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TEMA 6 – LES COMUNICACIONS 

 

1- Introducció 
2- Elements de la comunicació 
3- Medis de transmissió 

a. Alàmbrics o guiats 
b. Inalàmbrics o no guiats 

4- Ones  
5- Ones mecàniques 
6- Ones electromagnètiques 
7- Espectre electromagnètic 
8- El telègraf 

a. Funcionament 
b. Codi Morse 
c. Nova era de les comunicacions 

9- Telefonia 
a. Com és un telèfon? 
b. Funcionament 
c. Establiment d’una comunicació 
d. Xarxa telefònica 

10- Telefonia mòbil 
a. Zona de cobertura 
b. Establiment d’una trucada 
c. Localització dels usuaris 
d. Canvi de cel·la 
e. Telèfon tribanda i quadribanda 
f. Targeta SIM 

11- Xarxa digital de serveis integrats (RDSL) 
12- Tecnologia ADSL 
13- Espai radiofònic 
14- La radio 

a. Funcionament de la comunicació radiofònica 
b. Introduir informació en una ona 
c. Amplitud Modulada (AM) 
d. Freqüència Modulada (FM) 
e. Transmissió de les ones electromagnètiques 
f. El receptor 

15- La televisió 
a. Funcionament de la televisió 
b. La formació de la imatge 
c. Televisió terrestre 
d. Televisió per satèl·lit 
e. Televisió per cable 
f. Televisió digital 
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1 – INTRODUCCIÓ 

Des de temps immemorials, l'ésser humà ha sentit la necessitat de comunicar-se amb els seus semblants, per fer-
los partícips de les seves idees, coneixements i emocions. 

Primerament foren gestos i senyes els principals mitjans de comunicació per posteriorment, passar pel 
desenvolupament del llenguatge, l'escriptura i la impremta. Ja al segle XIX, els progressos realitzats en tecnologies 
de la comunicació permeteren transmetre missatges electrònicament i es van assentar les bases de les actuals 
telecomunicacions. 

Avui en dia, gràcies al desenvolupament de l'electrònica, ningú s'imaginava la vida quotidiana sense el receptor de 
radio, el telèfon mòbil, la televisió i Internet. 

 

2 – ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ 

En qualsevol sistema de comunicació, els elements que el componen ha de 
poder intercanviar informació. 

De forma genèrica, els elements necessaris en la comunicació són: 

EMISSOR o generador de la informació 

MEDI DE TRANSMISSIÓ, a través del que s'emet. 

RECEPTOR de la informació. 

 

3 – MEDIS DE TRANSMISSIÓ 

El medi de transmissió és el conducte físic pel qual es transporta la informació, és a dir, pel qual es comunica 
l'emissor i el receptor. 

Les seves qualitats han de ser tals que no es produeixin pèrdues de la informació o que aquestes siguin mínimes. 

Els principals mitjans per la transmissió de la informació són: 

3.1 –ALÀMBRICS O GUIATS 

Creats per l'ésser humà i  que es caracteritzen per estar formats per un i més fils de cables conductors elèctrics u 
òptics. Entre aquests trobem: 

 Cables de parells trenats, que estan formatats per parells de conductors de coure, convenientment aïllats i 
trenats per reduir efectes no desitjats. 

 Cables coaxials, constituïts per dos conductors de  coure o alumini. El més extern forma una malla 
conductora i al seu interior es troba l'altre conductor (nucli), entre tots dos hi ha un aïllament elèctric, al 
igual que amb l'exterior. Es garanteix així un bon apantallament, que afecti menys a les interferències 
respecte al parell trenat. 
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 Fibra òptica està formada per un nucli fi i circular de fibra de vidre i un revestiment exterior per mantenir 
la llum al seu exterior. Estan constituïdes de tal forma que permeten transmetre al seu interior l'energia 
òptica. 

 
      

La informació, al contrari que en els casos anteriors, ja no es tracta de senyals elèctriques, sinó que és la llum 
proporcionada per dispositius del tipus díodes LED (díodes emissors de llum). Per aquest motiu aquests cables són 
menys sensibles a les interferències electromagnètiques, a més a més de ser capaces de transportar major 
quantitat d'informació. 

3.2 –INALÀMBRICS O NO GUIATS 

Realment és l'aire el mitjà de transmissió. Entres ells trobem: 

 Ones de ràdio, la tècnica de transmissió es caracteritza per la utilització d'emissors i receptors de 
radiofreqüència. Necessitem la instal·lació de les antenes per enviar i rebre senyals. Algunes de les seves 
característiques són: 

o Es propaguen en entorns tancats 
o Són sensibles a les interferències 
o El seu ús està regulat per la legislació 
o Adequades per la difusió de la informació a diversos destins simultàniament. 

 Microones. S'utilitzen per comunicacions via terrestre i via satèl·lit. Per les seves característiques (elevada 
freqüència i ones unidireccionals), es precisa que les antenes d'emissió i de recepció tinguin enllaç visual 
sense obstacles. 

S'utilitzen en llargues distàncies, entre 10 i 100 quilòmetres, per comunicació terrestre sense utilitzar 
repetidors i 36 000 quilòmetre per a satèl·lits de comunicacions. La seva principal aplicació té lloc en els 
enllaços de telefonia i televisió. 

 Infrarojos, per la transmissió de la informació s'utilitza les radiacions d'infrarojos. Es caracteritza per: 
o No pot travessar obstacles 
o Es propaga en línia recta 
o Baixa distància entre emissor i receptor 
o S'utilitza en enllaços punt a punt (auriculars inalàmbrics) 

 

 

 



               Tecnologia – 3r ESO                                                                     UD 6 LES COMUNICACIONS       - 4 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

4- ONES 

Les ones poden transportar l'energia i a més també es poden usar per a transportar informació. 

Són de gran importància en la tecnologia actual, ja que en la majoria de les aplicacions en telecomunicacions, 
aparells de medicina, sistemes de so hi estan incorporades. 

La manera més comuna de representar una ona és per 
mitjà d'una línia ondulada. Les ondulacions sempre 
són proporcionals a la pertorbació que simbolitzen. 
Per exemple, les ones de l'aigua d'un llac ens indiquen 
l'altura de la superfície de l'aigua, on les parts 
elevades s'anomenen crestes i les més baixes 
s'anomenen valls. 

L'amplitud d'una ona ens indica el valor màxim de l'oscil·lació, és a dir, l'altura 
màxima de l'ona. 

S'anomena freqüència al cicle on es va repetint de forma 
continuada part de l'ona, és a dir la unió entre una creta i una vall. 
La freqüència ens informa de la quantitat de vegades que una ona 
es repeteix en un segon (quantitat de cicles per segon). Es 

simbolitza amb la lletra efa minúscula i en cursiva (f). 

 

La unitat de mesura de la freqüència és l'hertz (Hz), on 1 Hz ens indica que es 
produeix 1 cicle cada segon, 2 Hz ens indiquen 2 cicles per cada segon i així 
successivament. 

