/400 mW 
Tl: BC177 
T2: BC109 

ICl, IC2: CD4011 
RL: Relé RV/1270 
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Fig. 7 . Disposició dels components. 

Fig. 8. Disposició del cablejat. 
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Fig. 9. Altres utilitzacions de l'alarma. 

Foto 1. Muntatge acabat de l'alarma polivalent. 

un valor entremig; cal provocar una interrupció dels 
dispositius d'entrada i ajustar el temps a la nostra con
veniència perquè s'accioni l'alarma. 

Seguidament cal ajustar el temps d'entrada T2 i per 
últim s'ha d'ajustar la durada del temps de funciona
ment de l'alarma. 

LLUÍS SENDRA i PAHISA 
Enginyer Tècnic d'Electrònica Industrial. 

Cap de Taller del Department d'Electrònica 
de l'Escola del Treball 
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ELS NOSTRES 
RECEPTORS 

En aquest article informem sobre les característiques essencials mínimes que 
ha de tenir un bon receptor de comunicacions i entrarem en la complexa 
manera de comprovar un receptor sense instrumental de laboratori, però 

d'una forma precisa. Aquesta informació s'ha traduït d'un llibre sobre 
receptors, «Weltempfaenger testbuch», publicat per una editorial alemanya. 

SELECTIVITAT D'UN RECEPTOR 

La selectivitat d'un receptor indica com és capaç de 
separar bé (discriminar) el senyal desiljat d'una esta
ció interferidora. Els valors estimats de selectivitat de
penen molt de la modalitat de servei i de la principal 
activitat del sector preferit per l'escolta-usuari. Si s'ha 
elegit per exemple el sector de l'Ona Miljana, també li 
anirà bé a l'usuari, per a la recepció de «DX» dins d'Eu
ropa, una selectivitat mitjana. Es a dir, la separació del 
senyal d'una estació a una altra, compren 9 KHz. Això 
és quasi el doble de gran que en Ona Curta. En aquest 
cas és apropiat un salt de 5 KHz de separació, cada 
5 KHz, ja que hi ha una altra emissora. Si això fos així, 
seria suficient per a la recepció de radiodifusió un sol 
filtre. Però no és precisament així, ja que el que fins 
aquí hem esmentat com a selectivitat necessita un es
tudi més profund. 

Quan es diu que un filtre té una amplada de banda 
de 5 KHz, això vol dir, en principi, que el filtre deixa 
passar una amplada de banda de 5 KHz, per exemple: 
de 6002,5 KHz fins 6007,5 KHz. L'exemple és vàlid 
també per a la freqüència de recepció de 6005 KHz. 
Tan important com aquest valor del pas, ho és també 
el valor d'atenuació, dit amb altres paraules, el que ens 
bloquejarà fora de 5 KHz, amb quina potència atenua
rà la propera banda lateral de 6010 KHz o 6000 KHz. 

Per a aquestes dues propietats s'ha desenvolupat 
un procediment de mesurament, de la següent mane
ra: es mesuren dos valors; primerament l'amplada del 
filtre amb una atenuació de -6 dB, i la segona amb 
-60 dB. El primer valor és sempre més petit que el se
gon, aquest indicarà la selectivitat. El segon valor ens 
aclareix amb quina separació de freqüència atenuarà 
els senyals al voltant de 60 dB. 

Dividint el valor de 60 dB pel de 6 dB s'obté l'im
portant factor de forma d'un filtre; sense el qualla in
dicació de l'apreciació de la selectivitat d'un receptor 
no té sentit. Per exemple, un filtre té en 60 dB una am
plada de banda de 10 KHz, i en 6 dB una de 5 KHz. 
El factor de forma, per tant, serà 2. Això es ja una xi
fra veritablement desiljable per a molts receptors. 

El factor de forma depèn del tipus de construcció i 
de la qualitat del filtre. Els millors filtres són els mecà
nics, els quals, a causa dels alts costos, només s'ins-

. . . . 
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Fig. 1. Corba de pas d 'un filtre amb tots els valors impor
tants per aclarir l'explicació feta anteriorment. 

tal·len en el receptor NRD-515 (com a filtres comple
mentaris, CFL-260) . 

Més econòmics i de qualitat inferior, són els filtres 
de cristall o quars, els quals es troben generalment en 
receptors d'alta qualitat. Standard en cada classe de 
molt diferent qualitat són els filtres de ceràmica. 

Molts pocs receptors utilitzen en la FI autèntics fil
tres de UC (inductància/capacitat). Certament, aquests 
filtres tenen bones propietats elèctriques, el problema 
és que no són pas fàcils de fabricar ni d'ajustar. En can
vi els filtres de ceràmica prescindeixen de qualsevol 
ajustatge. 

Tots els filtres, excepte l'arcaic filtre de banda, uti
litzen efectes de ressonància de matèries primes pie
zoelèctriques. La qualitat es mesura segons el nombre 
d'elements osciHants, com més n'hi ha, millor és la se
lectivitat i el factor de forma. Filtres de cristall o quars 
d'alta qualitat, que són muntats en sèrie, tenen el que 
se'n diu vuit pols. 

Miljançant un hàbil muntatge d'aquests filtres es po
den millorar també els altres valors d'un filtre; sinusoi
tat i atenuació. O 

LLUÍS-RENÉ LORAN, EA3 YY 
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LA DISTORSIO DE TIM 

Tot el que envolta la restitució sonora de qualitat és font de polèmica 
permanent. Els investigadors cerquen un coneixement més profund, i els 

fabricants, productes millors i competitius. I així com el transistor i els 
amplificadors operacionals han marcat èpoques dins la producció d'àudio, el 

descobriment de la distorsió de TIM n 'ha marcat una altra en el saber 
d'aquesta ciència. 

El mes de setembre de 1970, a la revista IEEE Tran
sactions on Audio and Electroacustics, es va publicar 
l'article «Transient Distortion in Transistorized Audio 
Power Amplifiers>>. Aquest article estava signat per 
Matti Otala qui aleshores treballava al Centre Finlan
dès de Recerques Tècniques d'Oulu (Finlàndia) i hi 
podem trobar la teoria bàsica de la TIM. 

L'èxit va ser força important i M. Otala va obtenir 
el reconeixement mundial pel seu treball puix aporta
va un grapat d'idees, aparentment noves, que sembla
va que podrien arribar a explicar alguns punts foscos 
en el comportament dels amplificadors d'àudio i, en 
particular, perquè no hi ha (utilitzo el present, doncs 
encara no tenim la solució) una correlació entre les 
qualitats subjectives i les mesures realitzades sobre els 
amplificadors en règim permanent. 

L'exposició d'aquestes idees era tan convincent que 
l'únic camí que hom podia seguir era propagar-les. Així 
va succeir i entre els anys 1970-76, Otala i uns quants 
dels seus coHaboradors (E. Leinone, M. Petri-Lanni 
i J. Lammasniemi) van dedicar-se a difondre les se
ves idees per tota la premsa tècnica, especialment l' an
glosaxona (J.A.E.S., Audio, Hi-Fi News, Wireless 
World ... ), així com en multitud de congressos -espe
cialment els de l'Audio Engineering Society- on van 
ser autèntiques «vedettes». 

Però, com sempre, no hi ha res en aquest món que 
sigui perfecte i a partir dels anys 1976-77, van co
mençar a aparèixer algunes crítiques a les teories d'O
tala. Per exemple, els suecs M. Malmqvist i B. Ols
son aHegaven que les anàlisis del paper de la reali
mentació, la conclusió de les quals era reduir-ne la taxa 
al màxim, eren massa sumàries. Per a ells la realimen
tació no era pas tan nefasta, fins i tot a taxes elevades; 
però això sí, calia tenir més en compte les distorsions 
de les etapes d'entrada i d'equilibrar les bandes pas
sants de cada secció de l'amplificador. 

Seguidament, i a corre-cuita, entra en joc l'any 
. 1977 un especialista en circuits integrats, articulista i 
enginyer de consulta anomenat Walter G. Jung. 
Aquest bon home proposa com a causa de tots els mals 
el que ell anomena Slewing Induced Distortion o, en 
altres paraules, la distorsió provocada per la incapaci
tat de certs components Vo circuits de seguir les varia
cions temporals del senyal i on la distorsió estudiada 
per Otala no seria res més que un cas particular. 

Finalment podem afegir-hi la experiència: aquells 
que havien treballat amb vàlvules. Alguns d'ells van ser 
prou valents per dir que aquelles solucions innovado
res potser no ho eren tant, ja que ells ja les havien apli
cat en els seus circuits encara que fos per causes, en 
principi, diferents. 

Com podeu suposar, tots aquests punts de vista van 
provocar una forta controvèrsia que es va reflectir en 
l'intercanvi de correspondència entre els interessats en 
les revistes especialitzades. Uavors es van anar multi
plicant els desmentiments, aclaracions i puntualitza
cians de cadascuna de les parts interessades; tots s'es
forçaven a convèncer els altres reconeixent els bons fo
naments de les seves argumentacions però, com és ha
bitual en aquests casos, utilitzaven terminologies alho
ra semblants i diferents. 

Així anaven les coses quan al número de Juliol de 
1980 de la revista Audio, quatre dels participants més 
actius en l'intercanvi d'arguments (M. Otala, W. 
Marshall Leach, Walter G. Jung i John Curi) van 
prendre la ferma decisió d'acabar tota mena de discu
sió sobre aquest tema, al qual havien dedicat massa 
temps i esforços, i dedicar-se en el futur a seguir estu
diant els múltiples problemes que encara presenta la 
restitució sonora d'alta qualitat. 

Van caldre, doncs, 10 anys per arribar a aquesta 
«saviesa»: 10 anys de controvèrsies potser exagerades 
però no pas inútils, ja que hem guanyat en la com-
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prensió dels amplificadors d'àudio i podem sistematit
zar-ne millor la seva construcció. Només falta dir que 
cap dels sistemes de mesura ha estat normalitzat i que 
encara sentirem parlar de TIM, SID i d'altres mots sem
blants. 

ELS FONAMENTS 

A l'any 1970, i com ja he explicat abans, M. Otala 
va introduir el nou concepte de Distorsió d'Intermodu
lació per Transistors (TIM) . La descripció d'aquest ti
pus de distorsió va ser el resultat d'un gran nombre 
d'audicions que demostraven que amplificadors amb 
unes taxes de distorsió harmònica i d 'intermodulació 
molt baixes (0,001 per cent) sonaven pitjor que alguns 
amplificadors de vàlvules amb un 1 per cent de dis
torsió. 

Què succeïa i per qué l'orella no confirmava el que 
els aparells havien mesurat? Com podia ser que dos 
amplificadors de les mateixes característiques i amb es
pecificacions molt millors que les que cal per a l'orella 
sonessin tan diferent? Les úniques soluciones d'aquest 
dilema són: 

1. Les mesures actuals són en part irrellevants respec
te a les característiques audibles de l'amplificador; 
Vo 

2. Els mètodes actuals de mesura no revelen tots els 
principals efectes de degradació sonora. 

La solució final ha estat confrontar el senyal acústic 
amb el senyal emprat en les mesures. Totes les mesu
res que hom fa sobre amplificadors utilitzen un senyal 

Fig. 1. Esquema bàsic d'un amplificador realimentat. 

sinosoïdal pur (entenguem de mínima distorsió} men
tre que el senyal acústic és constituït per nombrosos se
nyals, molts d'ells transitoris que poden arribar a satu
rar les etapes d'entrada i provocar un retall del senyal 
que serà l'orígen d'una distorsió «molt dura» per a l'o
rella. 

Aquest va ser (en versió lliure) el plantejament que 
va fer-se Otala. El pas següent va ser estudiar el fe
nòmen per tal de trobar-ne la causa, però primer calia 
definir l'efecte d'una forma en què hom pogués tre
ballar-hi. 

La sortida mes lògica era considerar el fenomen 
com una distorsió i així va fer-ho. Ara bé, aquesta dis
torsió no podia ser classificada dins del grup distorsions 
estàtiques no lineals com les conegudes fins aleshores 
(tipos S, creuament, clipping) i va definir-la com una 
distorsió dinàmica no lineal. La diferència entre 
aquests és que les primeres tan sols depenen de l'am
plitud mentre que la segona depèn de l'amplitud i de 
les característiques temporals o composició de freqüèn
cia del senyal. 

En paraules seves: « ... Si el contingut en freqüència 
de les característiques temporals del senyal d'entrada 
afecten la funció de transferència de l'amplificador, les 
no linearitats que en resulten poden ser anomenades 
dinàmiques. Actualment coneixem, al menys, una dis
torsió dinàmica d'aquest tipus anomenada distorsió 
per intermodulació de transistoris (TIM) ... »4

• 

Tan sols resta trobar la causa d'aquesta distorsió i 
el mateix Otala ens diu: « ... Es deriva de la realimen
tació global de la següent manera ... »4

• 

Però, no ens anticipem als fets i comencem pel prin
cipi. 

UNA MICA D'HISTÒRIA 

En els primers temps, les vàlvules no permetien la 
construcció d'amplificadors de molt guany -bàsica
ment per qüestió de preu-. Això va fer que s'utilitzes
sin pocs components actius i que el disseny hagués de 
ser molt acurat per tal de tenir distorsions harmònica i 
d' intermodulació baixes. 

Quan es van descobrir els avantatges de la reali
mentació es va aplicar de forma local, ja que l' existèn
cia d'un transformador a la sortida -amb les seves 
reactàncies paràsites- feia la funció de transferència 
de l'amplificador a altes freqüències, tan complicada 
independent de les condicions instantànies del senyal 
d'entrada i de la càrrega que no podia aplicar-se una 
realimentació global forta sense pèrdua de l'estabilitat. 

