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La comunicació és una de les capacitats més destacades
dels éssers humans, ja que ens permet de viure en comunitat
i intercanviar informacions, sentiments, emocions, impres-
sions... Us imagineu com seria la nostra existència sense la
comunicació? Per millorar l’eficiència de la comunicació,
la tecnologia ha desenvolupat diferents ginys que van des
dels senyals de fum visibles a desenes de quilòmetres fins a
la transmissió per satèl·lit que fa possible posar en contacte
dos punts qualssevol de la Terra.

El transport també ha estat i és una de les activitats bàsiques
per traslladar informació, mercaderies i persones. La tecno-
logia hi ha intervingut de manera decisiva, des de la inven-
ció de la roda fins a les naus espacials. El transport ha pro-
piciat la mobilitat de les persones fins al punt que ha canviat
la manera de viure a les societats industrials. El transport,
però, comporta problemes associats, com la seguretat de les
persones i la contaminació del medi ambient. Sabries dir
per què?

• Valorar les comunicacions i els transports com a factor clau en
el desenvolupament cultural i econòmic de les societats.

• Conèixer i valorar les aportacions de la tecnologia en el desen-
volupament de les comunicacions i dels transports.

• Descriure la composició dels sistemes de comunicació i de
transport més actuals.

• Diferenciar els sistemes de comunicació per cable i per ones
electromagnètiques.

• Descriure i valorar els diferents sistemes de transport.

O b j e c t i u s

orts
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Podem definir la informació com el procés d’obtenció o d’elaboració de
dades que proporcionen coneixement.

La comunicació és el procés de transmissió d’informació entre un emissor i
un receptor, que poden actuar amb reciprocitat combinant ambdues fun-
cions. 

La necessitat de la comunicació

L’intercanvi d’informació i la seva conservació han estat des de sempre unes ne-
cessitats bàsiques per a la nostra supervivència i progrés. Vivim immersos en un
món ple d’informació: la previsió del temps, els horaris dels mitjans de transport,
els noticiaris de la ràdio i la televisió, els manuals d’instruccions d’electrodomès-
tics i altres aparells, les programacions de tot tipus, el contingut dels llibres de
text, els senyals de circulació, les qualificacions de l’institut, els resultats de les
activitats esportives, el cens de població, el valor nutricional dels aliments, etc.

La necessitat de les comunicacions i
els transports

4.1.

La informació té sentit quan pot ser compartida amb altres persones, fet que està
relacionat amb l’establiment d’uns símbols i d’uns codis que permetin codificar i
descodificar la informació. Aquesta és la funció, per exemple, dels alfabets i dels
llenguatges, dels senyals i del codi de circulació.

La codificació dels signes és un element clau per a la comunicació de la informa-
ció. Els llenguatges verbal i escrit són els màxims exponents de la riquesa huma-
na en el procés de comunicació. Sense la codificació i l’acord per usar uns signes
comuns, la comunicació és pràcticament impossible.

El procés tecnològic de la comunicació

La comunicació pot ser unidireccional o bidireccional. La lectura d’un text, l’ob-
servació de la televisió o l’audició de la ràdio són comunicacions unidireccionals.
En canvi, una conversa per telèfon o a través d’un xat i l’intercanvi de correu són
comunicacions bidireccionals. En aquest cas, els agents implicats en la comunica-
ció actuen de receptor i d’emissor durant el procés de comunicació.

En el procés comunicatiu intervenen cinc elements:

– L’emissor, que és l’origen de la informació.

– El missatge, que conté les dades o la informació.

– El codi o conjunt de símbols que representen la informació.

– El canal, que és per on passa la informació.

– El receptor, que és qui rep la informació.

En segons quines situacions pot
caldre que una determinada infor-
mació només sigui coneguda per
l’emissor i pel receptor a qui va
destinada, per exemple, certs se-
crets comercials, o en situacions
bèl·liques. Llavors s’utilitza la in-
formació xifrada .

Els mètodes de xifratge són molt
diversos, i poden anar des de la
simple operació d’assignar un nú-
mero a cada lletra de l’alfabet, fins
a complicadíssimes operacions
matemàtiques.
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Aquest procés es pot veure afectat per la incidència de les interferències que difi-
culten la captació nítida del missatge per part del receptor. Les interferències po-
den ser de diferents tipus segons quin sigui el canal de transmissió. En el cas de la
transmissió per so, qualsevol soroll present que no formi part del missatge pot di-
ficultar-ne la recepció. En el cas de les ones de televisió terrestre, un edifici molt
alt que s’interposi davant de l’antena receptora pot dificultar la recepció de les
imatges i del so.

Receptor

Interferència

Missatge

Canal

Context o referent

Codi

Emissor

El tractament de la informació i la seva comunicació necessiten de la tecnologia
per ser més eficients, de manera que actualment ja se’ls associa, i com ja saps par-
lem de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

La tecnologia, mitjançant el procés tecnològic, s’ha encarregat al llarg de la histò-
ria de fer front a un dels grans problemes que dificulten la comunicació: la dis-
tància. Avui dia podem gaudir d’una extraordinària xarxa de comunicacions que
ens permet des de parlar directament amb una persona que està en un altre conti-
nent fins a presenciar en directe per televisió esdeveniments que estan succeint a
qualsevol part del planeta.

Però no sempre ha estat així. Els primers processos tecnològics encaminats a co-
municar-se a distància foren molt senzills i tenien l’objectiu de salvar uns cente-
nars de metres. S’utilitzà el so (tambors i xiulets) i senyals visuals (fum, banderes,
torxes). Les torres de guaita, construïdes principalment a l’edat mitjana, constituï-
ren un sistema mixt de comunicació, sovint amb una estructura de xarxa. Per co-
municar-se, de dia es feien servir banderes i de nit, torxes.

El gran desenvolupament de les telecomunicacions s’ha produït a partir de les tec-
nologies elèctrica i electrònica, juntament amb la informàtica i les ciències i tec-
nologies de l’espai.

Torre de Montferri, a l’Alt Camp. Les
torres de guaita tenien una funció de
comunicació i de defensa.

Torre de comunicacions de Collserola
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1. En una conferència telefònica entre dues persones,
indica els cinc elements que conformen el procés
comunicatiu.

2. Indica dos exemples de sistemes d’informació ba-
sats en un codi cromàtic o de colors.

3. Posa alguns exemples de processos tecnològics de
comunicació emprats abans de l’aparició de l’elec-
tricitat.

4. Quines interferències es poden produir en la lectura
d’un document escrit? Recordeu que una interferèn-

cia és un fenomen indesitjat que dificulta la recep-
ció o interpretació del missatge.

5. Hi ha informació que ha de perdurar durant el
temps. Per això la tecnologia ha desenvolupat dife-
rents sistemes i màquines com el paper i la imprem-
ta. Fes una relació d’altres suports físics per emma-
gatzemar informació de diferents tipus (escrita,
sonora, gràfica...).

6. En el text es diu que els mitjans de transport són un
factor clau en el desenvolupament econòmic i cul-
tural d’una societat. Per què et sembla que és així?

La necessitat del transport

Un mitjà de transport també és un mitjà de comunicació, ja que permet que es tro-
bin i es reuneixin persones i pobles de diferents cultures i procedències. Per això,
el transport també és una de les activitats humanes més importants i antigues que
han evolucionat amb la tecnologia i és un factor clau en el desenvolupament eco-
nòmic i cultural de la societat. 

Els humans sempre hem tingut la necessitat de desplaçar. Primer per buscar ali-
ments i refugi i, més tard, per comunicar-se amb humans d’altres pobles i civilit-
zacions. La necessitat d’establir relacions, l’intercanvi comercial i el desig de des-
cobrir noves terres han fet necessaris els mitjans de transport i els han impulsat.

Les grans transformacions tecnològiques dels darrers temps han tingut en l’evolu-
ció dels mitjans de transport un exponent claríssim: avui ens podem desplaçar d’un
continent a un altre en poques hores, cosa impensable fa tan sols cent anys. Els
mitjans de transport requereixen la creació d’unes infraestructures que modifiquen
el territori considerablement: carreteres, autopistes, vies de tren, ports i aeroports.
Aquestes vies de comunicació han sorgit com a conseqüència de les necessitats de
desplaçar-nos i d’intercanviar tota mena de mercaderies.