 

 

Habitualment les ones tenen freqüències molt altes, per tant s'usen molt els múltiples de 
l'hertz. Els més freqüents són: 

 Kilohertz (KHz) = 1 000 Hz (mil cicles per segon) 

Megahertz (MHz) = 1 000 000 Hz (un milió de cicles per segon) 

Gigahertz (GHz) = 1 000 000 000 Hz ( mil milions de cicles per segon) 

 

La longitud és la distància entre dues cretes o entre dues valls.  Es representa 
amb la lletra grega lambda (λ). 

La longitud d'una ona està relacionada amb la freqüència. Si s'augmenta la 
freqüència es disminueix la longitud de l'ona i a l’inrevés. 
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5 – ONES MECANIQUES 

Aquest tipus d'ones necessiten un medi físic per propagar-se, ja sigui un gas, 
un sòlid o un líquid com l'aigua.  

Una ona mecànica es produeix en fer vibrar les partícules que formen el 
mitjà. La vibració es transmet a les partícules properes i comencen a 
desplaçar-se per l'espai allunyant-se del punt d'inici de l'ona. Un bon exemple 
són els terratrèmols o una corda quan es fa oscil·lar. 

 

El so és una ona mecànica. Aquest es produeix 
quan un objecte vibra a l'aire, és el cas d'una 
campana, la membrana dels altaveus o bé les 
cordes vocals dels humans.  

L'objecte que vibra empeny les molècules d'aire 
que es troben al seu entorn. Aquestes molècules 
topen amb altres molècules i els transmeten el 
seu moviment. La repetició de les topades fan 
que la vibració, el so, es propagui per l'aire.  

Perquè el so es transmeti cal que hi hagi 
partícules que puguin vibrar; per això no existeix el so al buit (a l'espai, com que no hi ha atmosfera, no hi ha so) 
però en canvi si que hi ha so dins de l'aigua. 

Les característiques principals d'una senyal analògica periòdica són: 

 AMPLITUD o valor de la senyal 
 FREQÜÈNCIA o nombre de vegades que la senyal es repeteix en un segon 
 PERÍODE o temps que triga en repetir-se la senyal. 
 LONGITUD D'ONA o distància d'un cicle o període de la senyal. si es considera que la 

velocitat de transmissió està pròxima a la de la llum i es calcula de la forma següent: 

és la longitud d'ona en metres. 

C      és la longitud de la llum (3 x 108 m/s). 

és la freqüència en Hz. 

 

El so es desplaça a 340 m/segon. La velocitat de transmissió del so depèn del medi pel qual es propaga i també de 
les condicions en què es troba: temperatura, humitat, pressió, ... 

A l'aire, la velocitat del so és aproximadament de 340 m/s, és a dir 1224 Km/h. Per exemple un avió supersònic és 
aquell que pot superar aquesta velocitat, d'aquí l'expressió "viatjar a la velocitat del so". 

 

 

 



               Tecnologia – 3r ESO                                                                     UD 6 LES COMUNICACIONS       - 6 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

6- ONES ELECTROMAGNETIQUES 

Les ones electromagnètiques deuen el seu origen a les propietats físiques de les càrregues elèctriques. 

Una partícula amb càrrega elèctrica genera un camp elèctric al seu entorn. El camp elèctric és la zona de l'espai on 
es manifesten les forces elèctriques. 

Quan s'accelera una càrrega elèctrica, el camp elèctric canvia de forma, és a dir experimenta una modificació. 
Aquesta modificació al camp elèctric s'irradia, és a dir, es deslliga de la càrrega i s'allunya a gran velocitat formant 
una ona electromagnètica. És una ona ja que no és constant sino que fluctua en el temps. Es diu ona 
electromagnètica i no pas ona elèctrica perquè tot el camp elèctric canviant genera un camp magnètic associat 
canviant. Les dues ones són indissociables, no poden existir per separat de manera que es parla d'ona 
electromagnètica. 

La forma de representar-ho són dues línies sinusoïdals perpendiculars on la de color vermell representa el camp 
elèctric i la de color blau el camp magnètic. Quan aquesta ona es repeteix periòdicament parlen de tren d'ones. 

Les ones electromagnètiques més conegudes són la llum visible, les ones de ràdio, la llum infraroja o la llum 
ultraviolada. 

    

Les ones electromagnètiques no necessiten un medi físic per propagar-se. La seva velocitat de propagació és molt 
ràpida, uns 300 000 Km/segon. 

Una ona electromagnètica es propaga per l'espai sense perdre energia, per exemple la llum d'una estrella llunyana 
pot viatjar durant milions d'anys sense debilitar-se. El viatge continua infinitament mentre no es trobi cap partícula 
que l'absorbeixi. Una forma d'incorporar aquesta energia és mitjançant la vibració. Si manipulem la vibració de la 
partícula emissora podrem transmetre energia i informació. Aquesta característica és la base dels actuals sistemes 
de comunicació sense fils com la televisió, la ràdio o la telefonia mòbil. 

Una ona electromagnètica pot transmetre energia de vibració entre dues càrregues elèctriques distants, aquesta 
característica l'aprofiten els sistemes de comunicació sense fil per transmetre informació. 
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7- ESPECTRE ELECTROMAGNÈTIC 

Una ona electromagnètica es diferencia d'una altra per la seva longitud. El conjunt de 
totes les ones electromagnètiques rep el nom d'espectre electromagnètic.  

Aquest espectre es divideix en diferents bandes en funció de les propietats físiques que 
tenen les ones. 

 

LLUM VISIBLE: És la banda de l'espectre electromagnètic que els humans podem veure. Aquesta 
llum està formada per totes les longituds d'ona que es troben entre els 380 i els 780 nm 
(nanòmetres) de longitud d'ona. Si fem passar llum visible a través d'un prima aquesta es 
divideix en colors.  

Conèixer les característiques de la llum visible és força important pel disseny dels receptors de 
TV, les càmeres, els sensors lluminosos o les cèl·lules solars entre altres. 

ONES DE RÀDIO: Són les que tenen les longituds d'ona més grans i les freqüències més baixes. Es fan servir per 
enviar informació sense fil en nombrosos sistemes de comunicació com la ràdio, la televisió o la telefonia mòbil. 

MICROONES: Algunes microones són absorbides per les molècules d'aigua, aquesta característica l'aprofiten els 
forn microones que escalfen els aliments transmetent energia a l'aigua que contenen. També s'itilitzen per 
transmetre informació en enllaços punt a punt (dues antenes que es passen informació entre elles) i també en la 
telefonia mòbil. 

INFRAROJOS: S'anomenen així ja que la seva longitud d'ona està situada just per sota de la llum vermella. 
Transporten energia calorífica. No la podem veure però si que podem notar la seva escalfor, és el cas del sol. 
S'utilitza per als comandaments a distància de TV, de vídeos, aparells de música, transmissió de senyals a través de 
fibra òptica, com a mitjà per irradiar escalfor en les estufes.  

ULTRAVIOLADA: S'anomenen així perquè la seva longitud d'ona està situada per sobre de la llum violada. La 
radiació ultraviolada que emet el Sol fa que la nostra pell es bronzegi. 