El resultat de tot això va ser que els valors de rea
limentació global osciHaven entre els 15 i 30 dB, i les 
distorsions harmònica i d' intermodulació (estàtiques) 
eren les principals causes de diferenciament audible 
entre amplificadors. 

L'arribada dels transistors i, especialment, els cir
cuits sense transformador, va permetre la utilització de 
fortes taxes de realimentació global i això va donar peu 
a la creença que un amplificador era millor, com més 
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alta fos la taxa de realimentació. A la realimentació se 
li atribuïen els avantatges següents: 
a. Les distorsions estàtiques quedaven pràcticament 

eliminades. 
b. La banda passant de l'amplificador augmentava. 
c. La impedància de sortida de l'amplificador dismi

nuïa i, per tant, augmentava el damping factor (fac
tor d'esmorteïment). 

Vi 

B 

Fig. 2. Representació d'un amplificador de potència. 

Per altra banda, el decreixement del cost dels com
ponents i la tendència cap a Ja integració de qualsevol 
tipus d'elements en xips va fer que hom pogués dispo
sar d'amplificadors amb guanys molt elevats. En con
seqüència, la principal tendència en el disseny d'am
plificadors, va ser utilitzar guanys en llaç obert molt alts 
i altes taxes de realimentació. Aquest procés s'ha vist 
intensificat amb la utilització creixent dels amplificadors 
operacionals en l'equipament d'àudio. 

54turació etapa entrada 

t 

Fig. 3. Saturació de l'etapa d'entrada per efecte d'un fort 
transitori. 

EL FENOMEN FÍSIC 

Com hem vist, la TIM s'origina per una realimenta
ció molt alta de l'amplificador. En la figura 1 podem 
veure l'esquema bàsic d'un amplificador realimentat. 

La tensió de sortida és: 

v0 = (v; - l3v0)A 

i la seva funció de transferència 

v0 /v; = N(1 + I3A) 

(1) 

(2) 

si els valors de A i 13 són grans, podem aproximar l'e
quació (2) per la següent: 

v0 /v; = 1/13 (3) 

i si tenim en compte que la xarxa 13 està formada, per 
regla general, per un divisor de resistències, veiem que 
la funció és perfectament lineal. També cal dir que la 
distorsió de l'amplificador realimentat es veu reduïda 
en un factor 1 + I3A respecte al mateix amplificador 
sense realimentar. 

De tot això es desprèn l'interès mostrat pels disse
nyadors en augmentar el guany en llaç obert i la taxa 
de realimentació dels seus amplificadors: com més 
guany tinguem, més realimentació podrem aplicar i, 
per tant, menys distorsió hi haurà. 

Com ja sabem, aquesta idea tan «bonica» no es va 
veure reflectida en uns resultats audibles i... 

En la figura 2 podem veure el mateix amplificador 
amb una mica més de detall. 

En el dibuix veiem que l'amplificador està dissociat 
en tres parts: 

a. L'amplificador A1, encarregat del guany en tensió. 
b. El filtre passa-baixos RC que representa la banda 

passant de l'amplificador, i 
c. L'amplificador A2 responsable del guany de corrent 

mentre que la xarxa de realimentació 13 queda 
igual. 

Suposem ara que apliquem a l'entrada un senyal V; 

amb un temps de pujada molt petit i de gran amplitud 
- un transitori-. A causa dels retards aportats per les 
diferentes etapes i el llaç de realimentació, el senyal 
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13vo tardarà un cert temps en arribar a la entrada de la 
etapa A¡. Així doncs, durant aquest petit interval de 
temps. l'etapa A1 veurà el senyal V; en tota la seva am
plitud. Uavors, si la etapa A1 no té prou dinàmica se 
saturarà, retallarà el senyal i provocarà una forta dis
torsió. La figura 3 representa l'evolució temporal dels 
senyals V;, v1 i l3v0. 

En resum, podem dir que la distorsió per intermo
dulació de transitoris es caracteritza per una saturació 
de les etapes d'entrada en aplicar-los un senyal de for
ta amplitud i temps de pujada molt curt. Aquesta so
brecàrrega pot arribar a ser entre 10 i 100 vegades (fins 
i tot 1000 segons Otala) el valor nominal del senyal 
d'entrada. O 

JOAN CAPELL i CORBELLA 
Enginyer Tècnic de Telecomunicacions 
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ESTIMULEM LA CULTURA 
-""" 

CIENTIFICA I 
' TECNOLOGICA 

A finals del mes de novembre passat, vam assistir a un acte «insòlit», la 
presentació per part del màxim responsable cultural d'una administració 

pública d'una comissió per a l'estímul de la cultura científica. 

I vet aquí que s'ha de felicitar la iniciativa. L'admi
nistració pública no era altra que el govern de la Ge
neralitat que, a proposta del seu Conseller de Cultu
ra, Sr. Joan Guitart, optava per estimular de manera 
ferma i decidida un antídot al famós i tan repetit di
vorci entre la cultura en el seu sentit més global, la so
cietat i el fet científic i tecnològic. 

L'acte, sobri i curt, potser prolegomen d'un anar per 
feina a partir d'aquesa constitució, va consistir en la 
presentació dels destacats membres de la Comissió, la 
lectura del text de la Declaració Programàtica, elabo
rat per la pròpia Comissió i la valoració dels resultats 
d'una enquesta sobre l' interès de la societat catalana 
vers els temes de caire científic i tecnològic. Aquesta 
enquesta, veritable sorpresa per la seva oportunidad i 
perquè es tracta de la primera experiència d'aquest ti
pus feta a l'Estat i amb pocs precedents europeus, re
presenta un bon punt de començament per a aquesta 
Comissió que sembla que vol trencar amb la tradició 
de les comissions d'escassa utilitat i elevat pressupost i 
anar directe al gra des del primer dia. Esperem que 
aquesta rigorositat i know-how científic s'imposin, en 
el sentit més pacífic de la paraula. 

LES PRÈVIES 

Si entre, espero, la molta gent que se n'alegrarà d'a-
questa iniciativa hi ha algú especialment satisfet, és ,, 
QUADERNS TECNICS, que, des de la seva apari-
ció ha anat insistint ~n la importància d'apropar els dis
cursos i pensaments de l'anomenada cultura humanís
tica i els propis del pensament científic. Ja a l'inici vam 
manifestar la nostra crítica en la formació de l'ara di
funta comissió assessora de la Conselleria de Cultura 
que, seguint la tradició, no contemplava entre els seus 
membres cap representant d'aquest pensament cien
tífic. 

Caldria dir, però, i sense aigualir les esperances que 
ens han de provocar els projectes d'aquesta Comissió, 
que no hem trobat prou representat el camp tecnolò-

gic, precisament com a representant de l'aplicació 
pràctica de tot procés científic i que, de fet, és el que 
incideix directament en la societat. Però no ens posem 
neguitosos, l'altíssima qualitat inteHectual i humana 
dels components de la Comissió estem segurs que sa
brà concretar el que manifestava la pròpia Ordre de 
creació de la Comissió apareguda al DOG núm. 1172; 
«corregir el desequilibri tradicional entre una cultura li
terària i històrica i una cultura científica i tècnica que 
ha hagut de lluitar contra l'escassetat de recursos i el 
desinterès social». 

LA COMISSIÓ 

L'elevada talla dels membres de la Comissió ens 
obliga a fer-ne esment, ni que sigui superficial, amb 
una doble congratulació; el fet de la seva tria i la cons
tatació que malgrat la migradesa amb què, en aquest 
país, s'ha d'afrontar la investigació, això no sigui obs
tacle perquè, recentment, es pugui començar a parlar 
d'un col·lectiu científic català efectiu, present de mane
ra activa en la comunitat científica internacional. Nivell 
de qualitat, per altra banda, que no es correspon, ni 
de bon tros, amb el nivell del nostre país en camps 
d'especialització tecnològica i de desenvolupament. 
Per iHustrar aquest fet, fem esment a les dades recent
ment aparegudes sobre el resultat d'un informe de la 
Universitat belga de Lovaina encarregat per la Comis
sió Europea. Aquestes dades -de les quals se n'ex
treuen unes de prou significatives en el quadre 1- són 
prou eloquents; Catalunya es troba en els darrers llocs 
pel que fa a la classificació d'esforç tecnològic i desen
volupament d'entre les anomenades Regions Europees 
de Tradició Industrial (RETI). El mateix informe tam
bé destaca que la diferència entre les primeres regions 
industrials comunitàries i Catalunya pot augmentar 
amb el pas del temps i l'entrada en vigor del mercat 
únic. Insistim, l'informe coHoca a Catalunya al quart 
lloc començant per la cua i a 42 punts per sota de la 
miijana dels països de la Comunitat Europea en ín-
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dex de desenvolupament industrial. 
Si pot semblar que això té poc a veure amb la crea

ció d'una Comissió per a l'estímul de la cultura cientí
fica, creiem que la seva oportunitat esdevé remarcable 
com un puntal més perquè el tren del desenvolupa
ment no s'acabi d'esmunyir de les nostres mans. 

Però parlàvem dels integrants de la Comissió, totes 
les virtuts dels quals no especificarem aquí en tot el de
tall perquè seria excessiu. 

Salvador Reguant i Serra, Doctor en Ciències Geo
lògiques. 

Josep M. Cassasús i Guri, Doctor en Ciències de la 
Informació. 

Jorge Wagensberg, Professor de Física del Departa
ment de Física Fonamental de la UB. 

Ricard Guerrero, Catedràtic de Microbiologia de la 
UB. 

David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques 
i autor de diversos llibres sobre física i d'altres de 
poesia. 

Vladimir de Semir, Responsable del suplement de 
ciència de La Vanguardia. 

Jordi Mart i Henneberg, Doctor en Geografia. 
Jaume ~osa i Llorca, Llicenciat en Ciències Biològi

ques 1 Doctor en Geografia i Història. 
Ramon Parés i Farràs, Doctor en Ciències Naturals. 
Josep Montserrat i Torrents, Doctor en Filosofia i 

Teologia. 

C~l destacar l'heterogeneïtat dels components, la 
seva JOventut en general i l'altíssima competència cien
tífica que els avala. 

L'ENQUESTA 

Com ja hem comentat, la presentació dels resultats 
de l'enquesta, realitzada per Li ne Staff a instàncies de 
la Comissió, va ser acollit amb gran expectació. L' ob
jectiu era determinar el grau d'interès per als temes re
lacionats amb la ciència, conèixer quines són les fonts 
d 'informació, definir el seu grau de coneixement en te
mes científics i analitzar les actituds davant determinats 
conceptes que feien menció a la relació entre ciència i 
cultura. Per últim, es feia una comparació dels resul
tats del sondeig fet a Catalunya amb altres de sem
blants fets als Estats Units i al Regne Unit. 

Hem preferit oferir directament la «fredor» de les da
des sense entrar en un excés de valoració, però no ens 
resistim a oferir també alguna conclusió, prou encerta
da, que el mateix estudi desvetlla. 

A nivell d'opinió pública, el concepte ciència és en
tès de maneres diferents segons les diferents caracte
rístiques de la població i en funció d'una certa visió del 
món actual. Hi ha unanimitat en l'acceptació de pro
postes globals, l'activitat científica forma part de la cul
tura i els descobrimeryts científics influeixen en la nos
tra manera de viure. Es important remarcar també que 
el 37,4 per cent de la població considera que la cièn
cia té més perills que avantatges i un 54,8 per cent està 

Especialització tecnològica 

Despesa en Recerca Despesa de Ocupació ÍndeJ< Recerca 
i Desenvolupament les empreses alta i desenvolupament 

(R+D) en R+D tecnologia tecnològic 

CE 100 100 100 100 
Catalunya 20,6 8,1 - 16,4 
Espanya 23,2 7,5 - 18 
Bremen - 182 - 172,2 
Hamburg - 160,8 - 222 

Quadre 1. Comparació de Catalunya en diferents graus d'es
pecialització tecnològica. 
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Quadre 2. Interès per notícies en general. 
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Quadre 3. Interès de notícies de caire científic. Quadre 5. Fonts d'informació de temes científics. 
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Quadre 4. Interès d'altres notícies científiques: Quadre 6. Interès temàtic. 
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AFIRMACIONS PROPOSADES 

L'activitat científica forma part de la cultura 

Els descobriments científics influeixen en la nostra 
manera de viure 

Es necessari tenir coneixements científics per ser 
persona culta 

De cara al futur és més important tenir coneixements 
de ciències que de lletres 

La tecnologia és l'única motivació per a l'estudi de 
les ciències 

El desenvolupament científic fa menys humana la 
societat 

La ciència té més perills que avantatges 

Convé tenir coneixements científics per opinar sobre 
l'energia nuclear o la contaminació ambiental 

Quadre 8. Actituds davant el concepte «ciència». 
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Quadre 7. Test de coneixements científics comparat amb Es
tats Units I el Regne Unit. 

ACORD NO ACORD NS-NC 

86,9 8,9 4,3 

88,5 8,1 3,4 

49,1 47,5 3,4 

48,1 35,1 16,8 

42,9 34,4 22,8 

54,8 37,8 7,5 

37,4 52,1 10,5 

69,0 23,5 7,5 

d'acord que el desenvolupament científic fa menys hu
mana la societat. També caldria destacar el 42,9 per 
cent que afirma considerar que la tecnologia és l'única 
motivació per a l'estudi de les ciències. Deixem, doncs 
a consideració del lector l'avaluació, per altra banda 
prou clara, d'aquesta selecció de les dades més signi
ficatives de l'enquesta. Potser, per la banda que ens 
toca , només faríem la puntualització de no haver apro
fitat l'oportunitat per incidir més en temes estrictament 
tecnològics i copsar l'interés i coneixements de la po
blació en camps que l'afecten tan directament com les 
telecomunicacions, la robòtica, la informàtica o qual
sevol altra aplicació tecnològica. 