El model econòmic actual a Occident demana que els mitjans de transport siguin
cada vegada més ràpids, més segurs, més econòmics i més còmodes. És en
aquests aspectes que els enginyers de les empreses constructores destinen molts
esforços a la investigació i al desenvolupament de nous sistemes i vehicles.

Avió Concorde de la companyia an-
glesa British Airways enlairant-se a
l’aeroport londinenc de Heathrow.
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Telèfon i fax4.2.

El telègraf fou el primer giny de les telecomunicacions que
tingué una implantació massiva, atès que permetia la trans-
missió de missatges a llarga distància mitjançant instal·la-
cions amb fil elèctric (Liverpool-Manchester, 1836) i per
mitjà d’ones electromagnètiques (Marconi, 1901). Per
transmetre la informació feia servir un sistema molt
rudimentari d’obertura i tancament d’un circuit
elèctric amb dos símbols, el punt i la ratlla, que
es diferenciaven simplement pel temps de tanca-
ment del circuit. Amb aquests dos símbols i el codi
Morse (1822) era possible codificar la informació.
Tanmateix, la impossibilitat de transmetre la veu
es convertí en el principal inconvenient.
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Signe Equivalent fonètic

Codi Morse

Signe Equivalent fonètic

Alexander Graham Bell presentà l’any 1876 el primer telèfon, que permetia
transmetre el so a distància a través d’un cable elèctric. A Barcelona, el primer te-
lèfon arribà l’any 1877. Durant la primera època la connexió entre telèfons era
manual, a través d’operadores. Les primeres centrals automàtiques van aparèixer
l’any 1952 a Alemanya. També es van instal·lar cables submarins per comunicar
els continents. L’any 1966 es va incorporar un nou material, la fibra òptica, que
permetia millorar la capacitat de les línies telefòniques, així com la qualitat de la
transmissió. Els primers sistemes de telefonia mòbil es van desenvolupar l’any
1978 als Estats Units.

Les activitats comercials entre empreses feien necessari l’intercanvi freqüent de
documents, el qual s’efectuava per mitjà del correu o del transport. L’any 1971,
l’empresa Rank Xerox presentà el fax o facsímil, sistema que possibilità la trans-
missió electrònica de documents emprant la línia telefònica.

A. G. Bell (1847 - 1922) en la inaugu-
ració de la línia telefònica de Nova
York a Chicago el 1892.

Samuel Morse

Telègraf
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El telèfon

El telèfon ha sofert una gran evolució tecnològica des de la seva aparició. Avui
manté la seva funcionalitat original, però ha gaudit d’un conjunt de millores im-
pensables en el seu inici. El sistema telefònic es fonamenta en la transmissió bidi-
reccional del so a distància mitjançant la conversió del so de l’emissor en un se-
nyal elèctric, que es transmet a través de la xarxa de comunicació fins a arribar al
receptor i convertir-se de nou en so. Com que és una comunicació de caràcter bi-
direccional, tant l’emissor com el receptor poden simultaniejar les dues funcions
comunicatives. Per posar en contacte els dos interlocutors, cal adreçar correcta-
ment el senyal, acció que realitzen les centrals telefòniques. Actualment, distin-
gim dos tipus de telefonia: la telefonia fixa i la telefonia mòbil. 

La telefonia fixa
La telefonia fixa es basa en la ubicació fixa dels aparells telefònics en un lloc es-
pecífic: una casa, una oficina, un restaurant, etc. Els aparells telefònics estan con-
nectats a una xarxa de comunicació a través de cable elèctric. 

L’aparell telefònic més comú
consta d’un micròfon, d’un auri-
cular, d’un sistema de marcatge
numèric i d’un avisador acústic.
El micròfon converteix el so en
un senyal elèctric. Les variacions
de pressió produïdes pel so fan
vibrar una membrana situada al
micròfon que les converteix en
variacions de tensió elèctrica que
es transmeten a la xarxa de comu-
nicació.

L’auricular fa la funció contrària: en rebre el senyal elèctric, el converteix en un
senyal sonor. L’avisador acústic de trucada consta d’un brunzidor electrònic que
emet un so a intervals regulars. Un teclat permet realitzar el marcatge del número
del telèfon al qual es vol trucar. En la telefonia fixa, els aparells reben l’alimenta-
ció elèctrica de la mateixa línia telefònica; els aparells mòbils, en canvi, com que
són autònoms, usen bateries recarregables.

La xarxa de comunicació permet la localització dels aparells i la transmissió d’in-
formació entre aquests a través de cables elèctrics, cables de fibra òptica o enllaços
per ones terrestres mitjançant satèl·lits. Llavors, les centrals telefòniques deriven
les trucades cap als telèfons del seu àmbit o bé a altres centrals. El contacte entre
els aparells telefònics es realitza d’una manera totalment transparent per als usua-
ris; és a dir, el missatge entre un telèfon i un altre pot recórrer trams de cable elèc-
tric, trams de fibra òptica, trams de comunicació per ones terrestres i per satèl·lit.
Aquesta diversitat de mitjans és la que permet abastar pràcticament tot el planeta.

La substitució del cable elèctric per fibra òptica amplia la capacitat
de les línies telefòniques per mantenir connexions simultànies i a una
velocitat més alta; és el que es coneix per línies de banda ampla. La
fibra òptica està constituïda per fils de vidre que transmeten la infor-
mació emprant la llum com a mitjà de transmissió amb molts avan-
tatges sobre el cable elèctric: més velocitat, major capacitat i insensi-
bilitat a les interferències. 

Telèfon dels anys 40

Centraleta telefònica el 1927

Fibra òptica
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L’aplicació de la tecnologia digital a les centrals ha millorat la qualitat de la co-
municació telefònica, així com la prestació de serveis per part de les companyies.
La tecnologia digital ha permès l’aplicació d’ordinadors al control i a la gestió de
la xarxa, atès que la informació de les trucades pot ser tractada amb precisió i 
rapidesa i pot suportar un gran volum de dades.

El servei telefònic al nostre país està gestionat a dos nivells: per una part, hi ha el
servei bàsic d’instal·lacions i infraestructures bàsiques, que és competència de la
companyia Telefónica; i, per una altra part, hi ha les companyies operadores que
tarifiquen les trucades. Això permet que els clients puguin escollir entre les ofer-
tes de serveis i preus de diferents operadores.

La telefonia mòbil
En la telefonia mòbil els aparells són autònoms, es desplacen amb l’usuari. La
connexió amb la xarxa de comunicació es fa a través d’ones electromagnètiques.
La telefonia mòbil és una evolució de les comunicacions per ones electromagnè-
tiques entre l’aparell mòbil i una estació repetidora fixa connectada al sistema de
telefonia convencional. 

Aquests aparells tenen connexió amb les centrals telefòniques a través d’antenes
que estan repartides pel territori i formen cèl·lules, que són zones a les quals do-
nen cobertura, i formen una xarxa específica de comunicació entre mòbils i entre
mòbils i telèfons fixos. Aquestes cèl·lules reben i emeten el senyal cap al mòbil i
cap a les centrals que gestionen informàticament tot el trànsit de trucades de la
xarxa. D’aquesta manera, els mòbils poden treballar amb potències molt baixes, i
així es pot reduir la grandària i el pes de l’aparell i de les bateries. En el moment
que un mòbil està connectat, els sistemes informàtics de la central el tenen loca-
litzat per poder adreçar-hi les trucades. La gestió de la trucada es du a terme en
centrals terrestres; els mòbils, per tant, no es comuniquen directament entre ells.

La creació d’una xarxa de comunicació per telefonia mòbil necessita la instal·lació
de multitud d’antenes en el territori per cobrir els usuaris; hi ha, però, zones remo-
tes que no tenen cobertura. La tecnologia digital GSM (Global System for Mobile
Communications) és la de major implantació comercial en els països del nostre en-
torn i permet la comunicació amb els estàndards GSM. És el que es coneix amb el
nom d’itinerància o roaming. Aquesta tecnologia incorpora el número d’identifi-
cació d’abonat en una petita targeta de memòria anomenada SIM (Suscriber Iden-
tity Module), que es pot posar en qualsevol aparell. La targeta disposa d’un núme-
ro de seguretat anomenat PIN (Personal Identification Number), el qual s’ha
d’introduir amb el teclat cada vegada que el mòbil es posa en funcionament. Per
funcionar, els mòbils obtenen l’energia de bateries internes que s’han de carregar
periòdicament. Hi ha diferents tecnologies de bateries seques en què s’aconsegueix
augmentar la densitat d’energia i el pes, com les de níquel-metall-hidrur i ió-liti.