RAIG X: S'usen principalment en radiografies clíniques ja que la seva curta longitud d'ona pot travessar la carn però 
en canvi no pot travessar els ossos. També s'usen per les radiografies de soldadures de metalls ja que es poden 
detectar esquerdes que no podem veure a simple vista. 

RAIG GAMMA: Són les ones de menys longitud d'ona i més freqüència. Les generen els àtoms radioactius a les 
centrals nuclears i explosions atòmiques. Tenen molta energia i per això són molt perilloses per als éssers vius. 
S'utilitzen per a detectar esquerdes en metalls i en medicina per al tractament de tumors. 
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8 – EL TELÈGRAF 

 

El primer sistema de comunicació global amb les característiques dels actuals, és a dir 
comunicació instantània, a llarga distància i a baix preu, va ser el telègraf elèctric, 
desenvolupat per Samuel Morse el 1835. Actualment totalment obsolet. 

 

8.1 – FUNCIONAMENT 

 

Cada estació de telègraf constava d'un 
transmissor i d'un receptor, això vol dir 
que podia emetre i rebre missatges. Per 
enviar un missatge, és a dir un telegrama, 
s'havia de manipular un polsador que 
obria i tancava un circuit elèctric entre les 
dues estacions. Quan el corrent elèctric 
circulava, activava un electroimant en 
l'estació receptora. L'electroimant atreia 
una barra de metall que tenia al seu 

extrem una ploma amb tinta que anava dibuixant punts i ratlles en una cinta de paper. El conjunt d'aquests punts i 
ratlles era el missatge que es rebia. 

 

8.2 – EL CODI MORSE 

És una manera de representar la informació i que 
pugui ser entesa per l'emissor i el receptor. El 
telègraf utilitzava un codi molt senzil, el codi 
Morse. Es basava en la utilització de punts i ratlles. 
La genialitat era que aquest codi es podia 
implementar fàcilment amb la tecnologia elèctrica 
de l'època. Un punt s'enviava tancant el circuit 
breument i una ratlla mantenint-lo tancat una mica 
més de temps. 
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8.3 – NOVA ERA DE LES TELECOMUNICACIONS 

El primer país que va utilitzar 
el telègraf va ser els Estats 
Units. En aquella època el país 
estava en formació i per tal de 
mantenir el país cohesionat 
calia enviar informació entre 
la costa Atlàntica (Nova York, 
Boston o Washington) i la 
costa del Pacífic (San Francisco 

o Los Ángeles).  

Quan es va construir el 
primer telègraf 
trancontinental el 1861 els 
missatges arribaven a 
l'instant d'una costa a l'altra 
del país i la resposta es podia 
rebre de nou en breus 
moments; d'altra banda el 
cost era molt inferior. Va ser, 
per tant, un salt tecnològic 
sense precedents en la 

història de les telecomunicacions. 

Quan el telègraf va demostrar la seva utilitat, la demanda d'enviament 
de telegrames va augmentar moltíssim. Això va estimular l'aparició de 
noves tecnologies com la multiplexació, el 1853 que ja permitia enviar 
diversos missatges a la vegada amb l'ús d'un sol cable. El cable submarí 
va fer possible connectar per primera vegada dos continents (Europa i 
Amèrica el 1866), el telèfon (Alexandre Graham Bell el 1876) i la 
telegrafia sense fils (Marconi el 1895). 

 

 

 

9 - TELEFONIA 

Hi ha pocs invents que hagin tingut una repercussió social tan gran com la del telèfon. En poc més de 100 anys el 
telèfon ha transformat la vida de les persones, la seva manera de comunicar-se, de treballar o de fer negocis. 
Actualment l'organització econòmica i social actual no es pot entendre sense el telèfon. 

Resulta sorprenent la facilitat amb què, només marcant un número en un teclat, podem parlar amb una persona 
que pot ser a qualsevol lloc del planeta. La xarxa formada actualment per milions de telèfons ha estat la primera a 
cobrir una bona part del món i crear així un sistema de comunicació global. 

El telèfon i les línies de telefonia són una tecnologia en continu canvi i de la què s'han derivat nous sistemes de 
comunicació: fax, Internet, correus electrònics, telèfons mòbils, ... 



               Tecnologia – 3r ESO                                                                     UD 6 LES COMUNICACIONS       - 10 - 
 

©© Aula Z – Mario Domènech i Conxita Sabartrés   

Segons la majoria de llibres d'història l'inventor del telèfon va ser Alexandre Graham Bell, però l'any 2002 es va 
reconeixer que el veritable inventor del telèfon havia estat Antonio Meucci, un desconegut immigrant italià. El 
1856 Meucci va ser la primera persona que va aconseguir transmetre la veu humana a distància a través d'un cable 
elèctric però no va poder patentar el seu invent per manca de recursos i no va ser fins el 1876 quan Bell va 
patentar l'invent. 

9.1 - BREU CRONOLOGIA DEL TELÈFON 

1856 - Antonio Meucci inventa el telèfon, però no el pot patentar. 

1876 - Alexandre Graham Bell patenta el telèfon. 

1878 - Bell cre la seva empresa: "Companyia Telefònica Bell". 

1900 - Als Estats Units es registren un milió de telèfons. 

1924 - A Espanya es crea la companyia "Telefónica de España" i l'estat li concedeix en 
exclusivitat el seu servei. 

1939 - Primer telèfon inalàmbric. 

1955 - A Espanya hi ha un registre d'un milió de telèfons. 

1976 - Suècia estableix les primeres línies de telefonia mòbil. 

1980 – Gran expansió del telèfon mòbil. 

1998 - Liberalització de la telefonia a Espanya. S'acaba amb el monopoli i altres empreses comencen a oferir els 
seus serveis. 

2003 - Espanya registra més de 17 milions de telèfons fixos i més de 37 milions de telèfons mòbils. 

2008 - Inici dels telèfons intel·ligents. 

 

9.2 – COM ÉS UN TELÈFON? 

Consisteix en la transmissió de la veu i altres sons a distància, utilitzant aparells 
elèctrics, comunicats de forma alàmbrica (cables) o inalàmbrica (ones 
electromagnètiques). 

En l'actualitat, a més a més dels sons, es possible transmetre dades, imatges i en 
general, qualsevol tipus d'informació que pugi convertir-se en una senyal 
elèctrica. Els serveis telefònics són, per tant, innumerables, des d’informació 
horària, meteorològica, ..., fina a la connexió a Internet. 

L'accés a les xarxes de telefonia es realitza, normalment, a través d'un aparell 
anomenat telèfon, el qual consta bàsicament de: 

MICRÒFON, encarregat de convertir les ones sonores que li arriben en forma de senyals elèctriques per 
posteriorment transmetre. Poden ser electrodinàmiques, de carbó o de condensador. 
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AURICULAR O ALTAVEU, dispositiu que rep les senyals elèctriques identificant el nombre de l'abonat amb el qual 
es desitja comunicar. És numèric o alfanumèric, podent 
seleccionar la marcació per "polsos" (antiga) o per tonus 
(multifreqüència).  