Per últim, no ens agradaria tancar aquesta valora
ció sobre un fet de, esperem, tanta trascendència en 
els camps tecnològic i científic del nostre país, sense fer 
esment a un paràgraf del manifest programàtic de la 
Comissió i per tant del propi Departament de Cultura 
on es diu que (da Comissió és conscient que no par
teix de zero, i vol tenir molt en compte els esforços que 
ja s'han fet amb aquest propòsit per part de diverses 
entitats i particulars. Conèixer aquestes iniciatives i po
tenciar-les adequadament és una de les seves aspira
cions>>. Que així sigui. O 

JOSEP-RAFAEL ARRANZ i ROMEU 
Periodista 
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CODIFICACIONS EN ELS 
SENYALS DE TELEVISIÓ 

Sembla ser que després de tenir a l'abast la televisió pública durant bastants 
anys, per fi tindrem la possibilitat de rebre canals de televisió privada. Però 
això no és tan bonic quan no es pot rebre lliurement un dels canals perquè 

està codificat. 

Ja fa anys que això passa a d'altres països, i per 
tant existeix una experiència i diferents sistemes de co-
dificació. En primer lloc podem dividir-los en dos 
grups: els de tipus analògic i els de tipus digital. 

Els analògics, és clar, són els més antics i els que 
s'han usat fins ara i encara s'utilitzen, però cada cop 
menys. Deixen el seu lloc als digitals, els quals perme
ten més seguretat i menys deteriorament dels senyals, 
encara que resulten bastant més cars. 

En aquest article parlarem de com funcionen alguns 
tipus de codificadors, ja que en el mercat se'n poden 
trobar infinitat de variacions que poden agrupar diver
sos tipus de codificacions alhora. 

PRIMER CAS 

En intentar veure una imatge en un televisor, el pri
mer que veiem és la dificultat de sincronitzar, però si 
ho aconseguim, tindrem parts d'imatge en blanc i ne
gre i, sobretot, endevinem que tenim la imatge en ne
gatiu. Aleshores el següent pas és l'anàlisi del senyal 
procedent del detector de vídeo. Aquí ja comencem a 
veure les coses més clares: en primer lloc la forma 
d'ona era invertida; si normalment els blancs es troben 
a la part superior i els negres a l'inferior, la veiem a l'in
revés, amb la qual cosa tenim en pantalla la imatge en 
negatiu. Després hem vist que no teníem els impulsos 
de sincronisme normal tant en la línia com en el qua-
dre. . 

En lloc de l'impuls de línia horitzontal, s'hi troba una 
ona sinusoïdal a 2,5 MHz i en l'interval d'esborrat ver
tical, també hi trobem aquest senyal però durant més 
temps. Per tal d'intentar refer aquest trenca-closques 
per poder veure-ho bé, haurem de fer passar el senyal 
de vídeo en primer lloc per un pas amplificador de sor
tida en col·lector per invertir de nou la imatge. Quant 
als impulsos, s'han d'amplificar i filtrar. A la sortida ob
tenim una cosa que podria semblar impulsos de línia i 
quadre; si això s'integra amb un filtre passa-baixes i ho 
fem passar per una porta Trigger Schmitt, obtenim fi
nalment uns impulsos que farem servir per als sincros 
verticals. Per als sincronismes horitzontals farem servir 

Fig. 1. En el lloc dels impulsos de sincronisme es troba una 
ona de 6 cicles de 2,5 MHz. 

els impulsos filtrats anteriorment. 
Per sincronitzar un osciHador PLL a 15.625 Hz, a 

la sortida tenim una ona sincronitzada en freqüència i 
fase, que fem passar per un monoestable temporitzat 
.per donar-li a l'impuls el temps correcte. I ja no ens 
queda sinó afegir aquests impulsos al senyal de vídeo 
i d'aquesta manera aconseguim una imatge quasi per
fecta. S'ha de dir que un descodificador professional 
tindria en compte més coses, com els impulsos de pre
igualació i post-igualació, etc., per la qual cosa seria 
molt més elaborat. 

SEGON CAS 

És impossible sincronitzar la imatge i sembla que si
gui molt contrastada. En procedir a la seva anàlisi 
veiem clarament el problema: tenim el senyal de vídeo 
molt amplificat i molt poc el dels impulsos de sincro
nització. Ja sabem que del nivell de negres cap amunt, 
hi ha el vídeo, i dels negres cap avall, els impulsos. 

Per solucionar això no tenim altra cosa a fer que 
atenuar el vídeo durant el temps entre els impulsos, o 
amplificar els impulsos durant el seu temps, i d'aques
ta manera obtindrem els dos senyals en la seva pro
porció i, per tant, sense problemes a l'hora de veure
ho en pantalla. 
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Fig. 2. Molta diferència entre el nivell de sincro i de vídeo. 

TERCER CAS 

No sincronitza la imatge, o és molt inestable. Com
provem que la forma d'ona dels senyals té els sincro
nismes invertits; és a dir, en el mateix sentit que el se
nyal de vídeo, positius. Aquí sembla que la cosa és més 
difícil, ja que no podem invertir només el sincronisme 
i no podem fer servir com a referència cap part del se
nyal perquè hi ha llocs del senyal de vídeo tan alts com 
els impulsos i no hi ha flancs fixos; d'aquesta forma, 
doncs, sembla impossible poder refer aquests senyals. 
Però no és així, com veurem a continuació. Farem pas
sar el senyal de burst de color (4,43 MHz) per un cir
cuit sintonitzat que solament ens deixi passar aquesta 
freqüència, després enganxarem un oscil·lador; un cop 
tinguem generada aquesta freqüència de forma contí
nua i perfectament sincronitzada F entrem a uns inte
grats generadors d'impulsos que solen portar moltes 
càmeres de vídeo, i a la sortida tenim tots els impulsos 
que facin falta, només ens queda afegir-los al senyal 
de vídeo, per tenir el senyal complet. 

Fig. 3. Sincronismes Invertits. 

QUART CAS 

És impossible sincronitzar el senyal. En observar la 
sortida del detector veiem que no hi ha els sincronis
mes. En aquest cas podem aplicar la mateixa solució 
que en el cas anterior i seria bona, però no ho farem 
així, perquè en aquest cas tenim dos canals de so: un 
és el so principal i a l'altre tenim una freqüència de 
7.812,5 Hz que és la meitat de la freqüència de línies, 
que com se suposa és sincronitzada amb la imatge; es 
tracta de doblar-la (15.625 Hz) , escairar-la, Trigger 

4 .43--~ 

t---oHOR!TZONTAL 
~-..t'l SYNCRO COMP. 
.,..__ot\ 130 R RATS COMP. 
~-~1(\RTA DE BURST 
~o---~ VERTICAL 
~-0SYNCRO BURST 
~-.nrND!CADOR CAMP 

Fig. 4. És possible entrar 4,43 MHz o múltiples superiors i 
obtenir a la sortida tots els impulsos necessaris. 

Schmitt, i donar-li els temps i posicions correctes. Això 
ho podem fer amb un parell o tres de monoestables 
temporitzats i disparats pels flancs, i com en altres ca
sos els impulsos obtinguts s'han de coHocar juntament 
amb el senyal principal per formar-lo i deixar-lo cor
rectament. 

CINQUÈ CAS 

El senyal sincronitza perfectament però no podem 
veure la imatge perquè ens apareixen unes barres ho
ritzontals molt gruixudes que ocupen tota la pantalla. 
Això és degut que barrejat juntament amb el senyal de 
vídeo, ,s'hi troba una ona sinusoïdal de 800Hz (o d'al
tres, perquè les freqüències poden ser diverses). Per 
solventar aquest problema, hem de fer passar el senyal 
per uns filtres amb un bon factor Q de qualitat, que no 
afectin gaire el s~nyal principal però sí que n'eliminin 
la superposada. Es clar que aquests filtres seran actius 
i amb bastant circuiteria. 
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Fig. 5. La inversió del vídeo línia a línia. 

SISÈ CAS 

No podem veure res, encara que no hi ha proble
mes de sincronitzat, el que sí tenim és una mena de 
pampallugeig molt important. Si observem atentament 
el senyal veiem que tenim els camps parells correctes, 
és a dir, un positiu i els camps imparells invertits, en 
negatiu. Necessitem un circuit que detecti els camps 
parells i els imparells i doni una ordre per agafar el se
nyal de tot un camp de l'emissor o del col·lector d'un 
transistor, així pode!:fl tenir tots els camps amb el ma
teix signe (positiu). Es clar que també pot ser el senyal 
de sortida d'un circuit integrat, el que doni les dues sor-

Fig. 6. Falta de sincronisme. 

tides, i puguem escollir en cada moment la que calgui. 
Aquest sisè cas admet moltes variacions ja que el 

mateix procés es pot aplicar en les línies imparelles o 
parelles, a un quadre sencer, etc. 

Creiem que per poder entendre aquestes manipu
lacions s'ha de conèixer bé el senyal de vídeo en la nor
ma PAL i s'ha de tenir un osciHoscopi bastant bo que 
permeti sincronitzar sense problemes i amb bona res
posta de vídeo. O 

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

OUADE:I111S 
T~OlJCs· 

NOU TELÈFON 
A causa d'uns reajustaments de la Companyia 
Telefònica, hem canviat el número de telèfon. 

Des d'ara, per qualsevol consulta, ens trobareu al 

(93) 257 67 57 
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' L,AUDIENCIA DE L,ONA 
CURTA I LES EMISSORES 

~ 

MES POPULARS (11) 

Presentem la segona part d'un estudi realitzat sobre l'audiència de les 
emissores internacionals, Ja tipologia dels seus oïdors i les emissores més 

populars. 

APROXIMACIÓ A L'AUDIÈNCIA DE LES 
EMISSORES INTERNACIONALS 

Conèixer, amb exactitud, quants oïdors té una 
emissora internacional, arreu del món, és molt difícil, 
per no dir impossible. 

Cada emissora transmet en molts idiomes. 
Cadascun d'aquests serveis té un tipus d'audiència 

específica. No és iguall'audièncja d'Europa, Nord-A
mèrica o Austràlia que la d'Africa o Asia. 

A més, cal tenir en compte que les ones curtes s'es
campen arreu, i que el seu abast depèn de les condi
cions de propagació, que son canviants. 

Amb tot, l'audiència potencial de les emissores in
ternacionals, segons Ràdio Nederland, es pot situar als 
voltants dels 340 milions de persones. Per aquesta au
diència potencial funcionen avui en dia uns 1. 700 
transmissors d'ona curta, en els cinc continents. 

El volum de cartes que reben les emissores 
internacionals 

Una forma de poder saber, aproximadament, l'au
diència d'una emissora internacional és avaluant el 
nombre de cartes que rep. 

A Europa, dues grans emissores internacionals 
coincideixen a l'hora de facilitar el nombre de cartes 
que reben anualment. La BBC i la Veu d'Alemanya re
ben unes 400.000 cartes cada any, aquesta xifra in
clou la correspondència rebuda per tots els departa
ments. 

Pel que fa a Ràdio Moscou, aquesta sols indica que 
anualment rep centenars de milers de cartes, des d'uns 
160 països d'arreu del món. 

Ràdio Suècia, una radiodifusora força més petita 
que les tres anteriors, però que gaudeix d'una gran po
pularitat arreu del món, rep, anualment, una mitjana 
de 40.000 cartes. Un volum de cartes similar al que 
rep l'emissora d'Estocolm, arriba a la Ràdio Vaticana: 

VOICE OF AMER/CA 

Foto 1. Logotip de La Veu dels Estats Units d'Amèrica. 

unes 47.000, si prenem com a referència la correspon
dència rebuda l'any 1986. 

Una altra emissora molt popular, com ja s'ha de
mostrat repetidament en aquesta minisèrie, és Radio 
Nederland. L'emissora d'Hilversum rep cada any 
unes 140.000 cartes. 

De Ràdio França Internacional, en coneixem el vo
lum miljà de cartes rebudes pel seu servei en llengua 
castellana: unes 3.000 cada any. 

L'única emissora africana de, la qual disposem de 
dades és RSA. La Veu de Sud-Africa. L'emissora de 
Johannesburg va rebre unes 70.000 cartes, l'any 
1979, i unes 88.0QO, l'any següent. Això significa que 
a La Veu de Sud-Africa arriben cada mes unes 7.000 
cartes. 

Del continent americà us podem facilitar un parell 
de dades. Ràdio Canadà Internacional va rebre l'any 
1984 unes 50.000 cartes. I pel que fa a la Veu d'Amè
rica, el seu servei llatinoamericà rep una miljana de 
12.000 cartes anuals. 

L'emissora asiàtica de què disposem de més dades 
sobre la correspondència que rep, és Ràdio Japó. 
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En xifres rodones, l'emissora de Tokyo va rebre els 
anys 1980, 1981, 1982 i 1983 el següent nombre de 
cartes: 49.000, l'any 1980; 63.000, l'any 1981; 
56.000, l'any 1982; i 70.000, l'any 1983. En aquest 
darrer any, 1983, els cin_c països que van escriure més 
a Ràdio Japó foren: L'lndia i Indonèsia, amb més 
de 12.000 cartes cadascun; Bangladesh, amb 8.000 
cartes; la Xina, amb 5. 700; i Estats Units, amb 
3.300. El nombre de països diferents que van escriure 
a Ràdio Japó, l'any 1983, va arribar a 130. 

