
Sempre es agradable donar la benvinguda a un nou 
capítol, a una nova iniciativa, en general a qualsevol 
esdeveniment que materialitzi i tiri endavant alguna idea, 
pero encara es més agradable veure que les inquietuds 
endegades en temps preterits es van consolidan!. En aq uest 
entit vull felicitar a la revista "Buran" per el seu tercer 

número dones pel que sembla la revista s 'esta consolidant, 
i al mateix temps he de donar la benvinguda i encoratjar al 
Capítol d ' Estudiants del " Aerospace & Electronic Systems" 
per la seva aparició dins de la branca d 'estudiants del IEEE 
de Barcelona. Aquests fets , juntament amb el calendari de 
debats i taules rodones que s'esta duent a terme, ens 
demostren que la rama d'estudiants de I' IEEE de Barcelona 
esta més viva que mai. 

La societat "Aerospace & ElectronicSystems" es una de 
les més antigues agrupacions del IEEE, la seva activitat 
científica i tecnica rau en els sistemes de telecomunicació 
que no estan dedicats de form a principal o exclusiva al 
transport i processament d ' informació d 'origen huma, així 
hi trobem les següents arees d'interes: 

- Sistemes de Comandament, Control i Comunicació. 
- Sistemes de Conversió d'Energia. 
- Sistemes Robusts. 
- Sistemes d ' lnfra-rojos. 
- Sistemes Intel.ligents. 
- Sistemes de Navegació i Seguimen!. 
- Radar. 
- Robotica. 
- Sonar i Sistemes Submarins. 
- Sistemes Espacials. 

Com podem veure dones, son parcel.les de l'enginyeria 
on els enginyers de telecomunicaci6 hi tenen la possibilitat 
de desenvolupar la seva vida professional. 

El capítol d 'estudiants del AESS que en aquesta secció 
de Buran es presenta, disposa d ' una llarga Ilista d ' activi tats 
per a realitzar, totes elles interessants i for<;a lúdiques, des 
d 'el campionat de lluita de robots, fins al analisi de viabilitat 
en un futur més o menys immediat deIs invents que es 
presenten en les pel.licules de ciencia-ficció "Star Trek", 
passant per la visita a algun observatori astronomic, un curs 
de fotografia astronomica, etc. 

Bé, el capítol ja esta en marxa, animo a tots els lectors 
de Buran que tinguin inquietuds similars a associar-se i si 
més no a col.laborar en les activi tats que aniran proposan!. 
Vagi també la meva enhorabona als fundadors , als que els 
hi desitjo for<;a imaginació i creativitat per a pro posar-nos 
bones act ivi tats i per a trobar bons patroci nadors, i molta sort 
en aquest nou taran na. 

ANTONl ELlAS FUSTÉ, 
President de la Secció Espanyola de l 'IEEE 
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Lo imposible retrocede cuando se avallZa hacia ello. 

Muchos de vosotros, observando el firmamento habréis inten
tado sin éxüo encontrar la respuesta a infinitas preguntas que, una 
tras otra o todas a la vez se suceden en nuestra mente cuando fijamos 
nuestros ojos en esos puntos de luz, lejanos y a la vez cercanos si 
pensamo en término del Universo, que al brillar en la nada nos 
muestran la existencia de la misma nada. ¿Quiénes somos?, ¿de 
dónde venimos?, ¿cuántos más hay y dónde, y cómo, y por qué? .. . 

La ausencia de respuestas a muchas de éstas preguntas produce 
en nosotros una profunda inquietud, inquietud que nos ha llevado a 
unos cuantos a formar la asociación que aquí present amos 
Aess 'estud iantes es el capítulo de estudiantes de la ETSETB de la 
Aerospace and Electronics Systems Society. 

Esta sociedad está integrada por miembros del IEEE cuyo 
interés profesional se centra en la organización, diseño y desarrollo 
de sistemas complejos aplicados a la navegación, Radar, Sonar, 
telemetría, control, astrofísica y astronáutica, entre otros. 

Nosotros, trataremos de entender mejor los fenómenos que nos 
rodean, estudiaremos, mediante la formación de grupos de debate, 
diferentes aspectos de la ciencia, en particular los relacionados con 
los temas arriba mencionados. Estos debates no sólo se limitarán a 
considerar aspectos estrictamente científico-técnicos sino que tam
bién se orientarán a analizar las implicaciones que las diferentes 
teorías y avances tecnológicos suponen o han supuesto para la 
sociedad desde sus orígenes, dando lugar a la creación de numerosos 
mitos y supersticiones, algunos de los cuales se han mantenido en 
varias partes del mundo hasta nuestros días. 