TIMBRE o BRUNZIDOR, situat, generalment, al costat del 
dispositiu de marcació i encarregat de generar una senyal 
audible per indicar que l'altre abonat desitja iniciar una 
comunicació. 

CIRCUIT DE LÍNIA I TRANSMISSIÓ, encarregat de controlar la 
línia telefònica i eliminar qualsevol sobretensió que arribi per 

ella. 

9.3 – FUNCIONAMENT 

 

 

 

El seu funcionament es pot dividir en tres passos: 

 

 

TRANSFORMACIÓ DEL SO EN UN SENYAL ELÈCTRIC 

Aquesta tasca la realitza el micròfon. Aquest pot ser de 
condensador, electrodinàmics, piezoelèctrics, entre 
altres. 

 

 

El micròfon té una membrana metàl·lica que vibra en rebre 
el so. Darrera hi ha un petit recipient de grànuls de carbó 
(material que deixa passar poca electricitat). El micròfon és 
travessat pel corrent continu. Quan no parlem, la quantitat 
d'electricitat que travessa el micròfon és sempre la mateixa. 

 

Quan parlem, la membrana vibra i comprimeix els 
grànuls de carbó de manera que estan més junts o 
més separats. Quan estan molt junts s'estableixen 
molts punts de contacte entre ells i per tant pot 
passar el corrent a través del micròfon, en canvi 
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quan estan separats no s'estableixen prous punts de contacte i no passa suficient corrent. 

 

TRANSPORT DEL SENYAL 

El micròfon aconsegueix que la informació que hi 
ha al so es transfereixi a un cable elèctric. Aquesta 
informació viatja en forma d'electricitat i 
s'anomena senyal elèctric. Aquest senyal viatjarà 
des de l'emissor (telèfon de la persona que parla) 
fins al receptor (persona que escolta). Per fer-ho 
només fan falta dos cables de coure i una font de 
corrent continu com pot ser una bateria. 

 

REGENERACIÓ DEL SO A PARTIR DEL SENYAL 

Aquesta funció la realitza l'auricular. Aquest és un petit 
altaveu dissenyat per ser aplicat directament a l'oïda. 
Està format per un electroimant i una membrana 
metàl·lica. El corrent amb una intensitat variable que 
arriba del micròfon passa per l'electroimant i aquest 
atrau la membrana metàl·lica amb més o menys 
intensitat en funció de la intensitat del corrent i la fa 
vibrar. Quan es mou la membrana també vibren les 
partícules d'aire que es troben al seu voltant i es 

reprodueix el so original. 

 

 

9.4 – ESTABLIMENT D’UNA COMUNICACIÓ 

L'establiment d'una comunicació entre dos abonats telefònics ha 
de passar per les següents fases: 

Detecció d'inici de comunicació, quan l'abonat que desitja 
comunicar-se desppenja el telèfon. 
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Connexió amb l'abonat que truca, be sigui mitjançant un to o de viva veu, per indicar-li que se l'està atenent i que 
pot indicar el nombre d'abonat amb qui desitja establir la comunicació. 

Registre del nombre de l'abonat sol·licitat o emmagatzematge temporal en una memòria del nombre indicat 
mitjançant el dispositiu marcador. 

Selecció de l'abonat destinatari i comprovació de línia lliure (no està ocupada). En cas contrari s'indicarà 
mitjançant un to d'ocupat. 

Enviament de corrent de trucada si el destinatari no està ocupat. 

Connexió amb l'abonat de destí quan aquest despenja  el seu telèfon, produint-se el tall de la corrent de la 
trucada, estableix la comunicació i realitza la corresponent tarifa. 

Fi de la conversació i desconnexió quan un dels dos abonats penja el telèfon. 

 

9.5 – LA XARXA TELEFÒNICA 

Donat que és, pràcticament, impossible 
mantenir permanentment tots els usuaris 
connectats entre sí, es fa necessari la 
utilització d'un sistema que permeti establir 
la comunicació sols durant el temps que 
aquesta trigui. Aquests sistemes estan 
formats per: 

Les centrals de comunicació telefòniques, 
que són les encarregades de realitzar la 
connexió entre dos abonats que desitgen 
establir una comunicació. 

Diferents medis de transmissió connectats: 
xarxes d'enllaç i d'abonats. 

Les xarxes d'enllaç estan formades per circuits que uneixen les centrals entre sí, utilitzant medis adequats (cables 
de parells, fibra òptica, ...). Si les centrals connectades són urbanes, s'anomenen xarxes d'enllaços urbans; 
interurbanes si s'uneixen centrals de diferents localitats; i xarxa d'enllaços internacionals quan s'uneixen centrals 
de diferents països. 

Les xarxes dels abonats són elements de connexió entre els abonats i la central a la que 
pertanyen. Cada abonat té assignat un circuit independent de la resta dels abonats, 
anomenat bucle de l'abonat. 

Antigament el procés de connexió entre abonats es realitzava manualment, era una 
persona (operadora) l'encarregada de realitzar-la. En l'actualitat, les centrals telefòniques 
són automàtiques i realitzen la  connexió sigui de forma electromecànica (relés) o 
electrònica. 

Després de rebre el nombre de l'abonat amb el qual es desitja establir la comunicació, la 
central telefònica realitza les connexions adequades per a que la comunicació sigui 
possible. 
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A nivell privat, mitjanes o grans organitzacions empresarials necessiten equips similars als instal·lats en les xarxes 
públiques però de menor capacitat. Aquests equips s'anomenen centrals privades de comunicació (PBX), les quals 
proporcionen serveis de telefonia als usuaris connectats a elles, permeten realitzar trucades internes sense 
necessitat d'accedir a la xarxa pública. Un sistema automàtic o a través d'operadores atendran les trucades que 
provenen de l'exterior (xarxa pública) i donarà curs a les trucades que surten. 

 

10 - TELEFONIA MÒBIL 

És un sistema de comunicació sense cables que permet posar en contacte per mitjà d'ones de 
ràdio (transmissió d'ones electromagnètiques) persones que estan dins un territori geogràfics o 
àrea de cobertura per realitzar i rebre trucades, enviar correus electrònics, connexió a Internet, 
realitzar videoconferències, enviar imatges, missatges de veu, ... 

La primera trucada de telèfon mòbil la va fer Martin Cooper el 3 d'abril de 1973. Els primers 
mòbils comercials van arribar als inicis de la dècada del 1980 als Estats Units i al Japó. Aquests 
primers aparells eren força grans i pesats, molt cars i amb unes prestacions molt bàsiques, per 
tant eren usats per molt poques persones i només des d'un automòbil. 

 

La primera generació de telefonia mòbil, entre el 1982 i el 1992, utilitzava 
senyals analògics; això limitava el nombre de telèfons que podia utilitzar 
la xarxa.  