Pel que fa a Ràdio Corea, i si considerem única
ment les cartes que rep el servei en llengua castellana 
de la KBS, observem que hi arriben, anualment, una 
miljana de 3.600 cartes; és a dir unes 300 cartes al 
mes. 

D'Àsia passem, finalment, a Oceania. L'emissora 
més important d'aquell continent és, sens dubte, Rà
dio Austràlia. L'emissora de Melbourne l'any 1979 
va rebre gairebé 500.000 cartes. El país que va escriu~ 
re més a Ràdio Austràlia va ser Indonèsia, des d'on 
es van enviar 200.000 cartes. 

Una vegada revisada la correspondència rebuda 
anualment per tretze emissores internacionals dels cinc 
continents, podríem establir tres grups: 

Les radiodifussores internacionals més grans, com 
la BBC, Veu d'Amèrica, Ràdio Moscou o Veu d'Ale
manya, que emeten amb més de 30 idiomes diferents 
reben més de 400.000 cartes cada any. ' 

Un segon grup d'emissores, on hi hauria Ràdio Aus
tràlia o Ràdio Nederland, reben entre 100.000 i 
200.000 cartes anuals. 

I el tercer grup, format per la majoria d'emissores in
ternacionals, reben entre 40.000 i 70.000 cartes cada 
any. 

És a dir, a les grans emisores internacionals arriben, 
depenent del nombre d' idiomes d'emissió i de la seva 
popularitat, entre 3.000 i 30.000 cartes cada mes. 

Finalment, cal contemplar una qüestió: cada carta 
rebuda, per una emissora internacional, a quants oï
dors reals correspon? La pregunta té una resposta di
fícil ... 

RADIO HABANA CUBA 
Foto 2. Logotip de Ràdio Habana Cuba. 

Foto 3. Logotip de La Veu de Turquia a Ankara. 

Si prenem en consideració les xifres facilitades per 
Ràdio Canadà Internacional, que calcula tenir uns 10 
milions d'oïdors i rep unes 50.000 cartes cada any ob
tindríem que per cada carta rebuda existeixen uns' 200 
oïdors. 

Aquesta xifra no dista excessivament de la que em 
va dir, personalment, el director d'un servei en llengua 
castellana d'una emissora centreuropea. Ell calculava 
que cada carta rebuda corresponia a unes 100 perso
nes d'audiència. 

És a dir, com a xifra orientativa, podríem dir que 
cada carta que arriba a una emissora internacional cor
respon, com a mínim, a unes 100 o 200 persones d'au
diència. 

El cas hongarès 

Emoke Valkó, de l' Institut Hongarès d'Investiga
cions de l'Opinió Pública, ha publicat recentment al 
butlletí Radio Budapest Shortwave Club DX News un 
article dedicat al percentatge de població hongaresa 
que escolta emissores internacionals. Aquestes dades 
es van obtenir l'any 1988, a partir de les respostes a 
una enquesta feta arreu del país. Són força interes
sants, atès que permeten avaluar quantes persones es
tan interessades per la radiodifusió internacional en un 
país que, de mica en mica, s'obre cap el model polític 
pluripartidista i cap a uns miljans de comunicació do
tats d'una certa independència governamental. 

Segons les dades de l' Institut Hongarès d'Investiga
cions de l'Opinió Pública sols el 23 per cent de la po
blació adulta hongaresa escolta, de tant en tant, pro
grames d'emissores estrangeres. El percentatge entre 
els homes és d'un 28 per cent i el percentatge entre les 
dones és d'un 14 per cent. 

Les diferències de percentatges, segons el nivell de 
l'educació, són les següents: el 38 per cent d'oïdors 
hongaresos d'emissores internacionals tenen estudis 
universitaris; el 28 per cent tenen uns estudis miljans; 
un 20 per cent tenen estudis primaris; i un 14 per cent 
no han acabat els estudis primaris. 
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Els programes monogràfics o de contingut, emesos 
per les emissores internacionals, abasten a un 13 per 
cent de la població adulta, és a dir, a poc més d'un mi
lió de persones. D'aquest 13 per cent, un 8 per cent 
sols escolta programes parlats en hongarès, mentre que 
el S per cent restant escolta programes parlats en al
tres idiomes. 

Pel que fa a les emissores com Ràdio Europa Uiure 
i La Veu d'Amèrica, que emeten amb un clar interès 
polític vers Hongria, segons els resultats de l'enquesta 
de l'Institut Hongarès d'Investigacions de l'Opinió Pú
blica, un 8 per cent dels ciutadans reconeixia escoltar 
Ràdio Europa Uiure i un 2 per cent manifestava escol
tar La Veu d'Amèrica. Aquests percentatges, però, com 
indica el mateix butlletí Radio Budapest Shortwave 
Club DX News es contradiuen amb els donats per les 
dues emissores. Segons aquestes altres dades, l'any 
1988 Ràdio Europa Uiure era la primera emissora in
ternacional en audiència a Hongria, amb un 35 p~r 
cent de la població adulta, i La Veu d'Amèrica la se
gona, amb un 22 per cent de la població. Les diferèn
cies entre unes dades i altres poden explicar-se si es té 
en compte que les de l' Institut Hongarès de l'Opinió 
Pública, corresponien a una enquesta feta dins del país 
i que abastava tota la població, mentre que les facili-

Radio 
ca·nada 
I nternational 

Foto 4. Ràdio Canadà lntemacional. 

tades per les emissores procedien de les enquestes fe
tes entre els hongaresos que havien via~at a occi
dent. D 

CINTO NIQUI i ESPINOSA 
Director del programa «L'Altra Ràdio» de Radio-4. 

Director de la publicació Món DX. 
Membre de l'ADXB 

RÀDIO EXTERIOR DE CATALUNYA 
RECLAMA EL TEU SUPORT 

Sl CONSIDERES QUE CATALUNYA TÉ EL MATEIX DRET QUE ELS ALTRES 

PAÏSOS DE DISPOSAR D'UNA EMISSORA INTERNACIONAL 

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

ASSOCIACIÓ DEXISTA, DE RADIOAFICIONATS O DE BC 

Sl ESTÀS PER LA LLIBERTAT D'EMISSIÓ I RECEPCIÓ 

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

ENVIEU LES CARTES DE SUPORT AMB EL MÀXIM DE SIGNATURES POSSIBLES A 
Ap. de Correus 34038- 08080 Barcelona 
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DEMANA I OFEREIX 
COMUNICACIONS 

• VENC emissora FM88-108 
sense capsa, de fàcil ús, amb ins
truccions detallades. La venc per 
3.000 ptes. , l'enviarè contra reem
borsament. Escriviu a: Josep N. 
Apartat de Correos 40. Barri Peral. 
30300 Múrcia. 
• COMPRO emissora FM dintre 
de la banda comercial. Tel. 395 55 
95 
• FEM un programa d'una afa
mada emissora de Gijòn, ens 
agradaria que ens enviéssiu les 
vostres maquetes. Escriviu a Nati i 
Joan. Carrer Coronya, 4, 2n. pis. 
33212 Gijón 
• COMPRO emissora Unidem 
model 2830 o bé emissora Garly 
model Urano. Ofereixo fins a 
40.000 ptes. Tel. 210 66 41 

INFORMÀTICA 

• INFORMEU-VOS gratis i per 
telèfon. Especialista en PC, XT, 
AT, impressores, fax. Sobre els 
programes que necessiteu i acces
soris. InstaHació i reparació. Tru
queu per petita o gran que sigui la 
vostra pregunta. Dóno solucions, 
sense problemes. Conegueu a 
més, l'oferta del mercat. Jaume. 
De 20 a 22.30 hores. Tel. 352 27 23 

-x--- ---

• VENC per a tractament de tex
tos, marca NIXFORD. Preu a con
venir. de 9 a 13 hores. Tel. 423 14 
22. 
• VENC ampliació de memòria 
18 xips tipus 4164-12, per PC-XT, 
per 8.000 ptes. Apartat de Correus 
1061. 08080 Barcelona. 
• VENC ordinador Macintosh 
ED, amb teclat professional semi
nou. Preu excepcional. Tel. (976) 
37 99 07 
• COMPRO compilador de cò
bol, 2, de microfocus. Josep Uuís. 
Tel427 57 42 

TV-VÍDEO 

• VENC càmera de vídeo SAN
YO 8 mm, perquè no la utilitzo. 6 
mesos. Maletí, dues bateries, carre
gador i totes les connexions, no
més )50.000 ptes. Tel. 429 59 22 
• VIDE0-1V-HIFI. Reparem a 
domicili i amb rapidesa. Preus 
sense competència. Som especia
listes al seu servei. Truqueu al Tel. 
232 07 52 
• ES VEN TV THOMSON de 24" 
en color. Dos anys. telefoneu de 1 
a 4 h. i de 8 a 11 h. a les nits. Tel. 
232 43 88. 

DEMANA I OFEREIX 
0Uii0~1111S Tt:CillCS. 

Nom _ ____ _______ _ _______ _ 

Domicili c-----------------
C.P./Població -------------------
Comarca _____ Telèfon _______ _ 

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

• ES FAN Gràfics d'ordinador 
per vídeo. Jordi. Tel. 345 65 30 
• ANTENA 1V per 8.000 ptes. 
Per a casa i torre. Tel. 235 88 17 

ÀUDIO 

• VENC AIWA HS J 202, ràdio 
enregistrador a cassette estèreo ti
pus walkman amb autorreverse, 
dolby BNR, AM, FM, sintonitzador 
automàtic, piles recarregalbes i 
carregador. Preu a convenir. Tel. 
372 85 Ol 
• VENC amplificador 40 W Ces
va amb parella d'altaveus. 15.000 
ptes. Tel. 334 66 44. 
• VENEM per tancament de ta
ller de reparacions de TV, alta fi
delitat, vídeo, radiocassette, etc. , 
osciHoscopi, compacte Vanguard, 
platina Lenko, maletes, tocadiscs i 
materials diversos. Total del lot: 
50.000 ptes. De 16 a 20 hores. Tel. 
313 20 54. 
• VENC sintetitzador polifònic, 
programable. 105.000 ptes. Nits. 
Tel. 210 49 90 

Ap. Correus núm. 34.038- 08080 Barcelona TEXT MÀXIM DE 120 CARÀCTERS 
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L ,ORDINADOR APLICAT 
""""' A LA CREACIO MUSICAL 

Actualment no es pot concebre cap estudi d'enregistrament, ja sigui 
professional o senzillament domèstic, sense un ordinador que faci qualsevol 
de les tasques relacionades amb la creació musical, ja sigui sincronitzant el 

ritme o per editar una partitura musical. 

BREU HISTÒRIA 

L'ordinador no sempre ha estat present en la crea
ció de qualsevol tipus de música. Des de fa aproxi
madament uns 10 anys, aquesta màquina que en 
aquest segle ha revolucionat la manera de viure de tots 
nosaltres, ha trobat una nova aplicació, la creació 
musical. 

I per què, des de fa tants pocs anys? Doncs per dues 
raons principalment. 

La primera es perquè des de fa relativament poc 
temps la potència dels ordinadors ja és prou accepta
ble per assumir les tasques de la realització musical i, 
a més, el seu preu ha baixat substancialment i ha fet 
que la creació amb ordinador surti rendible. 

Recordem aquells ordinadors, que ara pertanyen a 
la història de la informàtica, amb una CPU de 8 bits i 
que funcionaven a freqüències de 1 MHz, freqüències 
elevadíssimes per la seva època, tot sigui dit; els famo
sos 64 Kb de memòria RAM i el limitadíssim però ne
cessari cassette on es guardaven els programes. Actual
ment es pot adquirir un ordinador amb una CPU de 
16 o 32 bits, depenent del fabricant, una capacitat de 
memòria RAM que supera en un factor de 10 la que 
tenien inicialment els ordinadors del passat, i el siste
ma d'emmagatzematge, més idoni per a l'aplicació, ja 
sigui en diskettes, hard disks, CD-ROM, etc., i tot això 
no gaire més car que els ordinadors de fa 10 anys. 

La segona raó encara és d'àmbit més tècnic que la 
primera. Abans, els instruments electrònics es limitaven 
als sintetitzadors, les guitarres, els baixos i a unes mo
destes caixes de ritmes, però l' instrument electrònic per 
exceHència era, i ara també ho es, el sintetitzador. 
Doncs bé, abans tots aquests instruments eren analò
gics, és a dir el circuit electrònic de creació de sons es 
basava en mòduls principalment VCO, VCA i VCF. A 
través d'aquests mòduls, i gràcies a un nombre deter
minat de potenciòmetres i commutadors disposats en 
el plafó frontal del teclat, el músic en qüestió podia 
anar seleccionant el tipus de senyal que volgués i, grà
cies a la connexió dels diferents mòduls abans esmen
tats, s'anava sintetitzant el so desiljat, ja fos completa-

ment sintètic, ja fos una aproximació d'un so natural. 
Per introduir un ordinador en el procés de creació 

musical cal, primer, que tots els senyals analògics ne
cessaris per a la creació del so siguin convertits en se
nyals de tipus digital, ja que són els únics que l'ordi
nador pot interpretar realment. 