Así, hablaremos de las diferentes formas de comunicación a 
distancia y las anécdotas asociadas, hablaremos de estrellas, de 
radiogalaxias, de las teorías de evolución del Universo (cómo 
empezó? y cómo terminará?), de las farmacias espaciales, los 
agujeros de gusano o agujeros blancos, de los robots con inteligencia 
distribuida que se envían como sondas a Marte, de los robots que 
hipotéticamente se enviarían a los agujeros negros para estudiar las 
características espacio-tiempo en ellos, de radares y sus aplicacio
nes, de sistemas de control en naves espaciales y los materiales que 
se utilizan en su construcción y en la fabricación de los trajes 
espaciales, de la teoría de la relatividad, de realidad virtual y en 
definitiva, de aquellos aspectos que pueden tener algo que ver con 
la tecnología. 

Nuestro propósito no es llegar al fo ndo de los misterios que 
científicos y filósofos de todo el mundo no han podido resolver, 
¿cómo podríamos?, sólo somos estudiantes, ... y lo seremos siempre 
por que siempre quedarán preguntas por responder y fenómenos que 
entender. 

No queremos finalizar esta presentación sin agradecer el apoyo 
recibido, tanto de aquell as personas que han colaborado con la 
incorporación de algún artículo, como de aquellos a los que aunque 
ésto no les haya sido posible por diferentes razones, nos han dado su 
confianza para que Aess 'estudiants sea una realidad. 

SIL VlA BLANCO, 
Presidenta d'AESS estudiants 



ACTIVITATS ORGANITZADES 
DATA 

23 Mar~ 

27 Abril 

28 Abril 

Maig 

ACTIVITAT 

Conferencia "MINIROBOTS 1 
EXPLORACIO ESPAIAL" a dmec del 
Sr Josep Amat. Professor del Departament 
d'Enginyeria de Sistemes, Automatica i 
RobOtica industrial. Aplicacions de la 
robOtica. RobOtica intel.ligent. Percepció 
sensorial per a robots intel.ligents. 
Cooperació multirobot. 

Sessió Trekkies. Projecció de capítols de la 
serie de TV Star Trek i converses sobre la 
tecnologia futura, les seves aplicacions i 
problemes filosofics que comporta: forats 
de cucs, teletransportació, robots, 
biomedicina, ... 

Visita a I'observatori Astronomic de 
Sabadell (Observació a través del telescopi, 
conferencia i programa audio-visual sobre 
els telescopis) 

Visita a l'Observatori Fabra 

Maig Visita Aeroport ? 

11 Maig 

Juliol 

Juliol 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Sessió Trekies 

Taller de Robotica. L'objectiu del taller 
sera fer possible que qui vulgui es pugui fer 
el seu propi robot. 

Curs de Fotografia Astronomica ? 

Ruta "Salva i Campillo" 

Silicon Graphics. Camió de demostració 
de realitat virtual. 

Creació de grups de debat 

Presentació memoria d' activitats. 

29 Mar~ 95 CONCURS "PBOT". Veure el proper 

article. 

Febrer 95 Un any de projectes. Presentació de la 
publicació que recollira els resums deIs 
Projectes Final de Carrera realitzats durant 
l'any 94. 

Organitzadors d'AESS Estudiants: 

SIL VIA BLANCO, MARIA MALAGRIDA, ORIOL DE LOS 
SANTOS, MOISES GARICA, PABLO SARRIAS, Mf! JOSÉ 
GABALDÁ,JOSEP MªMIRATS,RAMONENCINAS,LOLA 
ANDRÉS, ANTONI FERRATÉ, JUAN CARLOS 
LLORENTE, ALBERT BIFET 

CONCURS pBOT 

Segurament us haura copsat el títol d'aquest article. 
En eH ens endinsarem en una idea nascuda ara ja fa un 
pareH de mesos fruit de la iniciativa i col labora ció de tres 
associacions de l'Escola Tecnica Superior d'Enginyeria 
de Telecomunicació de Barcelona. (AESS, Barcelona 
Jove Telecom i Forum de Telecomunicacions). 

La idea és proporcionar un marc en el que la gent 
aficionada a la electronica i la mecanica pugui demostrar 
el seu enginy tot divertint-se. S'ha decidit que la millor 
manera de dur a terme aquests objectius és organitzar una 
competició de robots. En aquesta competició els participants 
han de dissenyar i construir un robot amb certes limitacions 
de cost, pes i dimensions. 