Amb la segona generació, cap al 1990, els senyals ja no eren analògics 
sinò digitals, és a dir, els missatges es transformaven en una filera de 
zeros i uns, augmentant així el nombre de terminals que podien utilitzar la 
xarxa i d'aquesta manera la telefonia mòbil comença a abaratir els preus  i 
es popularitza. També es millora la qualitat del so i apareixen els primers 
serveis adicionals com l'enviament de missatges de text (SMS).  

La tercera generació (3G) va portar la transmissió de dades a gran 
velocitat i la quarta (4G) augmenta la velocitat i la capacitat. Actualment 
els telèfons mòbils són autèntics ordinadors amb els què podem connectar-nos a Internet, mirar el correu 
electrònic, consultat mapes, veure vídeos en línea o descarregar-los, .... 

Es considera que aquesta tecnologia és la que ha tingut la difusió més ràpida de la història. També ha estat ràpida i 
espectacular la seva evolució tecnològica. En l'actualitat els telèfons a més de mantenir conserses de veu, s'han 
convertit en autèntics ordinadors cada cop més potents i amb moltes prestacions. 

Existeixen dos tipus de sistemes de telefonia mòbil, els anomenats cel·lulars o també els actuals smartphones i els 
anomenats sense fils, de limitada cobertura i ús residencial o en centraletes privades. Tots dos funcionen amb 
l'energia subministrada per una bateria de liti. 

10.1 – ZONA DE COBERTURA 

La zona de cobertura de la telefonia mòbil està dividida en zones més petites de forma hexagonal. Cada  divisió rep 
el nom de cel·la, d'aquí el nom de telèfons mòbils cel·lulars. Aquesta divisió es fa per augmentar el nombre de 
trucades simultànies, ja que les operadores de telefonia mòbil disposen d'un nombre limitat de canals de ràdio. 
Amb la divisió, les freqüències de ràdio es poden reutilitzar entre cel·les no adjacents. A cada cel·la hi ha una 
estació base formada per una antena que emet i rep ones de ràdio i els equips electrònics necessaris per poder 
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processar els senyals. A més en una de les cel·les hi ha la central de telefonia encarregada de gestionar tote les 
comunicacions amb l'ajuda d'ordinadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocasions el telèfon mòbil indica que no té cobertura, això es degut al fet 
que les ones de ràdio s'aflebeixen amb la distància. Si el mòbil està molt lluny 
de l'antena de l'estació base pot ser que el senyal no arribi prou bé al telèfon 
i es produeix un tall de cobertura, també hi poden influir altres elements com 
les muntanyes, els túnels o els edificis molt alts. 
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10.2 – ESTABLIMENT D’UNA TRUCADA 

Quan fem una trucada, en prémer el botó de trucada del telèfon 
mòbil s'envia un senyal de ràdio a l'antena de la cel·la on ens 
trobem. A l'estació base el senyal de ràdio del telèfon es 
transforma en un senyal elèctric que s'envia a la central de 
telefonia mòbil a través de fibra òptica o d'enllaços de 
microones. El senyal transporta el número al que s'està trucant i 
la cental busca a la seva base de dades on és el telèfon al que 
s'està trucant i redirigeix el senyal a l'estació base de la seva 
cel·la. Un cop allà el senyal elèctric es transforma novament en 
ones de ràdio que són detectades pel telèfon receptor. 

10.3 – LOCALITZACIÓ DELS USUARIS 

És important que la central de telefonia mòbil 
sàpiga en tot moment on és troba cada mòbil, 
en cas contrari no sabrà on enviar el senyal en 
cas de rebre una trucada. Per obtenir aquesta 
informació cada telèfon mòbil encès envia 
periòdicament un senyal de ràdio amb el seu 
codi identificatiu a l'estació base més propera. 
Cada estació base envia a la central una llista de 
tots els telèfons que es troben a la seva cel·la i 

la central enregistra aquesta informació en una base de dades. Quan un telèfon rep una trucada, els ordinadors de 
la central telefònica consulten la base de dades per esbrinar a quina cel·la es troba i a continuació s'envia el senyal 
a aquesta cel·la. 

10.4 – CANVI DE CEL·LA 

Si mentre s'està parlant o enviant dades per un telèfon a 
més ens estem desplaçant pot ser que canviem de cel·la, 
però la comunicació no es talla ja que la central de 
telefonia detecta el canvi de cel·la i envia el senyal a 
l'antena de la nova cel·la, és a dir a una nova estació base. 

 

10.5 – TELÈFON TRIBANDA I QUADRIBANDA 

Els mòbils més senzills són duals, això vol dir que poden utilitzar dues bandes de freqüència. Segons el país 
aquestes bandes són diferents, per exemple a Europa la telefonia mòbil usa les bandes de 900 i 1800 MHz, però als 
Estats Units les freqüències són les de 850 i 1900 MHz; per tant un telèfon dual pensat pel mercat europeu no 
funciona als Estats Units i altres països i a l'inravés.  

Per evitar aquest problema i que en viatjar puguem utilitzar el mateix telèfon arreu del món es van inventar els 
telèfons tribanda i quadribanda. 

10.6 – LA TARGETA SIM 

Quan ens fem usuaris de telefonia mòbil, l'empresa ens subministra una targeta que 
hem d'inserir al nostre telèfon. Es tracta de la targeta SIM (Subscriber Identity 
Module). És una placa de plàstic que conté un xip electrònic que permet que el nostre 
telèfon sigui identificat per la xarxa de telefonia i pugui transmetre veu i dades. Al xip 
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de la targeta SIM també s'hi emmagatzemen l'agenda de contactes i els missatges SMS. 

La targeta SIM té associat un codi, el cosi PIN (Personal Identification Number) que cal teclejar per poder fer servir 
el telèfon per primera vegada i cada cop que s'apaga o els queda sense bateria. 

El codi PUK (Personal Unlocking Key) serveix per desbloquejar el telèfon en cas d'introduir erròniament el codi PIN 
tres vegades. 

 

11 – XARXA DIGITAL DE SERVEIS INTEGRATS (RDSL)  

Amb l'objectiu de promoure la utilització de la tecnologia digital i oferir un millor servei als usuaris, en la dècada del 
70 del segle XX neix la xarxa digital de serveis integrals (RDSI) que ofereix connectivitat digital d'extrem a extrem. 
Aquest fet implica que tots els medis emprats siguin digitals. 

L'accés bàsic RDSI divideix la línia telefònica en tres canals: dos anomenats canals B de 64 Kbps es emprat per a la 
transmissió de veu i de dades, i el tercer o canal D de 16 Kbps s'utilitza per a senyals de control. 

 

12 – TECNOLOGIA ADSL  

Les sigles de “Asymetric Digital Subscriber Line” identifica una tecnologia per mòdems mitjançant la qual 
converteix el parell de coure que connecta la central telefònica amb l'usuari en un medi de transmissió digital 
d'alta velocitat. 

La utilització de la tecnologia ADSL es aplicable a la majoria dels usuaris i es tracta d'un servei dedicat; és a dir, 
l'usuari, a més d'estar permanentment connectat no comparteix els seus recursos amb altres. 