Central de gestió
de la xarxa 

de telefonia mòbil

Central de gestió
de la xarxa 

de telefonia fixa

Telèfon públic actual

Antenes de telefonia mòbil
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La telefonia mòbil s’ha popularitzat molt en pocs anys a causa de la baixada con-
siderable dels preus, de la seva estabilitat i fiabilitat i de la publicitat massiva. Les
prestacions i autonomia dels aparells mòbils ha evolucionat enormement, sobretot
en la reducció de la grandària i del pes. El telèfon mòbil canvia la concepció de les
comunicacions en associar-se a l’individu més que a ubicacions fixes. Un dels
problemes d’aquests aparells, però, són els residus que generen quan ja no són
útils, sobretot les bateries, per l’alt contingut de substàncies contaminants.

El futur de la telefonia mòbil es relaciona amb l’increment de prestacions, com
l’amplada de banda que permeti la transmissió de dades a alta velocitat. En aquest
sentit, es desenvolupa la tecnologia GPRS (Global Packet Radio Service), que,
aprofitant la infraestructura actual, permet velocitats de transferència de fins a
144 kbps. La tecnologia UMTS (Universal Mobile Telephony System) permet la
connexió permanent a Internet a una velocitat màxima de 2 Mbps; ara bé, reque-
reix una infraestructura totalment diferent a la desplegada fins ara.

El fax
El fax (abreviatura de la paraula facsímil ) és un sistema per transmetre qualsevol
tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que, alhora, pot ser rebut
de manera impresa en el terminal receptor. Substitueix el correu, atès que permet
l’enviament d’informació impresa, però a una velocitat molt superior. El document
pot ser un escrit, una fotografia, una imatge, una fotocòpia, etc. Aquest giny va ser
presentat per l’empresa Rank Xerox l’any 1971 amb el nom de telecòpia i ha esde-
vingut un estri d’ús comú en empreses i petits comerços.

L’aparell de fax empra la línia telefònica per enviar o rebre informació. La línia
no és especial, s’utilitza la mateixa que per comunicar amb veu. Tant l’emissor
com el receptor han de disposar d’un aparell de fax, que fa les funcions de trans-
missió i recepció. Com que es fa servir la línia telefònica, cada fax queda identifi-
cat també amb un número telefònic.

Per enviar un fax cal marcar el número del destinatari i posar en marxa la trans-
missió. En el moment que el fax receptor despenja, automàticament el fax emis-
sor comença a llegir el document i el va transmetent de manera digitalitzada al re-
ceptor. Paral·lelament, el receptor el va imprimint.

La tècnica de captació de la imatge és la mateixa que la d’un escàner o d’una fo-
tocopiadora. En el receptor el senyal és descodificat i preparat per ser imprès. El
sistema d’impressió més utilitzat actualment és per tòner, com en les impressores
làser i les fotocopiadores.

7. Quines són les diferències bàsiques entre la telefo-
nia fixa i la mòbil?

8. De quines parts consta un telèfon fix? Quina és la
funció de cadascuna d’elles?

9. Quina funció tenen les centrals telefòniques?

10. Si de sobte els serveis telefònics d’una població
quedessin interromputs, què passaria? A partir d’a-
questa possibilitat, descriu com han influït els telè-
fons en el desenvolupament de la societat.

11. Esbrina a quines freqüències treballen els operadors
de telefonia mòbil del nostre país. Com ho pots saber?

12. Fes una llista d’avantatges i una d’inconvenients de
la telefonia mòbil, compara-les i valora-les amb un
altre company o companya de classe.

13. A més de la funció de comunicació, els aparells de
telefonia mòbil es dissenyen tenint en compte l’as-
pecte, els colors, els diferents tons de trucada, etc.,
que els fan més atractius. Creus que aquestes quali-
tats fan que pensem més sovint a canviar de model
de mòbil? Quants mòbils has tingut? Què s’ha de
fer amb els mòbils que ja no s’usen?

14. Esbrina quin tipus de bateria hi ha en el teu mòbil o
en el d’algun amic o parent teu.

Fax



Ràdio i televisió4.3.

La tècnica de comunicació sense fils comença a tenir èxit amb els treballs de Gu-
glielmo Marconi, que parteix dels estudis d’Hertz. Marconi presentà la primera
patent d’un sistema de telegrafia sense fils l’any 1896, i va aconseguir la primera
transmissió telegràfica transatlàntica, entre Cornualles (França) i Massachusetts
(EUA), l’any 1901. El desenvolupament de l’electrònica a principi del segle XX

era incipient i va ser la invenció de la làmpada termoiònica per L.A. Fleming i
Lee De Forest el que va impulsar definitivament l’electrònica i l’explosió de les
comunicacions electròniques.Transistors

Aparell de ràdio dels anys 30 Ràdio despertador digital 

Model antic de televisor

Miniràdio amb auriculars

L’any 1920 es realitzà la primera emissió comercial de ràdio als Estats Units, i
l’any 1922, al continent europeu, a Rússia, França i el Regne Unit. L’any 1933 es

popularitzà la compra de receptors de ràdio d’ona curta, tèc-
nicament molt perfeccionats, equipats amb làmpades ter-

moiòniques. L’any 1954 ja es van comercialitzar els pri-
mers aparells de ràdio fabricats amb transistors. Aquest
component electrònic va ser inventat als laboratoris
Bell l’any 1948. Amb els transistors, els aparells són
més petits, consumeixen menys energia, són més fia-
bles, no tan fràgils i, a més, són més econòmics.

Pel que fa a la televisió, la primera imatge transmesa
s’esdevingué el 2 d’octubre de 1925, gràcies als tre-

balls de l’anglès John L. Baird. La primera transmissió
intercontinental entre Europa i Amèrica la va realitzar
també Baird l’any 1928. L’any 1929, la BBC (British
Broadcasting Corporation) va començar a emetre mitja

hora diària, i des de 1936 emet regularment.
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L’any 1949, els tècnics de l’empresa americana RCA van aconseguir el tub de
raigs catòdics en color, però no és fins a l’any 1957 que la televisió en color esti-
gué totalment resolta. L’any 1961, l’enginyer alemany Walter Bruch presentà el
sistema PAL (Phase Alternate Line) de codificació d’imatges en color, actualment
vigent a la major part dels països europeus. A l’Estat espanyol les primeres emis-
sions es van fer a Madrid l’any 1956. L’11 de setembre de 1983 començà a eme-
tre la Televisió de Catalunya, íntegrament en llengua catalana.

Les tècniques de comunicació per ones electromagnètiques presten grans serveis
a la societat i han anat assolint cada vegada noves fites tecnològiques, com la
transmissió d’imatges per mitjà de la televisió i el gran salt en passar de les ones
terrestres a l’espai, a través de satèl·lits de comunicacions, aconseguint posar en
comunicació de manera permanent punts del planeta allunyats desenes de milers
de quilòmetres.

El primer satèl·lit de comunicacions fou l’SPUTNIK I, llançat a l’espai l’any 1957.
El primer satèl·lit de comunicacions internacionals, l’INTELSAT I, va ser posat en
òrbita el 1965, i permetia 480 vies simultànies de telefonia. Posteriorment, la po-
sada en òrbita de satèl·lits ha estat constant, i se n’ha ampliat el camp d’aplicació
a la telefonia, la televisió, la meteorologia, la localització, el espionatge, etc.

La telefonia, durant molts anys, ha emprat el cable com a mitjà de transmissió.
Actualment conviu amb la telefonia mòbil. En el cas de la ràdio i la televisió, que
tradicionalment han emprat les ones electromagnètiques, actualment conviuen
també amb la connexió per cable. Un exemple de fàcil accés és el sistema de rà-
dio i televisió a través d’Internet, que permet, amb un ordinador connectat a la
xarxa i des de qualsevol part del món, escoltar emissores de ràdio i veure emis-
sions de televisió impossibles de captar amb antena.