Bé, tot això sembla molt fàcil de solucionar tècni
cament i efectivament ho és. Però els fabricants d'ins
truments, per alguna fosca raó de marketing, no es van 
posar d'acord a l'hora de determinar el tipus de con
trol i transmissió dels paràmetres de l'instrument i per 
tant la majoria dels instruments eren incompatibles en
tre si. Així podíem veure la companyia Roland que va 
desenvolupar un sistema anomenat DCB (Digital Co
munication Bus) en el qual els instruments que aques
ta companyia fabricava podien compartir informació 
respecte al tipus de so que s'interpretava, l'alçada to
nal de la nota, etc., i formar un sistema compacte i uni
forme. Per contra, tot això repercutia en el músic ja 
que volia introduir el seu ordinador en el sistema mu
sical. Però valia la pena posar un ordinador per con
trolar algun instrument? Els programes de control eren 
prou bons o, més ben dit, la inversió de l'ordinador 
era una raó prou bona per desistir de contractar un 
músic de carn i ossos? 

Total que música i informàtica no es podien casar 
fins que un bon dia va aparèixer el que seria la revo
lució informàtico-musical, el MIDI. 

MIDI, INFORMÀTICA I MÚSICA JUNTS A 
LA FI 

Com ja s'ha explicat en un altre article de QUA
DERNS TÈCNICS núm. 21, el MIDI (Musical Instru
ment Digital Interface) és una norma de comunicació 
adoptada a l'actualitat per la totalitat de fabricants 
d' instruments musicals i per tant aquests últims són sus
ceptibles de ser controlables via ordinador. És a dir, 
que gràcies al MIDI podem tenir ordinadors i instru
ments musicals de diferents fabricants convivint, en el 
sistema musical, en completa harmonia, i mai millor 
dit. 
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Per fer una mica d'història sobre el MIDI, només cal 
dir que el pioner en va ser Dave Smith, de l'empresa 
Sequential Circuits. Aquest va desenvolupar una inter
fície digital per controlar externament el sintetitzador 
Prophet-5, un dels productes que fabricava Sequential 
Circuits. Aquesta primitiva interfície, anomenada SC! 
(Sequential Circuits Interface), no va tenir l'èxit que la 
gent de Sequential esperava, però va cridar l'atenció 
de les empreses Oberheim i Roland, les quals van de
terminar la necessitat de crear un protocol que fes com
patibles els diferents instruments fabricats per ells. Des
prés de moltes reunions i convencions, es van deter
minar les especificacions del que avui coneixem com 
interfície MIDI. Les característiques més remarcables 
són: transmissió en sèrie, velocitat de transmissió de 
31250 bauds i nivells lògics TTL. A la figura 1 podem 
observar gràficament l'aspecte d'una dada MIDI. 

Per no estendre'm més en la descripció del proto
col MIDI només diré que a través d'aquest es transmet 
informació del tipus: nota que ha sigut generada per 
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Fig. l. Aspecte d'una dada MIDI. 
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l'instrument, velocitat de la pulsació, màxima pressió 
egercida sobre el teclat, etc. Com podem veure, aques
ta informació és la necessària perquè després, gràcies 
al programa adequat, puguem tornar a reproduir la 
peça musical amb el màxim de fidelitat. 

El sistema més elemental basat en el MIDI és el que 
es pot veure en la figura 2. En aquest sistema podem 
observar que tenim un sintetitzador amb implementa
ció MIDI, anomenat MASTER, el qual envia informa
ció a l'ordinador i aquest, gràcies al programa adequat, 
és capaç d'emmagatzemar en la memòria RAM tota la 
informació generada pel sintetitzador i posteriorment 
reproduir-la com si es tractès d'una enregistradora de 
cinta. 

ELS PROGRAMES SEQÜENCIADORS 

Com ja he dit abans, l'ordinador necessita uns pro
grames per poder dur a terme la tasca en qüestió. Els 
programes més importants i que són la base de tota la 
informàtica musical, són els programes anomenats se
qüenciadors. Aquests programes, com el nom indica, 
fan la funció de seqüenciar una peça determinada, ja 
sigui d' 1 o de 700 compassos, prèviament introduïda 
a través del teclat, gràcies al teclat musical. El mode 
de funcionament dels programes seqüenciadors és di
vidir l'àrea de treball en pistes (per analogia a les en
registradores multipistes de cinta magnètica) on a cada 
pista podem enregistrar la informació generada per 
qualsevol instrument MIDI. Inicialment els programes 
seqüenciadors tenien una capacitat limitada d'unes 8 
o 16 pistes, però gràcies als avanços en la matèria de 
software, actualment ens podem trobar amb seqüen
ciadors que tenen 500, 1000 o 3000 pistes i unes ca
pacitats des de les 1000 a les 60000 notes depenent 
de la capacitat de la RAM de l'ordinador. A la figura 
3 podem veure l'aspecte d'una de les pantalles d'un se
qüenciador MIDI. 

En els programes seqüenciadors, com ja he dit, no
més es pot gravar informació MIDI. Però això no és 
cap limitació, perquè avui dia tots els instruments mu
sicals amb un cert nivell professional tenen les sortides 
compatibles amb la interfície MIDI, ja implantades de 
sèrie. Alguns pensaran que instruments clàssics com les 
guitarres o els baixos no es poden introduir en un se
qüenciador. Això no és cap problema ja que existeixen 
uns aparells que converteixen el so de la guitarra a 
MIDI. Com podem veure no hi ha cap limitació per in
troduir els instruments en el sistema MIDI. 
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Fig. 2. Sistema elemental basat en el MIDI. 
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Per fer una breu descripció del funcionament dels 
seqüenciadors només cal dir que, un cop introduïda la 
informació generada en el programa la podem modi
ficar tant com valguem, per exemple: podem copiar un 
trosset de cançó n vegades, podem fer que una pista 
no soni (MUTE) per veure com està quedant la cançó 
sense aquell instrument, o fer l'operació inversa, que 
només soni una pista (SOLO). 

Ja per finalitzar en la descripció dels programes se
qüenciadors proposarem un cas pràctic. Imaginem-nos 
que disposem d'un teclat sintetitzador amb implemen
tació MIDI, un mòdul generador de sons (EXPAN
DER), i un ordinador amb un programa seqüenciador 

Fig. 3. Aspecte de la pantalla d 'un seqüenciador MIDI. 

de per exemple 64 pistes. Per no fer més complexa la 
descripció, imaginem-nos que l' EXPANDERpot ser ca
paç de generar vuit sons diferents i una secció d'ins
truments de percussió. Doncs bé, primerament enre
gistrem un ritme en la pista 1 del seqüenciador, des
prés gravem una línia de baixos en la pista 2 i, a partir 
d'aquí, només ens falta anar afegint-hi la melodia. 
Com que tenim 64 pistes, podem enregistrar inicial
ment 64 instruments diferents i, d'aquesta manera, 
crear una cançó amb la complexitat que requereixi. 

ELS PROGRAMES EDITORS DE SONS 

Un altre tipus de programes dissenyats per a la com- . 
posició musical són els anomenats programes editors 
de sons. Aquests programes han sorgit a causa de la 
complexitat dels sintetitzadors a l'hora de ser progra
mats. Gràcies als programes editors podem visualitzar 
tots els paràmetres característics en la creació del so i, 
a través de les diferentes pantalles que ens genera el 
programa en qüestió, podem anar aconseguint el so 
que nosaltres desitgem. Un cop hem sintetitzat el so 

Fig. 4. Aspecte parcial d'una partitura. 

que volíem, el podem guardar en el disc dur de l'ordi
nador i recuperar-lo tantes vegades com vulguem. 
Com que les capacitats d' emmagatzament dels discs 
durs són molt més elevades que les dels sintetitzadors, 
podem observar que la utilització d'un ordinador per 
a la realització de sons és quelcom factible i no es li
mita a la memòria del sintetitzador. Com que hi ha di
ferents maneres, electrònicament parlant, de sintetitzar 
sons, i aquestes depenen principalment del fabricant 
del sintetitzador, nosaltres hem de treballar amb el pro
grama adequat al tipus de síntesi determinat. 

ELS PROGRAMES EDITORS DE PARTITURES 

Darrerament, a causa de l'alta qualitat que es pot 
obtenir amb les impressores tradicionals i amb les im
pressores làser, s'han desenvolupat un tipus de progra
mes anomenats editors de partitures. Aquests progra
mes són majoritàriament utilitzats per les persones que 
han tingut una educació via conservatori o altres estu
dis similars, en el sentit que per a la creació de la mú
sica es treballa normalment en base a una partitura i 
en aquesta s'escriu tota la informació necessària per 
després amb l'instrument desiljat reproduir-la musical
ment. Com ja s'ha pogut deduir els programes editors 
de partitures ens permeten escriure música de la ma
nera tradicional, però amb la versatilitat que ens dóna 
l'ordinador, còpia de compassos, canvis de clau, edi
ció nota a nota, etc. He anomenat les impressores là
ser perquè, un cop creada la partitura, la podem im
primir i distribuir als músic reduïnt el temps existent en
tre creació de la partitura i la seva reproducció. En la 
figura 4 podem observar un tros de partitura i infor
mació referida a aquesta. 
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CONCLUSIONS 

A través d'aquest article he volgut donar a conèixer 
les principals aplicacions de l'ordinador en la creació 
musical. Evidentment hi ha més programes per ordi
nador, però en general els podem incloure en un dels 
tipus exposats anteriorment. També voldria deixar 
molt clar que en l'exposició he suposat que l'ordina
dor és transparent a la creació, és a dir, no hi aporta 
cap coloració. Això, ho dic perquè actualment comen
cen a aparèixer programes basats en la inteHigència ar-

tificial, però això ja és una altra història ... Ja, per aca
bar, només volia dir que si Mozart, Bach, Wagner o 
el mateix Beethoven haguessin viscut en una societat 
envoltada d'ordinadors, estic segur que els haurien uti
litzat, no ho creus així, tu? O 

JOAN VIDÓS i CERVELLÓ 
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CIRCUITS ÒPTICS: 
PRIMER PAS CAP A 

L ,ORDINADOR ÒPTIC 

A partir de la comercialtizació dels electrodomèstics que incorporen 
microprocessadors, la microelectrónica s'introdueix a la vida quotidiana, a 

causa del desenvolupament en massa de la tecnologia del silici. 

Tanmateix, en principi, l'elecció que permet desen
volupar una sèrie de circuits integrats en funció d'un 
material, és el resultat d'un compromís entre les pres
tacions del material i de les possibilitats tecnològiques 
existents. 

La tecnologia del silici té uns límits en les seves pres
tacions, ja que hi ha situacions, en les quals l'ús d'a
quest material és inapropiat per manejar alts fluixos 
d'informació i té un límit en la velocitat de transmissió 
de senyals; amb el silici és gairebé impossible aconse
guir temps de commutació per sota del nanosegon (109s) . 

Els límits infranquejables són la velocitat limitada 
dels electrons i la dificultat per realitzar múltiples inter
connexions en espais reduïts. 

El silici és un material que no es presta a la realit
zació de components òptics con: díodes electroluminis
cents, làsers de semiconductor, moduladors de llum, 
etc. Això suposa un inconvenient greu en l'arribada de 
l'era telemàtica. 

Per això a través d'altres materials com per exem
ple l'arseniür de ga l·li (GaAs), sorgeix la tecnologia òp
tica que es troba associada a la velocitat de la llum i a 
una propagació sense suport. Actualment ja es treba
lla amb aquesta tecnologia experimental, i es cons
trueixen circuits òptics integrats, els quals consisteixen 
en circuits que controlen feixos lluminosos a partir d 'al
tres feixos lluminosos. 

Aquesta interacció interfascial es realitza a través 
d 'uns estats d'excitació quàntica, anomenats excito ns. 
La nova tecnologia òptica permet realitzar circuits lò
gics que treballen a velocit~ts de femtosegon (l015s.) 

Però, que és un excitó? Es un estat biestable com
post per un electró i un forat (absència d'electrò en un 
orbital quàntic). L'excitó no és sinó un electró i un fo
rat girant al voltant d'un altre. L' excitó es constitueix 
amb un fotó de poca energia. 

Irradiant un material amb fotons dirigits, podem fer 
que els excitons formats controlin i aturin, per exem
ple, un feix lluminós. El problema és que, com que l'e
nergia d'enllaç dels excito ns és molt dèbil, només es 
mantenen estables els excitons a molt baixes tempera-

tures. Però, gràcies a l'aliatge GaAIAr (sistema ternari 
format per Gal·li (Ga), Alumini (Al), i arsènic (Ar) es po
den mantenir excitons a temperatura ambient. 

Aquest aliatge té la particularitat de tenir una ban
da d'energia prohibida molt petita. Això permet cons
tituir un pou quàntic (un pou quàntic és una zona on 
la barrera de potencial és estreta, la qual cosa obliga 
els exitons a confinar-se augmentant la seva energia 
d'enllaç). En aquests pous quàntics els excitons poden 
desplaçar-se en el pla de la capa fina del semiconduc
tor, paraHelament, però mai perpendicularment. El 
confinament de l' excitó té lloc a causa que el seu dià
metre és més gran que el del pou quàntic en el qual 
es troba. 

Com es pot aprofitar aquest fenomen per realitzar 
un circuit lògic ultraràpid? 

Qualsevol variació d'una ratlla d'absorció d'un ma
terial ocasiona una variació del seu índex de refracció. 
Aquesta modificació s'amplifica i situa el material dins 
una cavitat ressonant. Quan l'estructura de pous quàn
tics es coHoca entre dues làmines paraHeles molt re
flectants s'obté un dispositiu que té la propietat de 
transmetre les freqüències òptiques que coincideixen 
amb les seves pròpies freqüències de ressonància i de 
reflectir les altres. 

El conjunt d'aquest dispositiu (Transfasor) consti
tueix doncs, un circuit lògic que fa bascular el disposi
tiu d'un estat lògic i d'alta transmissió a un estat O de 
baixa transmissió, sent la velocitat de commutació de 
l'ordre de 1014 segons. 