Mitjançant una adequada utilització del parell trenat, l'usuari disposarà, del servei telefònic convencional, i de dos 
canals de dades d'alta velocitat per enviament (ascendent) i recepció de dades (descendent). 

Les velocitats de transmissió de dades depenen de la distància entre l'usuari i la central, podent arribar a diversos 
Mbits/segon (Mbps) en el canal descendent. 

Aplicacions: Internet, accés remot a xarxes d'àrea local, teletreball, ... 

 

13 -  ESPECTRE O ESPAI RADIOELECTRIC 

El rang de freqüències utilitzables per a les 
comunicacions per ones electromagnètiques 
constitueix el que s'anomena espectre 
radioelèctric. 

La part de l'espectre electromagnètic més 
important és la de les ones de ràdio. Se situen 
entre els 3 KHz i els 300 GHz però 
experimentalment es pot arribar fins als 400 
GHz. 
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Cadascuna de les bandes de l'espectre radioelèctric està dividit en bandes o rangs de freqüència anomenats canals 
de ràdio. Un canal es pot utilitzar per emetre un programa de ràdio o de televió. A nivell internacional hi ha un 
organisme que s'encarrega de coordinar l'ús de les freqüències de l'espectre radioelèctric entre els diferents 
països, la Unió Internacional de Telecomunicacions ja que es tracta d'un recurs limitat. L'espectre electromagnètic 
és propietat dels estats. A Espanya és l'Agencia Estatal de Radiocomunicacions. 

En la figura es representa de forma simplificada les freqüències de l'espectre radioelèctric i la relació amb la 
longitud d'ona, així com cadascuna de les bandes en les que està dividida. 

 

 

14 – LA RÀDIO 

Es tracta d'un sistema de telecomunicació del so (veu, música, ...) mitjançant la utilització d'ones 
electromagnètiques que es propaguen per l'espai. És, per tant, un sistema de comunicació inalàmbric. 

El seu descobriment es remunta al 1867 quan el físic J. C. 
Maxwell, investigant les propietats de l'electricitat i el 
magnetisme, va teoritzar sobre l'existència teòrica de les 
ones electromagnètiques. Aquesta hipòtesi la va demostrar 
H. R. Hertz el 1887 quan va aconseguir generar ones 
electromagnètiques i detectar-les en un dispositiu situat a 
30 centímetres de l'emissor. S'anomenen ones hertzianes 
en honor al seu descobridor. 

L'experiment d'Hertz consistia en un emissor que generava 
ones fent saltar una espurna elèctrica. Per detectar-les s'utilitzava un anell metàl·lic seccionat en un punt. Els 
electrons dels àtoms de l'anell captaven l'energia de l'ona i es posaven en moviment, és a dir, generava un petit 
corrent elèctric. En arribar al punt on l'anell estava tallat, el corrent generava una petita espurna, cosa que 
permitia saber que s'havis rebut l'ona. 

   Universalment, Gugliermo Marconi està considerat com 
l'inventor de la radio, que l'any 1895 utilitza els 
descobriments de Maxwell i Hertz per construir el primer 
sistema de comunicació sense fils. El 1896 va transmetre 
una senyal a una distància de 1,6 quilòmetres.  
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Va patentar i desenvolupar comercialment la telegrafia 
sense fils amb un sistema que permetia enviar 
missatges en codi Morse fent servir les ones de ràdio. 
El moment culminant de les investigacions de Marconi 
es va produir el 1901 quan va aconseguir transmetre 
un missatge entre Europa i Amèrica, va ser el primer 
missage sense fils de llarga distància. 

Amb l'avanç de l'electrònica (vàlvules, transmissors, 
circuits integrats), el sistema de Marconi va anar evolucionant utilitzant-se dispositius electrònics cada vegada més 
sofisticats i reduint la mida del aparells. 

El següent repte va ser la transmissió de so, 
que va ser inventada per R. Fessenden el 
1906 i a la dècada de 1920 es va iniciar 
l'emissió comercial de la ràdio als Estats 
Units i a Europa. La ràdio es va popularitzar 
de manera que per primera vegada hi havia 
un mitjpa de comunicació que oferia de 
forma directa notícies i entreteniment. Cap 
al 1950 l'ús de transistor va permetre reduir 
la mida i el cost dels receptors de ràdio. 

Actualment la ràdio és un mitjà molt popularitzat i sobretot ha estat la base d'atres invents com la televisió, el 
telèfon mòbil o la connectivitat WiFi. 

14.1 – FUNCIONAMENT DE LA COMUNICACIÓ RADIOFÒNICA 

Les ones sonores emeses pel locutor de ràdio 
són captades per un micròfon, que les 
transforma en un senyal elèctric. Aquest 
senyal s'envia a una emissora on un equip 
electrònic s'encarrega d'amplificar el senyal 
processant-lo i difonent-lo en forma d'ona de 
ràdio a través d'una antena transmissora. 
L'ona es propaga en totes les direccions, de 
manera que pot ser captada per tots els 

receptors de ràdio que estiguin en la seva zona de cobertura. L'antena del receptor capta l'ona i la transforma en 
un senyal elèctric molt feble. A l'interior del receptor el senyal s'amplifica i s'envia a un altaveu que el transforma 
en una ona sonora molt semblant a la que va emetre el locutor.  

Hi ha moltes emissores diferents per la qual cosa el receptor disposa d'un circuit sintonitzador que permet 
seleccionar la freqüència de l'emissora que volem escoltar. 

14.2 – INTRODUIR INFORMACIÓ EN UNA ONA 

Una emissora de ràdio es 
caracteritza per la seva 
freqüència que és pròpia i 
no la pot fer servir cap altra 
emissora en la mateixa 
zona per tal d'evitar les 
interferències. És el que es 
coneix com a ona 
portadora, però aquesta 
per si sola no transmet 
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molta informació només indica que la emissora està en funcionament. Per enviar la informació als oients cal 
modificar l'ona portadora amb la finalitat d'introduir-hi un missatge. La manera més senzilla és apagar o encendre 
la portadora, tal i com funciona la telegrafia sense fils de Marconi. Amb un posador podem fer que l'ona portadora 
emeti durant un breu moment (equivaldria al punt Morse) o fer que funcioni una mica més (equivaldria a la ratlla 
Morse), d'aquesta manera podem enviar un missatge telegràfic a distància usant les ones de ràdio. 

14.3 – AMPLITUD MODULADA (AM) 

Apagar i encendre una ona contínua és un mètode molt poc eficient d'enviar informació a través d'una ona 
electromagnètica.  

Un millor mètode és modular l'ona portadora, és a dir, anar canviant la forma de l'ona que emet l'emissora per 
inserir-hi el missatge que volem transmetre. 

La senyal elèctrica en la que s'ha convertit el so, procedeix de distints dispositius (micròfon, reproductor de cinta 
magnètica, de compact-disc, ...), bé sigui directament o tractada mitjançant taules de mescles, s'amplificarà 
adequadament, constituint la senyal moduladora. Mitjançant oscil·ladors de radiofreqüència es generarà l'ona 
portadora, de freqüència estable, la qual, convenientment amplificada, serà el "vehicle" de transport de la senyal 
moduladora. 