Les ones electromagnètiques
Les ones electromagnètiques són vibracions o oscil·lacions pe-
riòdiques (que es van repetint) que tenen un component elèctric
i un altre de magnètic. Les ones de ràdio són ones electromag-
nètiques que tenen propietats com la de propagar-se a través de
qualsevol medi físic, el buit inclòs, i a la velocitat de la llum, és
a dir, a 299.792 km/s. Les ones electromagnètiques tractades
adequadament són l’element portador d’informació, sonora en
el cas de la ràdio, d’imatges i so en el cas de la televisió, o digi-
tal en el cas de les dades informatitzades. 

Les ones electromagnètiques són el canal a través del qual po-
dem transmetre informació a distància sense la necessitat de la
connexió amb cable. La part d’ona que es va repetint periòdica-
ment s’anomena cicle i la seva durada rep el nom de període (T).

Segell commemoratiu de l’SPUTNIK
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El període es mesura en unitats de temps: segon (s), mil·lisegon (ms), i microse-
gon (µs). La freqüència es defineix com el nombre de cicles que es realitzen en
l’interval d’un segon. La unitat de mesura en el sistema internacional és l’Hertz
(Hz). Així, en una ona d’1 Hz, el cicle fonamental es repeteix una vegada cada se-
gon. Un altre paràmetre important de les ones és la seva amplitud, que indica el
valor màxim de la vibració o oscil·lació. En una ona sonora equivaldria al volum
del so. El seu valor es representa en l’eix de les ordenades.

Les ones electromagnètiques tenen freqüències molt elevades; per aquest motiu,
cal emprar els múltiples de l’Hertz:

– el quiloHertz (kHz) equival a 1000 Hz.

– el megaHertz (MHz) equival a 1000000 Hz.

– el gigaHertz (GHz) equival a 1000 000 000 Hz.

La freqüència i el període estan relacionats per l’expressió: f � (Hz) 

Així, una ona amb un període d’un segon correspon a una freqüència d’1 Hertz.

Una altra manera d’expressar el període d’una ona és la longi-
tud (λ), la qual s’obté amb l’expressió següent: 

λ � (m)

en què la longitud d’ona (λ) estarà en metres si la freqüència
( f ) és en quiloHertz (kHz).

La longitud i la freqüència estan relacionades inversament: a
les ones de longitud curta els corresponen freqüències elevades
i a les ones llargues els corresponen freqüències baixes.

299.792 (km/s)
f (kHz)

1
T

exemple 1
Calcula el període i la longitud d’ona de les ones de ràdio FM de 108 MHz de
freqüència. 

Solució: 108 MHz = 108000 kHz = 108000 000 Hz, llavors,

període � f � (Hz), d’on T � � � 0,000000009259 s

longitud d’ona � λ � � � 2,7759 m
299 792 (km/s)
108 000 kHz

299 792 (km/s)
f (kHz)

1
108 000 000 Hz

1
f

1
T

A
m

pl
itu

d Temps (t)

Ona amb diferents amplituds Freqüència de 3 Hz

Temps (t)

1r cicle 2n cicle

1 segon

3r cicle

A
m

pl
itu

d

Longitud d’ona

Distància
(x)

Longitud

A
m

pl
itu

d
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L’espectre electromagnètic
L’espectre electromagnètic és el conjunt d’intervals o bandes de freqüència de les
ones electromagnètiques emprades per a les telecomunicacions. L’espectre elec-
tromagnètic està regulat pel CCIT (Comitè Consultiu Internacional de les Teleco-
municacions), que ordena l’espai de les telecomunicacions i que ha establert la
classificació i aplicació següents:

En aquesta taula podeu compro-
var, per exemple, que les emisso-
res de freqüència modulada (FM,
87 MHz a 108 MHz) són a la ban-
da VHF, i que la telefonia mòbil
(900 MHz i 1 800 MHz) és a la ban-
da UHF.

VLF. Very Low Frequency

LF. Low Frequency

MF. Medium Frequency 

HF. High Frequency

VHF. Very High Frequency

UHF. Ultra High Frequency

SHF. Super High Frequency

EHF. Extra High Frequency

—

—

—

3 a 30 kHz

30 a 300 kHz

300 a 3 000 kHz (3 MHZ)

3 a 30 MHz

30 a 300 MHz

300 a 3 000 MHz (3 GHz)

3 a 30 GHz

30 a 300 GHz

300 a 3 000 GHz

3 000 a 60 000 GHz

60 000 a 1 000 000 GHz

Telegrafia i telefonia

Radiodifusió en ona llarga

Radiodifusió en ona mitjana
Radiotelefonia i radiotelegrafia 
Ajut a la navegació marítima

Radiodifusió en ona curta i a llarga
distància
Radioaficionats

Radiodifusió en freqüència modulada
Radionavegació aèria i marítima
Radioaficionats

Televisió
Comunicació per satèl·lit
Telefonia mòbil

Comunicacions per satèl·lit

Experimentació

No explotada

No explotada

Emissió de làser

Sigles Gamma de freqüències Aplicacions més importants

La ràdio
La ràdio ha estat un dels vehicles culturals més importants en la societat actual,
com a mínim fins a l’aparició de la televisió. Malgrat això, la ràdio es manté enca-
ra viva i esdevé un sistema participatiu i molt més proper al públic en general. En
aquest sentit, un fenomen relativament recent és l’aparició d’emissores municipals
d’abast molt reduït, però que informen d’un àmbit molt proper als interessats.

La radiodifusió no és l’única aplicació de la ràdio; hi ha altres àmbits com la tele-
fonia mòbil, la comunicació per a la navegació aèria i marítima, els serveis civils
de policia, ambulàncies i bombers, els radioaficionats, etc.

Ràdio 4 va començar a emetre ínte-
grament en català el 13 de desembre
de 1976. Tres mesos abans ho havia
fet Ràdio Olot.

Detall del dial d’un aparell receptor de
ràdio
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La comunicació a través d’ones electromagnètiques requereix un sistema de codi-
ficació de la informació i un sistema d’emissió, al mateix temps que un sistema de
recepció capaç de descodificar la informació, de manera que el canal de comuni-
cació entre l’emissor i el receptor són les ones electromagnètiques.

L’esquema bàsic d’un sistema de radiofonia és el següent:

El centre emissor és l’encarregat de generar la informació sonora, codificar-la i
emetre-la a l’espai a través de les ones electromagnètiques. Aquest procés consta
d’unes etapes consecutives amb un equipament electrònic complex, que efectua
el processament del so fins a l’emissió del senyal de radiofreqüència a través de
l’antena. El micròfon converteix el so en un senyal elèctric de baixa freqüència
que, degudament amplificat, arriba al modulador. El modulador és un circuit elec-
trònic que rep dos senyals d’entrada, el senyal d’audiofreqüència i el senyal de
l’oscil·lador o generador de l’ona de radiofreqüència o portadora. L’ona portado-
ra és electromagnètica, de la freqüència d’emissió de l’emissora, i és l’encarrega-
da de propagar-se a l’espai. El modulador modifica l’ona portadora amb el senyal
d’àudio i l’ona resultant va a un amplificador d’alta freqüència connectat amb
l’antena emissora. L’antena és un element clau en un sistema de radiocomunica-
ció, atès que en depèn la bona propagació de l’ona electromagnètica modulada
amb el senyal d’àudio.

Hi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora: la modulació de
l’amplitud (AM) i la modulació de la freqüència (FM).

El sistema més antic, i encara usat, és el de modulació d’amplitud a les bandes
d’ona curta (OC), ona mitjana (OM) i ona llarga (OL). En AM, el senyal sonor
queda incorporat al senyal d’alta freqüència en variar l’amplitud de l’ona porta-
dora, que el receptor haurà de descodificar. Aquesta modulació presenta dues li-
mitacions importants: gran sensibilitat a les interferències electromagnètiques i
baixa qualitat del so.

En FM el senyal sonor fa variar la freqüència de la portadora i en manté fixa l’am-
plitud. En FM s’aconsegueix una millor qualitat del so i es permet, a més, la codi-
ficació en estereofonia. Presenta l’avantatge, també, de ser més immune a les in-
terferències.