El joc consisteix en que dos robots s'enfrontin dins 
d'un area predelimitada pertal de fer fora l'adversari. En 
una primera lectura aquesta idea pot semblar un xic bel 
licista pero, que és la vida sinó una Huita constant en que 
les accions del altres són tant o més importants que les 
propies, i cal preveure-Ies i contrarestar-Ies. 

Concurs 

~ 

Penseu que aquest és el primer cop que un concurs 
d' aquestes característiques es duu a terme dins la nostra 
escola. El concurs inicialment fou pensat per i per a 
alumnes de l'Escola de Telecomunicació, pero degut a 
l'interés que aquest concurs ha despertat entre els 
afeccionats a la electronica, mecanica i temes afins, 
l'organització ha decidit obrir-Io a tothom. 

El dia del concurs sera durant la primavera del 1995. 
Així doncs us animem a participar ja que hi ha temps de 
sobres per a que penseu, dissenyeu i construiu el vostre 
robot. Podeu passar a recollir la reglamentació de la 
competició en la direcció que adjuntem. En aquesta, hi 
trobareu tota la informació necessaria: les especificacions 
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que han de cumplir els vostres robots, dates d'inscripció, 
limitació de cost, característiqes del terreny de joe, etc. 

Telefons de contacte: 401-68-16 
401-68-21 
401-70-50 Fax: 

Correu electronic: 
També s'informa de les dues categories en que es pot 

participar en aquesta primera edició del eoncurs robot: 
robots autonoms i robots controlats per ordinador. En 
aquesta darrera categoria l'organització posa a disposicó 
del participant, si ho desitja, dos ordinadors PC compati
ble i el cable de connexió entre l' ordinador i el Pe. 

FIDONET 2:343/108.24 
2:343/108.9 

INTERNET bjt@bjt.etsetb.upc.es 

Tota aquesta informació la podeu passar a recollir en 
la següent adre~a: 

Concurs Robot 95 
MMul B5 despatx 00l. 
e/ Gran Capita s/n 
Campus Nord UPC. 
08071 Barcelona. 

Organitzadors: 

Josep Maria Mirats 
Oriol de los Santos 
Ramon Encinas 
Silvia Blanco 
Antoni Ferraté 

Col-laboradors: 

FORUM DE 
TELECOMUNICAUONS 

IUT
Barcel .. a 
JoY8 
rele_ 

M Mil .. 

Deis hUDlans robotitzats als robots 

a idea que existeix a 
nivelI popular que els 
robots són maquines 
amb aparen~a exterior 
i comportaments 

~ __ .. humans, es deu a les 
novel· les i pel·lícules de ciencia 
ficció. Fins i tot el mateix mot de 
robot té aquest origen: el seu crea
dor fou l' escriptor txec Karel 
Capec, en la seva novel· la curta 
Opilek. Tres anys després, l'any 
1920, tornem a trobar aquest mot 
en la seva coneguda obra de teatre 
Rossum 's Universal Robots 
(R.U.R.). En aquesta, un home 
fabricava maquines amb forma 

ANTONI FERRATÉ, 
Membre d'AESS Estudiants 
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humana, perque li servissin com 
a esclaus, anomenant-los robots, 
del txec robota, mot amb que es 
denomina el trebalI en esclavitud 
(en l' obra, els robots es revolten 
contra el seu creador). Pero molts 
segles abans, la idea de robot com 
a home artificial, ja existia en les 
llegendes i la imaginaclO 
popular:Segons una llegenda 
grega, Pygmalió va esculpir una 
bella estatua de la qual es va ena
morar. La deessa Atenea es va 
eommoure i va convertir l' estatua 
Galatea en un ser vivent, i es 
casaren, i foren feli~os ... o 
almenys aixo se suposa, perque hi 
ha qui sosté que després de la 
lIuna de mel, Pygmalió va posar 
immediatament a Galatea a 
treballar!, i ja tenim el primer 

avantpassat del robot industrial, 
o potser el primer huma robotizat? 

Al segle XVIII, la proliferació 
d'automates va coincidir amb un 
corrent de pensament que sostenia 
que el mateix home era una maquina 
sofisticada. Una obra influent 
d'aquesta epoca és "L'homme 
Machine", escrita per Julien La 
Mettrie l' any 1748, que sostenia que 
un home podia ser explicat per 
complet mitjan~ant comparació amb 
mecanismes de rellotgeria. 

Aquesta idea fou recuperada dos 
segles més tard per Norbert Wiener, 
el pare de la Cibernetica, que sostenia 
que els humans i les maquines eren 
comparables en certs nivells i que 
l' objeetiu de la cibernetica era 
comprendre els faetors comuns de 
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