Posteriorment es realitza la modulació, en amplitud o freqüència (AM o FM), obtenint la senyal modulada, que una 
vegada amplificada serà emesa a l'espai a través d'una antena. L'antena és un conductor capaç de radiar o absorbir 
energia de l'espai del voltant la qual té una longitud d'ona que és múltiple o divisor de la longitud d'ona de la 
senyal emesa. 

L'amplitud modulada (AM) consisteix en què una ona de ràdio que surt de l'emissora es va modificant 
constantment fent-la més "alta" o més "baixa" en funció del senyal que es rep del micròfon pel qual està partant el 
locutor.  

 

Recordem que l'"alçada" de l'ona és l'amplitud de l'ona, per tant podem dir que l'AM consisteix en variar l'amplitud 
de l'ona portadora en funció de l'amplitud de l'ona que transporta el missatge de veu. 

Recordem que si la modulació realitzada és en amplitud (AM), s'obté una ona de freqüència constant i igual a la de 
la senyal portadora i d'amplitud variable en funció de la senyal moduladora.  

La modulació AM va ser el primer mètode utilitzat per codificar el so en una ona de ràdio. 

14.4 – FREQÜÈNCIA MODULADA (FM) 

En el cas de la modulació en freqüència (FM), s'obté una ona d'amplitud constant i freqüència variable, depenen 
del valor de la senyal moduladora. Com més gran sigui l'amplitud del senyal que es rep del micròfon pel qual parla 
el locutor, més gran és la freqüència amb què emet l'emissora. 

Recordem que la freqüència ens indica el nombre d'ones completes que s'envien per segon, podríem dir que si la 
freqüència és més alta, les ones estan més juntes i si la freqüència és més baixa, les ones estan més separades. 
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L'emissora no pot modificar gaire la seva freqüència, només té un marge petit respecte de la freqüència adjudicada 
legalment ja que en cas contrari podría interferir en la freqüència d'una altra emissora produint interferències i 
com a conseqüència cap de les dues emissores se sentiria correctament. 

 

Les emissores que emeten en freqüència modulada (FM) tenen una millor qualitat que les d'amplitud modulada 
(AM), ja que no és tan sensible a les interferències, siguin naturals o artificials. 

14.5 – TRANSMISSIÓ DE LES ONES ELECTROMAGNÈTIQUES 

Les ones electromagnètiques es propaguen per l'espai a velocitats pròximes a les de la llum: 300 000 Km/s. 

 

A mesura que una ona de rdio o de televisió 
s'allunya de l'antena emissora, s'atenuarà; és 
a dir, disminueix la seva amplitud. Aquesta 
atenuació és directament proporcional a la 
freqüència de l'ona. 

 

Les ones radiades per una antena poden ser de dos tipus: 

 Les que es propaguen per la superfície de la terra (ona de superfície). 

 Les radiades a l'espai, en les que existeix menor atenuació (ona d'espai). 

En funció del tipus d'emissió, el mecanisme de propagació serà d'una o una altra forma. Així, en ona llarga la 
propagació es realitza per una superfície; en ona mitja pot donar-se tant per ona de superfície com per l'espai; i en 
ona curta (i freqüències superiors) es realitza per mitjà de l'ona d'espai. 

A més, en la propagació d'ones electromagnètiques cal tenir en 
compte aspectes com:  

o Estat atmosfèric, època de l'any, ..., que poden 
augmentar l'abast degut a l'efecte denominat de difracció 
troposfèrica. 

o Reflexions de l'ona en núvol o altres element, que 
poden produir efectes similars als anteriors. 

o Reflexions en les capes ionitzades de l'atmosfera, 
fenomen freqüent en determinades emissions de ràdio i que dona lloc a grans abasts. 

Efectes no desitjats en les transmissions de ràdio són: 

o Esvaniment o fading, es produeix quan l'ona de superfície i la de l'espai es reben en diferent fase 
(anul·lant-se entre si), el que provoca la sensació de que la senyal tendeix a desaparèixer. 
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o Zona de silenci en les que no es rebrà la senyal malgrat estar dins del radi de transmissió. Aquest 
fenomen es produeix en aquelles zones en les que es supera l'abast de l'ona de superfície i són 
sobrepassades per l'ona de l'espai reflectida en la ionosfera.    

14.6 – EL RECEPTOR 

 

Realitza el procés invers a l'emissor: 

 

L'ona electromagnètica d'una emissora de ràdio AM és interceptada per una 
antena. 

 

 
El circuit està format per una bobina i un condensador variable que 
sintonitza l'emissora i transforma les ones de ràdio en un corrent 
elèctric oscil·lant, és a dir, un senyal elèctric. 

 

 

El senyal elèctric es fa passar a través d'un díode de germani que 
rectifica el senyal i deixa passar només el semicicles positius. 

 

 

 

 
Un condensador elimina les pulsacions del senyal rectificat i el 
converteix en un senyal continu. 

 

 

El senyal resultant s'envia a uns auriculars que transformen el 
senyal en so. 

 

15 – LA TELEVISIÓ 
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La televisió és un sistema de telecomunicació que permet la transmissió a distància de so i imatges en moviment. 

El precursor de la televisió va ser Paul 
Nipkow, qui al 1884 va patentar un dispositiu, 
que encara que mecànic, era capaç d'explorar 
imatges i descompondre-les en punts de llum. 

Posteriorment, al 1897 Ferdinand Braun va 
inventar el tub de rajos catòdics en el que es 
basen la majoria dels receptors de televisió, i 
al 1923 Vladimir Zworykin desenvolupa el 
primer sistema de captació d'imatges 

anomenat tub iconoscopi. 

La tecnologia necessària es va inventar a les primeries del segle XX, va ser obra de diversos enginyers entre els que 
cal destacar John L. Baird, CharlesF. Jenkins i Vladimir Zworykin. 

La primera emissió regular de la televisió fou posada en marxa el 1926 per l'enginyer John Logie Baird, en els 
estudis de la BBC. Actualment la televisió ofereix una gran influència en la societat. 

Les emissions de televió van començar cap a l'any 1930 i ja el 1936 es van retransmetre per primer cop uns Jocs 
Olímpics. La popularització, però, no es va produir fins les dècades de 1950 i 1960, arribant, per exemple el 1969 
als 600 milions d'espectadors que van veure l'arribada de N. Amstrong i B. Aldrin a la Lluna. 

15.1 – FUNCIONAMENT DE LA TELEVISIÓ 

Per veure un programa en un 
televisor, cal un llarg procés. Primer es 
capta la imatge amb una càmera de 
vídeo i el so amb un micròfon. Els dos 
senyals s'envien a la unitat emissora, 
on es processen i s'editen afegint 
anuncis, sintonies, subtítols, ... El 
senyal resultant es transmet en forma 
d'ones electromagnètiques a través 
d'una antena. Aquestes ones són 

captades per una antena receptora que transforma les ones en un senyal elèctric molt feble. Els receptors de 
televió connectats a l'antena disposen d'un circuit electrònic que amplifica el senyal elèctric i el transformen de 
nou en imatge i en so i reproduint de nou l'escena original. 