90

Les bandes de radiodifusió comercial més habituals són:

Banda Sigles Sigles en anglès Marge de freqüències

Ona llarga OL LW (Long Wave) 150 a 285 kHz

Ona Mitjana OM MW (Medium Wave) 525 a 1605 kHz

Ona Curta OC SW (Short Wave) 5.95 a 26.1 MHz

Freqüència FM FM (Frecuency 87 a 108 Mhz
Modulada Modulation)

Les ones modulades són emeses per l’antena i es propaguen seguint les lleis físi-
ques de refracció i reflexió de les ones. L’abast o cobertura d’una emissora es pot
veure afectada per la potència de l’amplificador de radiofreqüència i per la dispo-
sició de l’antena.

Per poder escoltar en un punt distant la informació que ha modulat l’emissora, cal
disposar d’un aparell receptor capaç de captar l’ona corresponent, descodificar-la
i amplificar-la per fer-la audible. La recepció de l’ona està condicionada per la
sensibilitat de l’aparell, per la distància al centre emissor i pels obstacles (munta-
nyes, edificis) entre ambdós.

El receptor rep el senyal a través de l’antena. Com que hi ha molts senyals electro-
magnètics que viatgen per l’espai simultàniament, perquè el receptor seleccioni
l’ona de l’emissora que vol escoltar i discrimini les altres disposa d’una etapa de
sintonització. Una vegada el circuit de sintonia està ajustat a la mateixa freqüència
de la portadora, el senyal elèctric captat s’encamina cap al detector. Aquest separa
el senyal elèctric del so de l’ona portadora. Com que el senyal d’àudio és molt fe-
ble, cal amplificar-ne la potència per ser enviat a l’altaveu o als auriculars.

La televisió
La transmissió a distància d’imatges en moviment ha estat la conseqüència del
desenvolupament de la ràdio. El seu èxit ha estat molt gran i ha esdevingut un dels
mitjans de comunicació amb més influència sobre la població.

En essència, el sistema de transmissió és el mateix que la ràdio; la diferència rau
en la tècnica de captació de la imatge, el seu processament i la seva reconstrucció
posterior.
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15. De l’emissora comercial de ràdio que va emetre per
primera vegada a l’Estat espanyol, Ràdio Barcelona,
cerca’n la informació següent: any en què va comen-
çar a emetre i les freqüències en què emet actualment.

16. Dibuixa un esquema que representi un sistema de
radiofonia, tot indicant-ne les parts. Després explica
quina és la funció de cadascuna.

17. Calcula el període i la longitud d’ona d’una ona
electromagnètica d’una freqüència de 100 kHz.

18. Una ona té un període de 0,5 s: quina és la seva fre-
qüència? I la seva longitud en metres?

19. Quan sintonitzem una emissora en un receptor, quin
és el procés intern que fa l’aparell? 

20. Què és l’ona portadora? Quines característiques ha
de tenir per fer la seva funció?

21. Aconsegueix un receptor de ràdio. Esbrina quines
bandes de freqüència pot rebre i situa-les en el rang
de freqüència que els correspongui.

22. Experimenta amb la posició i longitud de l’antena
exterior, si l’aparell en té, i l’orientació del receptor.
Influeix en la qualitat de la recepció?

23. Explica la funció del vidicó i del tub de raigs catòdics
en un sistema de televisió, i la relació entre ells.

24. Cerca en una enciclopèdia multimèdia en CD-ROM
o a Internet una animació que mostri la formació de
la imatge en un tub de raigs catòdics.

En un estudi de televisió es capta el so i la imatge per se-
parat i s’emet conjuntament, però amb freqüències i mo-
dulacions diferents. El vidicó fa la captació de la imatge
i la divideix en 625 línies horitzontals que explora cícli-
cament i que converteix en senyals elèctrics. El so és
captat pel micròfon. A continuació es creen dues ones
portadores, una per al so i una altra per a la imatge, i s’hi
insereixen el senyal d’àudio i el senyal generat pel vidi-
có, respectivament. Aleshores es combinen en el mescla-
dor i s’obté un conjunt de senyals elèctrics codificats
que, degudament amplificats, ja es poden emetre a través
de l’antena.

Vidicó

Exploració de la imatge

La recepció del senyal de televisió requereix una antena l’orientació de la qual és crí-
tica. El receptor disposa d’un circuit de sintonia, com en els aparells de ràdio, per po-
der seleccionar l’emissora. El senyal rebut se separa inicialment en la part d’àudio i
la part de vídeo per tractar-les per separat. La part de vídeo, després de ser tractada,
s’envia al tub de raigs catòdics. Aquest tub és el que identifiquem com a pantalla, i
interiorment està revestit amb 625 línies de punts de fòsfor en sèries de tres per re-
produir els tres colors bàsics: vermell, blau i verd. Tres canons d’electrons situats a
l’interior del tub i darrere la pantalla bombardegen el revestiment fosforescent, fent
ziga-zaga d’esquerra a dreta i de dalt a baix. Quan els electrons xoquen en els punts
de fòsfor, s’il·luminen de manera que a l’exterior de la pantalla es pot veure la imat-
ge tal com s’està captant als estudis de televisió. La imatge es compon de manera se-
qüencial i aprofita l’efecte de retenció de la vista humana; això fa que en determinats
casos apreciem una petita oscil·lació a la pantalla.

Les ones electromagnètiques a nivell terrestre tenen una gran limitació pel que fa
a la seva propagació i abast, motiu pel qual la posada en òrbita de satèl·lits de co-
municacions ha popularitzat la recepció de canals de TV via satèl·lit. Els satèl·lits
poden cobrir amb les seves ones grans extensions de territori. Això permet que les
seves emissions puguin ser rebudes des de diferents països. Les ones emeses pels
satèl·lits són molt febles i per rebre-les cal emprar antenes parabòliques. Aquestes
antenes tenen la propietat de reflectir les ones i concentrar-les en un punt, de ma-
nera que la intensitat de l'ona en aquest punt és suficient per ser tractada.

Tub de raigs catòdics

LN
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Com ja saps, Internet ha esdevingut en pocs anys
una xarxa d’accés a la informació d’ús popular.
Aquest fenomen ha generat molts usos i aplicacions
en molts àmbits, com el lleure, el comerç, el turis-
me, les administracions, l’ensenyament, etc. Aques-
ta irrupció de la xarxa ha estat excepcional i ha arre-
lat molt entre els joves.

L’accés a Internet ha anat evolucionant i actualment
ja són possibles les connexions a alta velocitat en
l’àmbit domèstic. Hi ha dos tipus de xarxes segons
la velocitat de transmissió de les dades: xarxes de
banda estreta i xarxes de banda ampla. 

• Les xarxes de banda estreta poden transmetre les dades a pocs milers de bits
per segon (kbps). És el cas de la xarxa telefònica bàsica i de la xarxa digital de
serveis integrats (XDSI). Les dades s’han de modular per ser transmeses en
aquests mitjans, preparats en principi per a la transmissió de la veu, i això en
minva la velocitat.

• Les xarxes de banda ampla poden transmetre les dades a milions de bits per
segon (Mbps). Aquesta característica les fa operatives per a transmissió de da-
des, telefonia, videoconferència, televisió, etc. És el cas de les connexions a
través de fibra òptica (cable), la xarxa telefònica commutada (XTC) amb tec-
nologia ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line). En aquestes xarxes, les in-
formacions es poden transmetre simultàniament, per això és possible estar con-
nectats a la xarxa i alhora trucar per telèfon.

La unitat de mesura de la velocitat de transferència és el bit per
segon (bps) i els seus múltiples són els següents:

– quilobit per segon (kbps): 1024 bps 

– megabit per segon (Mbps): 1048576 bps

són 8 bits:

– quilobyte per segon (kBps): 128 Bps

– megabyte per segon (MBps): 131070 Bps

Taula de velocitats màximes de trans-
ferència de dades

exemple 2
Quant temps trigarem a descarregar un fitxer de 5 Megabytes (MB) utilitzant
tecnologia ADSL d’1,5 Mbps?

1 MB són 8 Mb, per tant 5 MB seran 5 x 8 Mb = 40 Mb

i el temps de descàrrega serà igual a: t = = 26,67 s
40 Mb

1,5 Mb/s

Mitjà Velocitat

Xarxa telefònica bàsica 56 kbps
(XTC)

Xarxa digital de serveis 2 línies de 64 kbps
integrats (XDSI)

Tecnologia ADSL 1,5 Mbps - 9 Mbps 
de recepció

16 kbps - 640 kbps
d’emissió

Fibra òptica (cable) 30 Mbps

Internet a casa4.4
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25. Quina diferència hi ha entre les xarxes de banda es-
treta i les de banda ampla?