Els participants en la cursa per aconseguir un pro
totipus comercial d'aquests circuits inclouen totes les 
companyies japonenses fabricants de circuits integrats, 
les companyies americanes IBM i AT&T, juntament 
amb la major part d 'universitats i centres d'investiga
ció dels Estats Units. D 

JOSÉ-JULIAN MORENTE i PRECEDO 
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' RADIO EXTERIOR DE 
CATALUNYA 
INFORME JURÍDIC (11) 

En la primera part d'aquest informe jurídic vaig apuntar que, a l'Estat 
espanyol, la radiodifusió internacional depèn del govern espanyol. Sovint és 
l'estat qui es reserva aquesta funció com a exclusiva i la seva organització 
depèn del servei públic de correus i telecomunicacions, com succeeix a la 
Unió Soviètica, al Marroc o a Xile. Però aquesta no és, ni de lluny, l'única 

possibilitat. 

En els casos esmentats, els serveis de radiodifusió 
internacional d'OM solen ser explotats per gestió direc
ta dels estats o els seus ens públics, els quals s'encar
reguen de distribuir-los a un departament ministerial, 
una direcció general o bé una comissió parlamentària. 
Això és comprensible si tenim en compte que la radio
difusió exterior és la que permet arribar directament a 
l'opinió pública exterior, i d'aquesta manera, exerceix 
un paper de gran importància pel que fa a les relacions 
exteriors a nivell cultural, econòmic i, sobretot, polític. 

De tot això es podria deduir que correspon al po
der polític de cada país dirigir aquestes relacions i, de 
fet, existeixen molts pocs casos en els que la radiodi
fusió exterior s'atribueix a empreses privades. Com a 
exemple d'aquesta possibilitat podem esmentar la Re
pública de Taiwan, on funciona una empresa priva
da (Societat Radiodifusora de la Xina) de la qual de
penen les emissores domèstiques, la CBS (Sistema 
Central de Radiodifusió) que emet cap al continent 
asiàtic i el Servei Internacional (emissora La Veu de 
Xina Lliure). 

L'organització i reglamentació de la radiodifusió in
ternacional depèn en gran mesura del grau de desen
volupament econòmic i social de cada país. En oca
sions, aquesta radiodifusió és prou complexa, però ra
res vegades arriba a ser plenament autònoma respecte 
de la radiodifusió interior . 

Als països on la radiodifusió exterior es troba molt 
desenvolupada, poden ser diversos els organismes pú
blics encarregats d'aquest servei, gaudint d'una perso
nalitat jurídica diferenciada i una plena independència 
enfront els serveis radiofònics interiors. Aquest seria el 
cas dels Estats Units o la República Federal Ale
manya. L'autonomia de la radiodifusió exterior s'ha 
desenvolupat gairebé sempre en països avançats que 
han assolit la seva autonomia per la necessitat de tenir 
miljans de comunicació amb personalitat jurídica inde-

pendent, després d'un procés de descentralització de 
funcions. 

Com ja hem dit, a d'altres països la radiodifusió ex
terior pot ser considerada com un complement de la 
interior, cas en el qual ambdues tenen una organitza
ció comuna, miljans idèntics i, per tant, un únic orga
nisme que acompleix dues funcions diferents, amb una 
personalitat jurídica única. Aquest seria el cas de l'Es
tat espanyol, donat que, en principi, les telecomunica
cions tenen una consideració de servei de titularitat es
tatal reservats al sector públic. Malgrat això, els serveis 
de telecomunicació (exclosos els de radiodifusió) que 
es desenvolupin des d'una propietat privada, que no 
utilitzin el domini públic radioelèctric i que no tinguin 
connexió a l'exterior seran considerats serveis públics 
de telecomunicació sempre que reuneixin els requisits 
recollits a l'article 9 de la llei del 18 de desembre de 
1987. Així, el titular del servei i l'usuari hauran de ser 
una mateixa persona física i jurídica i no es podran 
prestar serveis de telecomunicacions a tercers. 

En un altre article de la mateixa llei, el 26, també 
s'afirma que «les concessions per a la gestió indirecta 
dels serveis de radiodifusió sonora s' atorgaràn pel Go
vern, amb exclusió de les concessions de serveis de ra
diodifusió sonora en ones mètriques amb modulació 
de freqüència, que seran atorgats per les Comunitats 
Autònomes amb competència en matèria de miljans 
de comunicació social. 

En qualsevol cas, per a la prestació d'un servei des 
d'un organisme públic és indispensable el vist-i-plau 
per part del Ministerio de Transportes, T urismo y Co
municaciones dels projectes o propostes tècniques de 
les instaHacions, així com dels corresponents regla
ments tècnics i de prestació de serveis. O 

SÍLVIA ASCASO i IGLÉSIAS 
Advocadessa coNegiada núm. 15.731 a Barcelona 
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COM MUNTAR UNA 
ANTENA DIRECTIVA 

' DECAMETRICA. UN 
PROCEDIMENT 

Quan es parla dels muntatges d'antenes de certa envergadura no se11Jpre 
podem valdre'ns d'una sola persona per realitzar una tasca acurada. Es un 

procediment una mica més complex. 

Muntar una antena requereix un cert risc, sobretot 
quan ens referim a muntatges d'antenes que van su
portades sobre una torreta i tenen unes dimensions 
considerables. Jo mateix he col·laborat en el muntatge 
d'alguna d'elles i he vist muntatges bons i dolents que 
em mouen a comentar la qüestió des d'un punt de vis
ta que es podria qualificar d'observador. 

Val a dir, en primer lloc, que els radioaficionats cada 
cop ens hi hem de mirar més en la realització dels nos
tres muntatges a l'exterior. Això ho considero lògic, car 
l'antena és un element importantíssim de l'estació de 
radioaficionat ja que és el que farà que obtinguem uns 
millors resultats de la nostra estació. I com millors re
sultats, és obvi, més satisfacció personal. Però no és 
menys cert que cada cop tenim més problemes per po
der experimentar i endinsar-nos en aquesta temàtica. 
La seguretat que ens exigeixen que tinguin les nostres 
instaHacions no deixen pas a fer provatures i no es pot 
treballar de manera provisional. Però això seria un al
tre tema ... 

D'antenes, en podem muntar de molts tipus. Això 
estarà en relació amb la disponibilitat d'espai, possibi
litats econòmiques, intencionalitat pròpia, idiosincràsia 
personal o d'altres imponderables. El cert del cas és 
que, com apuntava anteriorment, fem el que fem, ho 
hem de tenir en les millors condicions possibles. I això, 
ens ho diu també la reglamentació car insisteix en el 
tema que s'ha de tenir una assegurança d'antena que 
cobreixi unes responsabilitats i una instaHació que no 
perjudiqui a tercers. 

En el cas que ens ocupa val a dir que vivint a Bar
celona o a qualsevol altra ciutat o poble tenim condi
cionants que ens obliguen a fer les coses el millor pos
sible. Quan estem vivint als immobles hem de tenir 
cura dels veïns (que no remenin accidentalment res ... ), 
no disposem d'amplis espais per a instaHacions (en 
molts casos). I per tant aquestes instaHacions s'han d'e
fectuar en condicions especials (teulades a considera-

Foto 1. Ensamblatge previ de l'antena Explorer 14 abans del 
seu enlairament. 

ble alçària, llocs on no hi ha baranes, teulats incli
nats ... ). 

Bé, tenint present aquest preàmbul, val a dir que 
no penso que sigui molt factible l'experimentació amb 
antenes en aquestes condicions, encara que hi ha qui 
la practica i em sembla molt bé. Per tant, quan vaig de
cidir embrancar-me en la instaHació d'antena de la 
meva estació vaig valorar tots els condicionants i vaig 
decidir que em fessin un muntatge que consistia en els 
següents elements: 
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Torreta de tres trams de 3m més puntera de 1,5 m. 
Rotor per girar el conjunt d'antenes directives (KR-

600-Kempro). 
Antena directiva de HF per a 10, 15, 20 i 40 m (Ex-

plorer 14-Hy-Gain). 
Dipol autoconstruït per a les bandes de 15, 40 i 80 m. 
Antena de 9 elements per a VHF (CabRadar). 
Antena vertical d 'un quart d'ona per VHF (Televes) . 

Bé, a tot això cal afegir cada cable de baixada cor
responent, tensors per a tota l'estructura juntament 
amb el seu cable, cable pel rotor, aïlladors, anclatges, 
etc. I ara que he esmentat els anclatges no voldria 
deixar passar l'oportunitat sense dir que tenen força 
importància en la instaHació i que depèn de cada ter
rat buscar un bon sistema de fixació ja que és tan im
portant com l'estructura de suport de l'antena car són 
els anclatges els que aguanten la força puntual efec
tuada pel vent. 

Una vegada vam tenir tot el material a punt, es po
dia començar el muntatge. Treballar en un terrat no és 
gens fàcil i s'ha de fer sobre segur quan tot això va so
bre una caseta d'ascensor que té una superfície aproxi
mada de 12 metres quadrats. I un dels procediments 
per fer-ho seria el següent: 

1. Es prepara uns deu o quinze dies abans la base 
de ciment on anirà clavada la placa que servirà de 
suport a la torreta. Es deixa assecar uns quants 
dies perquè el ciment s'endureixi. Aquesta base de 
ciment no cal que estigui clavada al terra del ter
rat en qüestió. 

2. Es prepara el primer tram de torreta abans de 
fixar-lo a la placa adosada al ciment. Se li posen 
tres (o quatre) vents d'un metre i mig de llarg que 
tinguin a l'extrem un aïllador (del tipus d'ou). Una 
vegada fet això, es pot collar aquest tram a la base. 

3. Seguidament, en cadascun dels extrems d'aquests 
aïlladors (que quedaran relativament al nostre 
abast) s'incorpora el cable restant dels vents que 
havíem instaurat en l'apartat 2. Això farà que es 
pugui assegurar bé aquest primer tram per pujar 
damunt la torreta amb seguretat (lògicament es 
porta un cinturó o arnès especial per poder que
dar subjectat en cas de caiguda accidental). 

4. Amb el segon i succesius trams seguirem el ma
teix procediment que hem realitzat per al primer, 
només que cada vegada cadascun dels trams 
s'haurà de pujar més amunt. Això es pot fer mit
jançant una corda on es va lligant cada tram. La 
persona/es que són damunt la torreta els acostu
men a posar a pols perquè encaixin els punts de 
subjecció dels trams. 

5. Una vegada es té muntada tota la torreta (amb 
puntera inclosa, que compta com un tram més de 
la torreta) aquesta estarà ja ben arriostrada i se
gura. En aquest punt es poden retocar els vents 
per tensar-los una mica més. 

Foto 2. Torreta muntada. 

Foto 3. Muntatge del segon tram de torreta. 
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6. Es coHoca el tub que travessarà la puntera i serà 
agafat pel rotor en un extrem i per l'antena en l'al
tre punt. A partir d'aquí es podrà començar a 
muntar l'antena al terrat per aixecar-la després. 
Tot muntatge de torreta abatible es pot tenir en 
compte però no el tractaré en aquest article. 

7. Quan tenim el sistema de suport ben agafat i ar
riostrat és quan es pot hissar l'antena. Hi ha una 
o dues persones, situades a la puntera de la tor
reta, que han d'estirar. Un parell de persones o 
més guien amb cordes doblades la part de sota de 
l'antena mentre aquesta va pujant. Quan el boom 
de l'antena és a dalt, es coHoca l'abraçadora d'a
quest a dintre del tub que sobresurt de l'interior 
de la puntera només uns centímetres i que prèvia
ment s'ha fixat bé amb els cargols que hi solen ha
ver a la puntera. En aquest punt es fa bascular 
l'antena pel boom i es deixa encaixada en el tub. 

Foto 4. Enlairament de l'antena. 

8. En cas que hi hagi d 'haver altres muntatges d'an
tena que vagin al damunt (tipos VHF o UHF), és 
en aquest moment que s'hi podrà empalmar un al
tre tub amb aquestes antenes que ja hi han d'a
nar muntades (si és possible). 

9. La resta es tracta d'anar establint cada cosa al seu 
lloc tot assegurant-la i coHocant els cables d'ali
mentació amb els seus corresponents connectors. 
Podríem dir que ara el muntatge es va perfilant 
des del sostre fins arribar a la base. S'ha de tenir 

J ' 

' 

I 

\ 

Foto 5. Fixació a la puntera. 

Foto 6 . Retocs finals acabada la instaHació. 
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present també de deixar el rotor en una posició 
concreta i muntar les antenes totes en la mateixa 
direcció. Quan el rotor es pugui posar, si hem de 
rectificar alguna posició es pot fer girant només el 
tub que hi va a continuació. Amb això s'aconse
gueix moure tot el conjunt alhora. 

10. I a partir d'aquí es tracta d'anar coHocant tot allò 
que falti per acabar de completar la instaHació tot 
fent baixar els cables d'alimentació que facin falta 
i l'alimentació de rotor pel lloc que sigui més 
adient i que molesti el mínim en el terrat. 

S'ha de comptar sempre, però, amb que les coses 
no surten rodones sinó que ens podem trobar amb in
convenients insospitats que s'hauran d'anar resolent de 
la forma més oportuna. En aquest sentit hom ha de cal-

cular que sempre hi haurà una part d' improvisació 
amb la qual s'ha de comptar. Si tenim més material 
que el just i pensem en tots els detalls pensables i im
pensables el resultat podrà ser més efectiu. Hem de 
pensar que no es pot anar pujant i baixant tota Ja ins
taHació a cada moment. 