15.2 – LA FORMACIÓ DE LA IMATGE 

La funció d'una càmera de televió és captar una escena i convertir-la en un senyal de 
vídeo, un tipus de senyal elèctric que conté informació visual. La llum que reflecteix 
l'escena penetra a la càmera a través de l'objectiu i és enfocada per un joc de lents. 
Gràcies a uns miralls especials que es descomposen en tres blocs de llum, un de 
vermell, un de verd i un de blau (els tres colors primaris). Cada bloc incideix sobre un 
sensor fotoelèctric del tipus CCD (charge-couupled device). El sensor transforma la 
llum en un senyal elèctric i el conjunt dels tres senyals elèctrics provinents dels tres 
sensors formen el senyal de vídeo que codifica la informació visual. 
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La imatge, per poder ser transmesa, s'ha de dividir en petits punts o elements d'imatges, els quals seran convertits 
en impulsos elèctrics.  

El senyal elèctric que arriba al receptor de televisió està compost d'àudio i vídeo. El senyal de vídeo es processa per 
mostrar entre 25 i 30 imatges per segon i això dona la sensació de moviment. La pantalla està formada per milers 
de punts de llum anomenats píxels. La pantalla d'alta definició d’un televisor actual és una quadrícula que té 1080 
píxels d'alt (línies) i 1920 píxels d'amplada (columnes).  

Cada píxel té tres emissors de llum 
(verd, blau i vermell). En veure's de 
lluny, els colors es barregen i 
generen un únic punt de llum, el 
píxel, i el seu color dependrà de la 
intensitat amb què es faci brillar 
cada emissor de llum. Hi ha 
diferents tecnologies per fabricar 
pantalles entre les que cal destacar 

les de plasma, les de LCD (Liquid Crystal Display) o les de tub (les més antigues). 

15.3 – TELEVISIÓ TERRESTRE 

 
És la televisió "clàssica", el senyal 
audiovisual s'envia mitjançant ones 
electromagnètiques des d'una 
antena emissora i que és captada 
per altres antenes receptores des 
dels diferents habitats o edificis. 
Perquè el senyal pugui arribar 
correctament a un ampli territori, 
és a dir que tingui una amplia 
cobertura, l'antena emissora ha de 

ser molt alta o estar situada en un lloc força elevat, sigui una muntanya o un edifici de gran altura. També és 
important la potència amb què s'emet ja que el senyal s'afebleix amb la distància. 

A causa de la distància, de les 
muntanyes, dels edificis molt alts i 
també degut a la curvatura de la 
terra, la cobertura que pot oferir 
una antena de televisió terrestre 
encara que sigui molt alta i potent 
té un límit. Per portar el senyal de 
televisió més enllà d'aquest límit 
cal instal·lar repetidors que reben 
el senyal del centre d'emissions, 
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l'amplifiquen i el tornen a transmetre perquè es pugui veure en un territori més ampli. Per enviar el senyal original 
als repetidors se solen usar enllaços punt a punt que són antenes direccionals que estan alineades entre si i 
s'envien senyals entre elles utilitzant microones. 

15.4 – TELEVISIÓ PER SATÈL·LIT 

La televisió per satèl·lit sorgeix com a solució als problemes d'abast 
de la televisió terrestre, en què és necessàri l'ús de repetidors. Els 
satèl·lits utilitzats per transmetre els senyals de televió són 
repetidors situats a l'espai, és a dir, a l'òrbita terrestre. En ser molt 
lluny de la superfície terrestre i no tenir obstacles, el senyal que 
emeten pot arribar a un territori molt extens, fins a un continent 
sencer. Per rebre el senyal que emeten es requereix una antena 

parabòlica orientada cap al satèl·lit. 

Els satèl·lits que envien els senyals de televisió ha d'estar 
sempre al mateix lloc de l'espai, del contrari les antenes 
parabòliques haurien de moure's contínuament. Per 
aconserguir-ho els satèl·lits es posen en òrbita 
geoestacionària, és a dir a uns 36 000 quilòmetres de la 
Terra. Els satèl·lits situats a aquesta distància es mouen a la 
mateixa velocitat que la Terra i per tant romanen estàtics respecte a un punt de 

la superfície terrestre. 

15.5 – TELEVISIÓ PER CABLE 

A la televisió per cable, el senyal arriba 
directament al receptor per mitjà d'un cable 
de fibra òptica o d'un cable coaxial. La fibra 
òptca transmet la informació en forma 
d'impulsos lluminosos. Consisteix en fils molt 
prims de vidre pur perque es fa passar un feix 
de llum infraroja procedent d'un làser i d'un 
díode LED. La llum no es pot escapar de la 
fibra i quan xoca contra la seva paret s'hi 
refleteix i continua avançant a través d'ella. A 

l'altre extrem hi ha una fotocèl·lula i un fotodíode que transforma el feix de llum en un senyal elèctric 
comprensible per al receptor de televisió. Per aquest sistema es pot enviar una gran quantitat de bits d'informació, 
senzillament encenent el feix de llum (que equival a un 1) o apagant-lo (equival a un 0), de manera semblant a com 
funcionava un telegraf Morse amb la diferència que és milions de vegades més ràpid. 

15.6 – TELEVISIÓ DIGITAL 

Un dels sistemes que està prenent més 
importància és la televisió a través 
l'Internet, usant les xarxes informàtiques 
per fer arribar vídeo al teleespectador. 
Podem incloure-hi moltes iniciatives, des 
dels serveis de televisió que algunes 
operadores de telefonia ofereixen als seus 
abonats a través de la línia telefònica, on 
és necessària una connexió ADSL, o la 
televisó "a la carta" que fan les emissores 
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de televisó tradicionals, digitalitzant els programes i posant-los després a Internet perquè els usuaris puguin 
veure'ls quan vulguin. També és interessant l'aparició de webs que ofereixen programes de televisió fets per petits 
equips de persones, usant Internet com a mètode de distribució, i que sense  gaires mitjans poden competir amb 
les grans productores de televisió tradicional.  

A Espanya l'any 2010 es va canviar el 
sistema de transmissió del senyal 
terrestre, passant a ser digital, això vol 
dir que encara que s'utilitzin ones 
electromagnètiques, la informació 
s'envia com una seqüència de 
números, en concret s'utilitza el codi 
binari, el mateix que usen els 

ordinadors, basat en només dos números: el zero (0) i l'u (1). Per tant podem dir que un programa de televisió 
digital és una llarguíssima seqüència de 0 i 1. 

L'arribada de la televisió digital ha suposat millores respecte de la televiaió analògica. En podem destacar 
l'augment de canals de televisió , per cada canal analògic n'hi caben quatre de digitals. Tant la imatge com el so són 
de millor qualitat. Les diferents cadenes de televisió poden oferir altres serveis afegits que abans no era possible, 
tals com la selecció de l'idioma, els subtítols, enquestes, sortejos o canals de pagament, entre molts altres. 

 

 