26. Calcula l’equivalència entre la velocitat de transferèn-
cia expressada en bits per segon i en bytes per segon
per a cada una de les línies de comunicació següents:

a) Xarxa telefònica bàsica (XTC):  56 kbps
b) Xarxa digital de serveis integrats (XDSI):  64

kbps
c) Tecnologia ADSL:recepció, 1.5 Mbps-9Mbps;

emissió, 6 kbps i 640 kbps
d) Fibra òptica (cable): 30 Mbps

27. Calcula el temps necessari per descarregar un fitxer de
3 MB des d’un servidor en el qual la línia telefònica
ens permet treballar a la màxima velocitat de transfe-
rència per a cada una de les connexions següents:

28. Esbrina quin tipus de connexió a Internet hi ha al
teu institut i amb quin dispositiu es realitza. Esbrina
també l’estructura de la xarxa d’ordinadors de l’ins-
titut i quins elements de connexió es fan servir.

29. Hi ha servidors que t’ofereixen la possibilitat de
descarregar-te programari gratuït. Un d’ells és a l’a-
dreça http://www.softcatala.org, gestionada per una
organització sense ànim de lucre que té l’objectiu
de difondre programari en llengua catalana. Entra-
hi i explora:

a) El Rebost, que et permetrà accedir a tot un con-
junt de programari classificat. Explora i baixa’t
(descarrega’t) algun programa dels apartats
«Utilitats». Mesura el temps que tardes a obte-
nir-lo complet i, a partir de la mida del fitxer,
calcula la velocitat de descàrrega en kBps. Fes
una descripció breu de la utilitat i les prestacions
del programa.

b) Veuràs que al portal hi ha un traductor en línia
de castellà a català. Comprova’n el funciona-
ment amb alguna frase.

Per establir la connexió a Internet cal tenir a l’abast alguna línia de comunicació i
el dispositiu de connexió a la xarxa. El més habitual és el mòdem, el qual uneix la
línia telefònica i l’ordinador. Les dades de l’ordinador estan en format binari i, per
ser transmeses a través de la línia telefònica, cal modular-les. En canvi, perquè les
llegeixi l’ordinador quan arriben de la línia cal fer el procés contrari, és a dir, des-
modular-les. Un altre sistema més eficient és el que s’empra a les xarxes de ban-
da ampla mitjançant routers o encaminadors, que permeten la connexió a Internet
a més d’un ordinador sempre que estiguin connectats en xarxa local.

Perquè els diferents tipus d’ordinadors connectats a Internet puguin rebre i enviar
informació necessiten un llenguatge normalitzat comú, que rep el nom de proto-
col TCP/IP. El protocol IP identifica els ordinadors connectats a la xarxa amb un
número per diferenciar-los inequívocament. El protocol TCP divideix en paquets
la informació que ha de circular per la xarxa i els gestiona per tal de reconstruir-la
en el lloc de destinació. El dos protocols actuen per assegurar la connexió i la
transferència de dades entre els ordinadors de la xarxa.

Per connectar un ordinador a la xarxa, a més de la línia i el mòdem o router, cal
obtenir l’assignació d’un número IP perquè l’ordinador quedi identificat. L’entra-
da a la xarxa és controlada per un servidor d’accés a Internet, que és un ordinador
gestionat per una empresa o institució amb la infraestructura necessària per donar
servei als seus abonats. Aquesta estructura rep el nom de client-servidor; el nostre
ordinador fa de client, és a dir, no es connecta directament a la xarxa, sinó que ho
fa a través d’un ordinador servidor que ens ofereix aquest servei.

L’altre element que ens cal és el programari específic per a les diferents activitats
que necessitem realitzar: navegació a través de webs, correu electrònic, xats,
transferència de fitxers, etc. 

Pàgina d’inici del lloc web de produc-
tes informàtics en llengua catalana,
Sofcatalà.

Mitjà Temps emprat

Xarxa telefònica bàsica (XTC)

Xarxa digital de serveis integrats (XDSI)

Tecnologia ADSL

Fibra òptica (cable)
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El transport de persones i mercaderies s’ha realitzat sempre
a partir de tots els mitjans disponibles en cada època de la
història (des dels temps prehistòrics, en què només disposà-
vem del nostre cos per desplaçar-nos i transportar objectes,
fins als nostres dies, en què disposem de multitud de mitjans
que circulen tant per espais terrestres com marítims o aeris).
Les vies de comunicació es classifiquen segons el medi uti-
litzat per fer els desplaçaments o el transport. Així doncs,
avui dia disposem de vies de comunicació terrestres, marí-
times i aèries.

Les societats econòmicament desenvolupades es caracteritzen, entre altres aspec-
tes, per tenir unes bones i extenses infraestructures que fan possible l’eficiència
de les seves vies de comunicació. Un país que disposi d’una adequada xarxa de
carreteres, una bona xarxa ferroviària, uns bons ports marítims o fluvials i uns
bons aeroports, tindrà moltes facilitats per desenvolupar la seva activitat econò-
mica. A més a més, però, també és important que aquestes vies estiguin ben in-
terconnectades entre elles. En el nostre context cultural i econòmic, és important,
per exemple, que les xarxes de ferrocarril i de carreteres arribin als ports i als 
aeroports a través de vies ràpides, i de manera que sigui molt fàcil canviar de mit-
jà de transport sense gaire pèrdua de temps.

Les vies de comunicació4.5.

Els vehicles han de ser lleugers i
aerodinàmics (o hidrodinàmics en
el cas dels marítims), ja que com
més pesants siguin o més fricció
tinguin amb l’aire o l’aigua, més
energia serà necessària per des-
plaçar-los.

Unes vies de comunicació eficients no només permeten el desenvolupament eco-
nòmic d’un país, sinó que també afavoreixen l’intercanvi cultural i la cohesió
social de les societats i els pobles que comuniquen. Fins no fa gaires anys, la ma-
joria de persones es morien sense haver estat mai més lluny d’uns pocs quilòme-
tres del lloc on havien nascut. No coneixien més gent que la del seu poble i la
d’alguns pobles veïns. Avui dia, gràcies al desenvolupament dels transports, és re-
lativament fàcil que visitem països llunyans i tinguem intensos intercanvis co-
mercials i culturals amb persones i empreses de moltes societats, tant de les més
properes com de les més allunyades a la nostra. Així doncs, podem dir que avui
dia pràcticament no hi ha distàncies físiques entre totes les persones del món. Si
més no, del món occidental.
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30. Creus que podem dir que avui dia no hi ha distàn-
cies físiques entre totes les persones del món? 

31. Per què creus que els transports són bàsics per al
desenvolupament econòmic?

32. Què és una infraestructura viària?

33. En què et fixaries si haguessis de comparar dos mit-
jans de transport diferents?

Tota via de comunicació comporta la utilització d’unes infraestructures i d’uns ve-
hicles de transport. Així, la via terrestre fa servir diferents infraestructures, com per
exemple, les carreteres, les autopistes, les vies de ferrocarril, i diferents vehicles de
transport, com l’automòbil, el camió, el tren, etc. Les infraestructures són els ele-
ments fixos bàsics que faciliten el desplaçament efectiu dels vehicles.

Per avaluar les vies de comunicació, ens podem fixar en molts aspectes diferents.
Per exemple, en l’abast o accessibilitat, és a dir, en la capacitat d’arribar a molts
llocs diferents. És evident que les vies terrestres tenen més abast que les maríti-
mes, ja que aquestes només poden arribar a les zones costaneres o a algunes zones
fluvials. En canvi, les vies marítimes permeten arribar a altres continents, cosa
que no és sempre possible amb les vies terrestres. Altres aspectes que es poden te-
nir en compte són la capacitat de càrrega dels vehicles (molt superior en els vai-
xells i els trens que no pas en els camions, per exemple), la velocitat (aquí desta-
quen les vies aèries, que són ideals per a les grans distàncies), la seguretat
(l’accidentalitat), l’impacte ambiental (tant de les infraestructures com del funcio-
nament dels vehicles), el cost, etc.
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Els primers sistemes de transport terrestre anaren molt lligats a les activitats agrí-
coles i van consistir en la utilització d’animals de càrrega, com ases, mules, bous
i cavalls, als quals, posteriorment i gràcies a la invenció de la roda, es van lligar di-
ferents carruatges per transportar persones o mercaderies. Aquests carruatges rebe-
ren el nom de cotxes quan eren destinats específicament al transport de persones.