73 i salutacions. D 

MIQUEL LLOMPART i MALLORQUÉS, 
EA3-FPR 

Membre de la URB 
Nota: El muntatge realitzat, el va portar el coHega i 

amic Fulgéncio de la EA3-ERI amb l'ajut directe d'en 
Paco EA3-FNA. També hi va posar el seu gra de sor
ra l'amic Jordi de la EA3-CAC. 

OUA00111S 'ÈCJlcs· 
NOU TELÈFON 

A causa d'uns reajustaments de la Companyia 
Telefònica, hem canviat el número de telèfon. 

Des d'ara, per qualsevol consulta, ens trobareu al 

(93) 257 67 57 
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BANDA CIUTADANA 
INCORPORACIÓ DE L,ECBF A L,ETSI 

L'ECBF comunica que ha estat acceptada com a membre de ple dret a 
l'ETS/, amb veu i vot a les reunions que aquest organisme celebri. Aquesta 

incorporació va ser ratificada a l'última assemblea general de l'ETS/ celebrada 
el 31 d 'abril de 1989. 

Qui és l'ETS!? Quin organisme hi ha darrere d'a
questes lletres? ETSI vol dir Institut Europeu de Nor
malització de Telecomunicacions, en anglés: European 
Telecommunications Standards Institut. Aquest esta
ment es va crear l'any 1988 sota els auspicis de la 
CEPT (Conferencia Europea de Postes y Telecomu
nicaciones). 

La CEPT és una conferència formada pels repre
sentants de les administracions de correus i telecomu
nicacions dels països europeus, que es celebra un o 
dos cops l'any. Per tant, aquest estament no té una 
personalitat jurídica, no té una adreça on dirigir-se ni 
on enviar correspondència per fer consultes, no hi ha 
cap secretari general ni cap organització al darrere. Per 
a qualsevol consulta que es volgués fer la resposta era 
que s'adrecés a la seva administració local. 

Per altra banda, la CEPT donava o dictava una sè
rie de recomanacions, no unes normes que s'han d'a
complir fermament. 

El futur després de l'any 1992, l'any de l'acta única 
europea, un dels temes que preocupava més a les ad
ministracions eren les diferents normatives en el tema 
de les telecomunicacions. Per tal de fer unes normes 
que de mica en mica unifiquessin les telecomunica
cions europees es va crear l'ETS!. La seva seu estable 
és situada a la vila francesa de Niça a la Costa Blava. 

NORMA EUROPEA DE BC 

S'aprova la normativa europea de BC, amb la in
clusió de 80 canals i els modes d'emissió AM, FM, SSB. 

Aquesta nrormativa serà lliurada a l'ETS! en el 
transcurs de la propera assemblea. 

Aquesta informació pot donar a entendre que s'ha 
aprovat una normativa amb 80 canals i no és així, cal
dria dir que és una simple proposta de normativa eu
ropea per ser lliurada a l'ETS!. Al pròxim número par
larem de la UIT (Unió Internacional de T elecomuni
cacions). 

Tal i com venim fent els darrers anys la Federació 
Catalana de BC ha participat en el Saló Internacional 
de la Imatge i del So SONIMAG 89. 

El nostre stand ha estat situat al mig de la Plaça de 
l'Univers en un símil d'envelat juntament amb els im
portadors de material per a la recepció de televisió vía 
satèHit. 

Enguany era format per la caravana de la Federa
ció, per donar-la a conèixer als socis que encara no 
l'havien pogut veure anteriorment, ja que es troba gai
rebé tot l'any per les comarques catalanes donant su
port a les activitats dels clubs adherits a nosaltres. 

Dins de la tasca de la Federació de donar a conèixer 
la BC, a l'stand s'exposaven els equips més populars 
de BC així com membres de la Federació que respo
nien a les consultes que feia el públic en general sobre 
el tema. 

W-----------------------------

Com a novetat per a tots els beceístes, la Federació 
anuncia la recepció per part del Ministerio de Trans
porte, Turismo y Telecomunciaciones de l'esborrany 
del nou reglament per a la Banda Ciutadana tal i com 
es va comprometre el MITT a la darrera ;eunió de 
membres del Ministeri amb el nostre Secretari General 
Vicenç Jareño, el mes d'abril passat. 

Com a innovacions d'aquest projecte-decret, la pri
mera correspon al canvi de denominació dels indica
tius de trucada. Abans tenien la denominació ECBX
XXXXX en la qual la primera X correspon a la zona 
a l'igual que als radioaficionats, les X següents corres~ 
ponen a un número correlatiu. 

La nova denominació sera ECB més dues xifres que 
corresponen al codi postal de cada província i després 
tres lletres correlatives des de la AAA fins a la ZZZ. Així 
mateix es reconeix el dret de dir o fer servir després, 

l'indicatiu oficial o un altre indicatiu de lliure elecció 
del beceísta. 

L'altra innovació correspon a l'autorització de la AM 
i la SSB, encara que amb una potència reduïda a 4 W 
de potència de cresta que ve a ser 1 W de potència 
milja. 

Aquesta mesura provisional amb caràcter de prova 
fins l'any 1992 (després en funció dels acords euro
peus), es faria definitiva o s'anuHaria totalment. 
. Un altre punt interessant és el reconeixement implí

Cit del dret a posar una antena exterior donant això 
sí, la recomanació que les antenes de BC es pdsin al 
més lluny possible de les antenes de TV. O 

ÒSCAR ESPALLARGAS 
Federació Catalana de Banda Ciutadana 

CONVOCATÒRIES 

ELECTREX 

Components, sistemes i serveis 
elèctrics i d'equips electrònics, a 
més del control d'instrumentació. 

Del 26 de febrer al 2 de març 

Informació: 
NEC Exhibitions Division 
National Exhibitions Centre 
Birmingham 840 1NT 
Tel. 021 780 41 41 

INTERNATIONAL 
HARDWARE AND 

HOUSEWARES SHOW 

Mostra d'articles d'ús domèstic i 
de ferreteria. 

Del 21 al 24 de gener 

Informació: 
Birmingham, Gran Bretanya. 

FIMAGSON 

Saló de la imatge i el so 

Del 19 al 22 de gener 

Informació: 
Recinto de Ferias de Madrid 
(Espanya) 

IMA 

Mostra internacional esbarjo 
màquines automàtiques. 

Del 24 al 27 de gener 

Informació: 
Heckmann GmBH 
Messen & Ausstellungen 
Kapellenstr. 47 
D-6200 Wiesbaden (Frankfurt) 
Tel. (O 61 21) 58 04 O 

OUI=JOt:HllS Tt:ClliCs· 

NOU TELÈFON 
PRENEU NOTA! 

Des d 'ara totes les vostres 
consultes a QUADERNS 

TÈCNICS, les atendrem al 
telèfon número: 

(93) 257 67 57 
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NOVETATS EDITORIALS 
ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Autor: H. Christofer/H. Amstead 
Edita: Noriega Editores. 

Editorial Umusa 

A l'home li cal buscar fonts d'energia bara
tes, no contaminants i accessibles. Amb la 
geotèrmia es genera energia i s'aprofita l'es
calfor de l'interior de la Terra, miljançant la 
perforació de pç>us com els emprats per 
extreure petroli. Es accessible l'energia geo
tèrmica?, com es pot determinar l'existència 
d'un jaciment geotèrmic?, en què es pot uti
litzar l'energia geotèrmica?, és necessària 
una tecnologia especialitzada?, és costosa la 
seva obtenció?, és font inagotable d'ener
gia?, perjudica el medi ambient? 
En aquesta obra, dirigida a tots els profes
sionals relacionats amb las Ciències de la 
Terra, hi ha no solament les respostes a 
totes aquestes preguntes, sinó també a les 
relacionades amb l'expolotació de l'energia 
geotèrmica. 

INTRODUCCIÓ AL PASCAL 

Autor: Enric López 
Edita: Eumo Editorial. 

El principal objectiu d'aquest llibre és ense
nyar a escriure programes en un llenguatge 
informàtic estructurat, el Pascal, a través del 
comentari d'uns altres programes curts i 
senzills, alhora que convida al lector a com
provar-los, modificar-los i a crear-ne de 
nous per tal de refermar els conceptes que 
va adquirint. Per aquest aprenentatge és 
imprescindible la utilització de l'ordinador i 
és a través d'aquest contacte amb la màqui
na que s'han d'anar adquirint els conceptes 
més elementals de la informàtica. 

Introducció 
al Pascal 

TABLAS Y FÓRMULAS DE 
ELECTRÓ NI CA 

Autor: Martin Clifford 
Edita: Noriega Editores. 

Editorial Umusa 

Aquest manual proporciona solucions ràpi
des, exactes i facils d'utilitzar per a tots els 
problemes comuns (i no tant comuns) relacio
nats amb les aplicacions de l'electrònica. Es 
tracta d'un llibre de consulta clàssic, utilitzat 
per milers de professionals, estudiants y afi
cionats de parla anglesa. La traducció a l'es
panyol és basada en l'edició més recent del 
original anglès, per poder-hi incloure mate
rial relatiu als nous avenços en tecnologia 
electrònica. 
Els que facin servir aquest llibre, no es veu
ran obligats a interrompre el seu treball a 
mig projecte, fer càlculs a mà o cercar la 
seva calculadora per realitzar conversions, 
ni buscar fòrmules específiques en obres de 
consulta. El Manual de Tablas y Fórmulas 
és un auxiliar extraordinari per estalviar 
temps i eliminar les errades de càlcul en el 
disseny de projectes, facilitant així el seu tre
ball en l'àrea de la electrònica i fent-lo més 
productiu. 

TABLAS 
Y FÓRMULAS 

DE ELECTRÓNICA 

Jaartin Clifford 
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LA INDÚSTRIA DEL CINEMA A 
CATALUNYA 

Edita: Departament de Cultura de la Gene
ralitat de Catalunya 

El nombre d'espectadors a Catalunya s'ha 
reduït pràcticament a una quarta part, en 
els darrers quinze anys. La universalització 
del fenomen televisiu i l'aparició de nous 
mitjans de difusió de l'obra àudio-visual 
han revolucionat els hàbits de consum de la 
població. Al mateix temps, han obert noves 
P.Ortes a la comercialització de les peHícules. 
Es per tot això que la indústria cinemato
gràfica a Catalunya, juntament amb els 
fluxos econòmics entre els sectors de pro
ducció, distribució i exhibició, es troben en 
un intens procés de transformació. Les ad-

ministracions públiques són un element im
portant de la promoció i el control d'aques
ta indústria cultural. En aquest llibre s'ana
litzen amb deteniment aquestes qüestions, 
anàlisi que es completa amb l'estudi de la 
situació de les polítiques cinematogràfiques 
en alguns països de l'Europa Occidental. 
La realització d'aquest estudi va ser porta
da, a petició dels principals representants de 
la indústria cinematogràfica, pel Centre 
d'Estudis de Planificació (CEP). O 

LA INDÚSTRIA 
DEL CINEMA A CATALUNYA 
f$llWCT\II..\, I VOUICt0 I tJ..t.MP~ 
w.a A l A )KVA n..v.-rnCAttO ............. 
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INICIACIÓ AL VÍDEO 

Autor: Pierre Barbey 
Edita: Marcombo!lV3 

La tècnica de la televisió no permet tan sols 
enviar imatges animades a molts quilòme
tres de distància. Amb els coneixements i 
miljans tècnics actuals és possible de fer 
moltes altres coses. 
El llibre presentat per 1V3 vol donar a co
nèixer els principis sobre els quals s'ha bas
tit la tècnica de la televisió ainb un llenguat
ge planer. No cal, doncs, tenir coneixe
ments tècnics especialitzats per introduïr-se 
en les idees que constitueixen les bases de 
la captació d'imatges, la codificació, la gra
vació i totes les operacions tècniques que 
implica la realització d'un programa de te
levisió. O 
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DIRECTORI D,ARTICLES PUBLICATS 

ELECTRÒNICA PRÀCTICA DELS FOTO,EMISSORS (\LS CCD (i Ili) QT-15 
FONT D'ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA QT- 1 CORRECCIQ EN LES C~ERES DE lV (I) QT-16 
ELS OSCILLADORS DE BAIXA FREQÜÈNCIA (!) QT- 2 CORRECCIO EN LES CAMERES DE lV (i ll) QT-17 
ELS O?CIL~ORS DE B~XA FREQÜÈNCIA (i ll) QT- 3 MONITORS D'IMATGE QT-18 
FREQUEN,CIMETRE ANALOGIC QT- 4 PROJECTORS DE VÍDEO (I) QT-19 
DETECCIO DE SUBPORTADORES AMB UN PROJECTORS DE VÍDEO (ll) Q T-20 
PLL-NE-565 QT- 5 PROJECTORS DE VÍDEO (i Ili) QT-21 
MULTIPLEXOR ANALÒGIC PER A OSCILLOSCOPI QT- 9 AJUSTAMENTS EN ELS VIDEOS (I) QT-22/23 
ACOBLADOR D'ANTENES QT-12 VIDEO INTERACTIU QT-24 
ENCESA ELECTRÒNICA PER A AUTOMÒBIL QT-12 AJUSTAMENTS EN ELS VÍDEOS (li) QT-24 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (I) QT-13 AJUSTAMENTS EN ELS VÍDEOS (i Ili) QT-25 
VISUALITZADOR D'ESTATS LÒGICS (i ll) QT-14 INFORMÀTICA 
FONT D'ALIMENTACIÓ D'ALTA PRECISIÓ QT-15 QUÈ ÉS UN ALGORITME? QT- 1 
GENERADOR DE FUNCIONS PER A LABORATORI QT-16 INTEL-UGÈNCIA ARTIFICIAL? 
MUNTATGE D'UN COMMUTADOR A DISTÀNCIA 