Els transports terrestres4.6.

Els vehicles de transport terrestre

Els vehicles de transport terrestre estan formats per una sèrie de sistemes, alguns
de mecànics i altres d’elèctrics i electrònics, que, convenientment combinats, fan
possible la funció del transport. Entre els sistemes o parts d’aquests vehicles es
troben el xassís, la carrosseria, el motor, la transmissió, les suspensions, els frens,
la direcció, i els sistemes de senyalització, control i seguretat del vehicle.

Actualment, els vehicles de transport per carretera fan servir majoritàriament el
motor de combustió interna de gasolina o de gasoil. Els motors de gasolina són
utilitzats pels automòbils de turisme i per les motocicletes. Els dièsel o de gasoil
són emprats majoritàriament per camions i autocars, tot i que també són cada cop
més utilitzats pels turismes a causa de les millores introduïdes, que han fet possi-
ble una reducció important del soroll i de les vibracions típiques de les primeres
versions d’aquests motors, a banda, és clar, del cost del gasoil, que és més econò-
mic, per al consumidor, que la benzina. Pel que fa al ferrocarril, els motors més
utilitzats són els elèctrics de corrent continu i els dièsel amb gasoil.

Com pots veure en les fotografies els
primers automòbils eren molt sem-
blants als cotxes de tracció animal.

Els vehicles de tracció animal circulaven per camins o carreteres o bé, com en el
cas d’algunes mines europees, per vies de fusta utilitzant rails o rodes amb pes-
tanya i que foren les precursores de l’actual ferrocarril. La invenció de la màqui-
na de vapor va donar lloc a l’aparició del ferrocarril que va substituir el «motor»
animal pel motor mecànic de combustió externa. Aquest mateix motor també va
substituir els animals de tir als cotxes, i així van aparèixer els primers automò-
bils.

A partir d’aquí, les invencions d’altres motors com els de combustió interna i els
elèctrics van anar perfeccionant els vehicles que van derivar cap als actuals auto-
mòbils, camions, autobusos, tramvies, ferrocarrils metropolitans subterranis (me-
tro), trens de gran velocitat, etc.
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Els automòbils fan servir majoritàriament motors de quatre cilindres, tot i que hi
ha versions esportives o de luxe que poden tenir-ne 6, 8 i fins i tot 12. Les cilin-

drades oscil·len entre els 900 cm3 dels models més senzills i els més de
3000 cm3, essent la franja entre els 1000-2 000 cm3 la més usual. Pel

que fa a les potències, oscil·len entre els 50 CV (36,8 kW) i els 200
CV (147,2 kW) o més.

El xassís és l’estructura de suport que aporta rigidesa i resistència
mecànica al vehicle i també serveix de suport a la resta d’ele-
ments. 

La carrosseria és la part externa que envolta el vehicle i que l’aïlla de l’exterior.
Convé que sigui lleugera i, en el cas dels vehicles destinats al transport de perso-
nes, còmode.

La transmissió és el sistema encarregat de fer arribar la força i el moviment des
del motor fins a les rodes. En el cas dels automòbils, s’utilitza majoritàriament la
transmissió a l’eix davanter (tracció davantera), tot i que alguns automòbils i la
majoria de camions i autocars utilitzen la tracció posterior. Cal destacar, però,
els vehicles de tracció integral, que tenen la possibilitat de transmetre la força i
el moviment a les quatre rodes. Aquest sistema dóna més estabilitat al vehicle, a
canvi d’un major consum de combustible, i és adequat per circular per terrenys
accidentats o lliscants.
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La suspensió s’encarrega d’absorbir els possi-
bles sotracs produïts per les irregularitats del
terreny o per les frenades, tot esmorteint-les
abans que arribin al xassís o a la carrosseria i
aconseguint que les rodes no perdin el contacte
amb el terreny. També s’encarrega de compen-
sar les inclinacions produïdes a les corbes. La
suspensió està formada en els vehicles lleugers
per molles ajudades per amortidors per tal
d’evitar les oscil·lacions i, en els vehicles pe-
sants, per ballestes.

Els frens tenen la missió de detenir el vehicle tot convertint la seva energia cinè-
tica en calor. N’hi ha de dos tipus bàsics: de disc o de tambor. En tots dos casos
consisteixen en unes mordasses de material refractari que pressionen fortament el
tambor o el disc fins que aconsegueixen aturar-lo. Les mordasses són accionades,
generalment, amb un sistema hidràulic ajudat per un dispositiu anomenat servo-
frè, que utilitza part de la força del motor per aplicar-la a les mordasses i, d’a-
questa manera, fer més efectiva la frenada.

La direcció permet guiar el vehicle. En el transport per carretera es fa amb el vo-
lant, l’eix de direcció i l’engranatge de cremallera, que orienten les rodes da-
vanteres. La direcció assistida consisteix a aprofitar una part de la força del mo-
tor per, mitjançant un sistema hidràulic controlat pel volant, aplicar-la al
desplaçament de les rodes. D’aquesta manera es redueix molt l’esforç que el con-
ductor ha de fer sobre el volant. 

En el transport per ferrocarril, en canvi, la direcció és donada pel sistema de rodes
amb pestanya; per tant, el conductor o maquinista no té la capacitat de dirigir el
vehicle, sinó que és la persona o el sistema automàtic de control del trànsit fe-
rroviari qui, mitjançant l’accionament dels canvis d’agulles, aconsegueix desviar
el vehicle cap a una o una altra via de circulació.

Elements d’una via fèrria Canvi d’agullesBalisa del sistema ASFA.

Fre de disc

Amortidor de ballesta Amortidor 
de molles
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El transport per carretera

La civilització romana, fa uns dos mil·lennis, va ser la principal constructora
d’infraestructures per al transport terrestre de la història, i van arribar a la cons-
trucció i manteniment d’una xarxa de camins i carreteres d’uns 80 000 km.
Aquestes infraestructures han anat evolucionant fins als nostres dies i han fet pos-
sible una major velocitat i densitat de circulació, així com una major seguretat
en els nostres desplaçaments. Actualment, les carreteres i autopistes són cada cop
més amples, més llises, amb corbes més obertes, estan millor senyalitzades i 
tenen més facilitats per salvar els accidents del terreny gràcies a la utilització de
ponts, viaductes i túnels.

Els sistemes de senyalització, control i seguretat varien molt segons quin sigui el
tipus de vehicle. Cada cop són més automàtics i ofereixen uns nivells més alts de
seguretat gràcies a la utilització de sistemes electrònics i informàtics. Alguns 
d’aquests sistemes són l’ABS (sistema antibloqueig de les rodes en cas de frena-
da) o l’ASFA (sistema de seguretat ferroviari que obliga el maquinista a confirmar
les ordres donades pels semàfors i que activa la frenada d’emergència en el cas de
detectar-ne un incompliment).

L’Arc de Berà, a la Via Augusta, la ca-
rretera que unia Roma amb Tarraco,
nom romà de Tarragona.

La tècnica actual de la construcció de carreteres consisteix en l’allisament del te-
rreny amb maquinària pesant, com excavadores i anivelladores; la consolidació
del terreny amb la instal·lació dels sistemes de drenatge i de desguàs de les aigües
de pluja i subterrànies; i la pavimentació, que es realitza dipositant capes de pe-
dres matxucades i sorra que són compactades amb la piconadora i, finalment, co-
bertes amb una capa d’asfalt format per una barreja de betum i pedres que apor-
ten impermeabilitat i resistència al desgast.
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El transport per ferrocarril

La història del ferrocarril comença al País de Gal·les el 1804 amb la locomotora
South Wales de Richard Trevithick, que, utilitzant una màquina de vapor, acon-
seguí transportar 10 tones de carbó i setanta persones sobre una via feta de rails de
ferro colat amb pestanya a una distància de 15,5 km i a una velocitat de 8 km/h.
George Stephenson donà l’impuls definitiu al ferrocarril construint el 1829 la lo-
comotora a vapor The Rocket, que aconseguí una velocitat de 24 km/h. i que donà
servei a la primera línia de passatgers construïda al món entre les ciutats angleses
de Liverpool i Manchester. 