QT- 1 

PER A TRES ANTENES QT-17 
REPETIR QUÈ? QT- 2 

MICRÒFON SENZILL AMB POLSADOR 
EL NAIXEMENT DE LA lA QT- 2 

QT-17 PROCEDIMENTS EN BASIC CONSTRUÏTS AMB 
MUNTATGE D'UN DIGI-TESTER LÒGIC QT-18 DEFINICIONS D'USUARI QT- 3 
SEQUENC!ADOR DE LLUMS QT-19 CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA •TORTUGA» (I) 
CONSTRUCCIÓ D'UN VOLTÍMETRE DIGITAL QT-20 

QT- 3 

DISSENY DE CIRCUITS IMPRESSOS 
MÈTODES D'ORDENACIÓ DE DADES QT- 4 

QT-22/23 CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA ·TORTUGA• (11) QT- 4 
FONT D'ALIMENTACIÓ PROGRAMABLE QT-24 DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR QT- 4 
CO~TROL DE COTXES PER ULTRASONS QT-25 SISTEMES D'EMMAGATZEMAMENT DE DADES QT- 5 
POLIMETRE DIGITAL CONTROLAT PER ~p (I) QT-25 CONSTRUCCIÓ D'UNA PETITA ·TORTUGA. (i III) 
EMISSOR DE RAIG LÀSER PER A ILLUMINACIÓ 

QT- 5 

ESPECTACULAR QT-25 
L'ORDINADOR A L'ESCOLA QT- 6 
LES MÀQUINES INTEL-UGENTS QT- 6 

ÀUDIO SINCAT. EL SINTETITZADOR CATAlÀ DE VEU QT- 7 
EL DISC COMPACTE QT- 1 LIMITACIONS DE LA MENT (I) QT- 7 
HI-FI: BONS COMPONENTS, PERÒ ABANS QUE PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DESACOBLADORS? QT- 7 
RES, BEN AVINGUTS QT- 2 LIMITACION~ DE LA MENT (i 11) QT- 8 
ALTA FIDEUTAT DIGITAL QT- 3 LES INTERF!CIES D'USUARI (I) QT- 9 
SO PROF~IONAL: COMUNICACIÓ-CREACIÓ- LES INTERFICIES D'USUARI (i 11) QT-10 
RECREACIO QT- 4 HO SAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (I) QT-10 
LA TAULA DE BARREJA: CENTRE NEURÀLGIC LLENGUATGE MÀQUINA? QT-11 
DE LA CREATMTAT MUSICAL QT- 5 HOSAP EL VOSTRE ROBOT, CAP ON VA? (i 11) QT-11 
EL FILTRATGE ACTIU QT- 6 ELS HACKERS O PIRATES INFORMÀTICS QT-12 
L'EQUALITZADOR QT- 7 LA !f\, EL FUTUR PRÒXIM QT-12 
L'AMPLIFICACIÓ DE POTÈNCIA QT- 8 INTERPRET LOGO EN CATAlÀ QT-12 
MICRQFONS (I) QT- 9 PROBLEMA N' 1: LA TERANYINA QT-13 
MICRQFONS (11) QT-10 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ QT-13 
MICROFONS (i III) QT-11 SOLUCIÓ PROBLEMA N' 1 QT-14 
EL SISTEMA DE DISC COMPACTE QT-12 SISTEMES EXPERTS EN lA QT-14 
ELS DECIBELS QT-13 PROBLEMA N' 2: PERSECUCIÓ INFORMÀTICA QT-15 
COM TRIAR EL VOSTRE AMPLIFICADOR QT-14 ROBÒTICA (I) QT-15 
CÀPSULES MAGNÈTIQUES I COMUNICACIONS QT-15 SOLUCIÓ PROBLEMA N' 2 QT-16 
LES CINTES DE CASSETTE QT-16 ROBÒTICA (i 11) QT-16 
MILLORANT LA DEFINICIÓ DE LA IMATGE PROGRAMA DE CÀLCUL D'INTERESSOS QT-16 
ESTEREOFÒNICA QT-17 ELS BBS QT-17 
~ DISTO~SIÓ EN ELS AMPLIFICADORS D'ÀUDIO QT-18 LES PANTALLES D'ORDINADOR A EXAMEN QT-17 
AUDIO: CIENC!A I SUBJECTMSME (I) QT-19 IV JORNADES AFRICANES D'INFORMÀTICA QT-17 
ÀUDIO: CIÈNCIA I SUBJECTIVISME (i 11) QT-20 L'RS-232 (I) QT-18 
BANC DE PROVES: EL PROCESSADOR DE SO 422 DE BBE QT-21 lA: EL RECONEIXEMENT DE LA VEU QT-18 
TECNOLOGIA I MÚSICA QT-21 L'RS-232 (11) QT-19 
LA SERVOPOLARITZACIÓ ACTIVA DOLBY HX PRO QT-22/23 L'RS-232 (i III) QT-20 
NICAM 728: SO DIGITAL PER A LA TV DEL FUTUR QT-25 ESCUDELLA DE BITS. LA REVISTA EN DISC MAGNÈTIC QT-20 

VÍDEO 
ARQt¿ITECTURA D'UN ORDINADOR QT-21 

EL SISTEMA BETAMAX QT- 1 
ROBOTICA INDUSTRIAL QT-21 
RECONEIXEMENT DE VEU PER ORDINADOR QT-22/23 

EL TUB TRINITRÓ QT- 2 INFORMAT '89 QT-22/23 
EL SUPORT DE LA IMATGE ELECTRÒNICA QT- 3 INT~ODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ DEL ~p 8985 QT-22/23 
TRANSMISSIÓ DEL SENYAL DE COLOR EN TV QT- 4 VISIO DELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIO QT-24 
BLOC PER BLOC: EL TELEVISOR QT- 5 
TRANSMISSIÓ I RECEPCIÓ DEL SENYAL DE 

SISTEMES OPERATIUS QT-25 

TELEVISIÓ QT- 6 LEXICOGRAFIA 

COLORIMETRIA QT- 7 ELS DERIVATS EN -AT QT- 1 
BANC DE PROVES: VÍDE0-8 QT- 8 ELS •NOUS TERMES• QT- 2 
SATÈL·UTS DE lV: EMISSIÓ I RECEPCIÓ QT- 9 FACTORS DELS CANVIS D'UNA LLENGUA QT- 3 
CORRECTORS DE CONTORNS QT-10 EL LLENGUATGE TÈCNIC I CIENTÍFIC AL 11 
L'EDICIQ ELECTRQNICA (I) QT-11 CONGRÉS INTERNACIONAL DE LLENGUA 
L'EDICIO ELECTRONICA, (i 11) QT-12 CATALANA QT- 4 
MONTREAUX: TELEVISIO PROFESSIONAL QT-12 MOTS DERIVATS D'ALTRES IDIOMES QT- 5 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (I) QT-13 ALGUNS PROBLEMES DE LA TERMINOLOGIA 
DELS FOTOEMISSORS ALS CCD (11) QT-14 INFORMÀTICA QT- 6 
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REFLEXIONS SOBRE EL DICCIONARI DE 
TECNOLOGIA 
ÚS DEL CATAlÀ EN LA TÈCNICA 
PRONUNCIAR ADEQUADAMENT 
EL CATAlÀ A LA INDÚSTRIA TECNOLÒGICA 
LA INTERFERÈNCIA UNGÜÍSTICA 
EXCESSOS UNGÜÍSTICS 
NO HI HA SOLUCIÓ • TÈCNICA· 
SIGLES ARREU 
EL DISCURS TÈCNIC I PROFESSIONAL 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (I) 
LA TERMINOLOGIA ELECTRÒNICA I 
INFORMÀTICA (i 11) 
ELS TÈCNICS I LES LLETRES 
ELS NOMS COL·LECTIUS·I EL LLENGUATGE TÈCNIC 
ELABORACIÓ D'UN DICCIONARI DE TECNOLOGIA 
MECÀNICA 
EL •LÈXIC DE LA CIÈNCIA DEL SÒLo 
LA PRODUCCIÓ MECÀNICA I L'EURODICAUTOM 

INSTITUCIONS CIENTÍFIQUES 
INSTITUT CATAlÀ DE TECNOLOGIA. LA TECNOLOGIA 
AL SERVEI DE L'EMPRESA 
TERMCAT, UN SERVEI DE TEMINOLOGIA, 
PER A LA COLLECTIVITAT CIENTÍFICA I TÈCNICA 
CATALANA 
CENTRE DIVULGADOR DE LA INFORMÀTICA 
CENTRE DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA A LA UPC 
EL ClOC COM A INNOVADOR DE TECNOLOGIES 
INSTITUT DE CIBERNÈTICA. FABRICA D'ENGINYS 

EDITORIALS I LA PRÈVIA 
RECEPCIÓ DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
QT, POSSIBLE EINA DE DEBAT 
CATALONIA IS NOT PATAGONIA 
TELEVISIÓ PRIVADA: TVE-4, TVE-51 TVE-6? 
TXERNÒBIL O EL SUÏCIDI COL-LECTIU 
INVESTIGACIÓ MIUTARITZADA 
SONIMAG-86, A LA CORDA FLUIXA? 
PER FI L'EXCEPCIÓ/PALOMARES, 1966-1986, 
EL PLUTONI QUE SURA 
NUCLEARS: L'ABANDÓ URGENT 
PREMSA ELECTRÒNICA, EL FUTUR? 
L'ORDINADOR ES LA SOLUCIÓ, D'ACORD, 
PERÒ QUINA ERA LA PREGUNTA? 
CONTACTES INTERNACIONALS DE LA BC/ 
VANDELLÒS III LA CARN DE CANÓ 
NEIX L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA TÈCNICA 
NOUS AIRES PER ALS AFICIONATS A LES ONES? 
TREURE SUC DE LES ENGRUNES 
ON VA LA ROBÒTICA? 
INVESTIGEM, INVESTIGEM, PER A QUI? 
PREMSA ESPECIAUTZADA, PREMSA 
CONDEMNADA? 
FP, CRUÏLLA DELS FUTURS PROFESSIONALS 
AQUÍ RÀDIO EXTERIOR DE CATALUNYA. .. 
CONTROVÈRSIA AMB LES APUCACIONS DEL CIM I 
LA INTEL·UGÈNCIA ARTIFICIAL 
MILLORAR PER CRÈIXER 
HOME I TÈCNICA 
TV3: TORNEM-HI QUE NO HA ESTAT RES 

DIVULGACIÓ 
LA TECNOLOGIA ALTERNATIVA ALS MUNICIPIS 
EL FRACÀS ESCOLAR SOLUCIONAT AMB LA 
INTEL.UGENCIA ARTIFICIAL 
TECNOLOGIA MIUTAR: EL NEGOCI DE LA MORT 
HI SOM A TOCAR 
PROCESSOS DE CREACIÓ I NOVES TECNOLOGIES 
ESPAI: L'HORA D'EUROPA? 
QUÈ ÉS LA MONÈTICA? 
QUÈ ÉS EL BIOFEEDBACK? 
ALTA TECNOLOGIA: L'ALTRA CARA DE LA 
MONEDA 
LES NOVES TECNOLOGIES I ELS SEUS IMPACTES 
25 ANYS DE SONIMAG 
FUSIÓ VERSUS FISSIÓ, EL CUL-DE-SAC NUCLEAR 

QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT-10 
QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-14 
QT-15 

QT-16 

QT-17 
QT-18 
QT-19 

QT-20 
QT-24 
QT-25 

QT-14 

QT-16 
QT-16 
QT-18 
QT-19 
QT-19 

QT- 1 
QT- 2 
QT- 3 
QT- 4 
QT- 5 
QT- 6 
QT- 7 

QT- 8 
QT- 9 
QT-10 

QT-11 
QT-12 
QT-17 
QT-14 
QT-15 
QT-16 
QT-17 

QT-18 
QT-19 
QT-20 

QT-21 
QT-22!23 
QT-24 
QT-25 

QT- 1 

QT- 7 
QT- 8 
QT- 9 
QT- 9 
QT-10 
QT-10 
QT-11 

QT-11 
QT-12 
QT-13 
QT-13 

LA DESTRUCCIÓ DE L'OZÓ I LES SEVES 
CONSEQÜÈNCIES 
EXPOTRÒNICA - INFORMAT - 88 
LA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ, ELEMENT 
ESTRATÈGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'EMPRESA 
EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 
TECNOLOGIES (I) 
PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, UN PROJECTE 
QUE PREN COS 
LA RESURRECCIÓ DEL MOTOR STIRUNG 
EL CARÀCTER DE CLASSE DE LES NOVES 

QT-14 
QT-16 

QT-16 

QT-16 

QT-17 
QT-17 

TECNOLOGIES (i 11) QT-17 
L'X2 SUEC, ALTERNATIVA AL TGV QT-18 
SONIMAG '88: NOVETATS D'UN GRAN SALÓ QT-19 
RECERCA I INVESTIGACIÓ A LES UNIVERSITATS QT-19 
EL LÀSER. PRINCIPIS FÍSICS I APUCACIONS. L'HOLOGRAFIA. QT -20 
PERIODISME TÈCNIC I CIENTÍFIC, UN 
PROTAGONISME CREIXENT 
LES NOVES TECNOLOGIES A L'ESCOLA 
CONNECTORS COAXIALS 
OFIMÀTICA (I) 
GENERACIÓ DE VOLS SIMULATS A PARTIR D'IMATGES 
DE SATÈ-UT 
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