A l’actualitat, a les carreteres també s’hi situen càmeres de vídeo que envien
imatges via ràdio a un centre de control de trànsit, on es prenen decisions per
augmentar-ne la fluïdesa, per enviar-hi els equips de socors en cas d’accident i per
informar o alertar de possibles riscos els usuaris mitjançant panells electrònics
instal·lats en els recorreguts.

A l’Estat espanyol, el primer tren que circulà fou el de la línia que unia Barcelona
i Mataró, inaugurada el 1848 sota l’impuls econòmic del financer mataroní Mi-
quel Biada. Actualment, les locomotores de vapor només presten servei en al-
guns països poc desenvolupats econòmicament o bé realitzen petits trajectes per
motius turístics.

Locomotora del 1808 de R. Trevithick Locomotora The Rocket, 1829

Primer tren que va fer el recorre-
gut Barcelona-Mataró el 1848.
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El ferrocarril és avui dia un mitjà de transport ràpid, segur, net (especialment quan
utilitza l’energia elèctrica) i econòmic, tant per a mercaderies com per a viatgers.
Està en ple desenvolupament gràcies a les línies d’alta velocitat, i actualment
s’està experimentant amb el sistema de levitació magnètica, amb el qual es pre-
tén que el tren quedi suspès uns centímetres sobre els carrils. Aquesta levitació
s’aconsegueix amb carrils d’un disseny especial que contenen uns potents elec-
troimants superconductors, juntament amb uns altres electroimants situats al
tren que creen forces de repulsió amb els primers i l’obliguen a desplaçar-se. Com
que no hi ha contacte físic entre el ferrocarril i els carrils, no hi ha fricció, i llavors
es poden arribar a agafar velocitats de més de 500 km/h.

El Tren Bala, del Japó, és un exemple
de tren d’alta velocitat

Trens de rodalies

Per poder explotar una línia de ferrocarril cal una important infraestructura for-
mada per les vies, amb els seus viaductes, ponts i túnels per salvar l’orografia del
terreny, les estacions (de viatgers i de mercaderies), la línia elèctrica (en el cas
d’utilitzar locomotores elèctriques), els centres de control del trànsit i el sistema
de comunicacions entre el maquinista, les estacions i el centre de control.
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34. Quines són les parts fonamentals d’un vehicle ter-
restre? Quina és la seva funció?

35. Quines són les fases de la construcció d’una carre-
tera?

36. Quin és el sistema utilitzat per fer arribar l’energia a
les locomotores i als automotors elèctrics?

37. A la web http://www.todotrenes.com hi trobaràs unes
fitxes de material sobre el motor dels ferrocarrils. In-
dica la potència, velocitat màxima i tensió d’alimen-
tació de tres tipus de vehicles elèctrics.

38. Abans d’iniciar un viatge per carretera convé infor-
mar-se de les possibles incidències (obres, acci-
dents, restriccions, etc.) que hi pugui haver en el
trajecte. A web del Departament de Política Terri-
torial i Obres Públiques de la Generalitat de Cata-
lunya, http://www.gencat.net/ptop, hi trobaràs
aquesta informació actualitzada. Selecciona alguna
carretera  propera a la teva localitat i indica’n les in-
cidències actuals. Pots consultar també l’estat del
trànsit amb la imatge que ofereixen les càmeres si-
tuades a les carreteres a l’adreça http://www.mobili-
tat.net .

Les modernes línies de ferrocarril estan controlades a distància des d’un centre de
control amb un sistema anomenat CTC (control de trànsit centralitzat), que dispo-
sa d’un gran panell on es visualitza un esquema que representa tot el trajecte (per
trams), les estacions de la línia, els canvis d’agulles, els passos a nivell i els semà-
fors. Amb indicadors lluminosos es pot saber en tot moment la posició de tots els
trens, la indicació de tots els semàfors, i la posició de totes les agulles i barreres.
Tots els maquinistes estan en comunicació constant amb el centre de control, al
qual poden enviar informació i del qual poden rebre ordres. L’itinerari que ha de
seguir un tren és fixat des del centre de control, que acciona a distància els canvis
d’agulles corresponents, ja que el maquinista només pot regular-ne la velocitat.

Detall de la connexió del tren amb la lí-
nia elèctrica amb el pantògraf.

Catenàries de la línia elèctrica

Control de trànsit centralitzat, CTC
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Els transports marítims4.7.

Les primeres embarcacions destinades al transport pels rius o pel mar es feien amb
troncs buidats o amb canyes recobertes de pells d’animals. La força per impulsar-les
s’obtenia a través de perxes en aigües poc profundes o de rems en altres casos. La
primera força no humana que es va utilitzar per propulsar les naus va ser la propor-
cionada pel vent, que era captat a través de les veles. Els velers van anar evolucio-
nant, des dels que feien servir un sol màstil i una petita vela, com la llatina, fins als
grans velers dels segles XVIII i XIX, de fins a cinc pals i més de trenta veles.

Canoa

Vaixells de vela llatina Veler 

A causa de la grandària de les màquines de vapor fixes, el primer cop que es van
emprar en un vehicle de transport, abans de l’automòbil o el ferrocarril, va ser
precisament en un vaixell. Els vaixells de vapor van tenir un gran desenvolupa-
ment durant tot el segle XIX.

Actualment i a les societats com la nostra, els vaixells de vela tenen un ús estric-
tament esportiu; tampoc n’hi ha que facin servir màquines de vapor, i la majoria
dels vaixells comercials, de fet, utilitzen motors dièsel alimentats amb gasoil que
accionen una o diverses hèlix que els fan assolir unes velocitats de fins a 50 km/h.
Les embarcacions petites i les esportives es propulsen mitjançant veles o motors
de gasolina de dos o quatre temps, que els poden dur a velocitats superiors als
150 km/h. Alguns vaixells grans, com ara els portaavions i alguns submarins,
duen propulsió nuclear, és a dir, funcionen amb turbines de vapor produït grà-
cies a la calor proporcionada per una reacció nuclear. Aquest mètode de propulsió
fa que puguin estar molt de temps a alta mar sense necessitat d’anar a port per car-
regar combustible.
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El fet que una embarcació suri es basa en el principi d’Arquimedes, que diu que
un cos qualsevol sura si el seu pes és igual al pes de l’aigua que desplaça. Per
exemple, si una embarcació té una massa total d’una tona, surarà sempre que tin-
gui una forma que faci possible desplaçar 1 m3 d’aigua, ja que 1 m3 d’aigua té una
massa d’una tona. D’aquesta manera, s’hauran equilibrat els pesos de la nau i de
l’aigua desplaçada i, per tant, el vaixell surarà independentment del material uti-
litzat en la seva construcció.

Un cop que tenim una nau surant, cal desplaçar-la aplicant-li una força propulso-
ra. Aquesta força haurà de vèncer el fregament de la nau amb l’aigua. Aquest fre-
gament serà més gran segons la forma del vaixell i de la superfície enfonsada; per
reduir al màxim aquest fregament, els vaixells es dissenyen amb una forma ade-
quada (hidrodinàmica). 

Hi ha dos mètodes de propulsió actuals que aconsegueixen reduir molt la força de
fregament. Es tracta dels hidròpters i dels aerolliscadors. 

• Els hidròpters són propulsats per unes hèlix aèries i disposen d’una mena 
d’ales sota el buc que, quan la nau adquireix una certa velocitat, fan que s’aixe-
qui uns metres sobre la superfície, amb la qual cosa es poden assolir velocitats
de fins a 150 km/h. 

• Els aerolliscadors o Hovercraft se separen de la superfície de l’aigua uns pocs
centímetres gràcies a l’acció d’un coixí d’aire a pressió. Un cop reduït el frega-
ment, són impulsats també per unes hèlix aèries i assoleixen velocitats de fins a
130 km/h. 

Els ports són les infraestructures necessàries per
al transport marítim, ja que ofereixen tots els ser-
veis necessaris per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies i viatgers, proveïment de combustible
i queviures, manteniment de la maquinària i les
instal·lacions, etc. Actualment, els vaixells nave-
guen orientats per satèl·lits de comunicacions. Un
sistema informàtic dins del mateix vaixell s’encar-
rega de dirigir-lo en la ruta prefixada. El vaixell és
guiat pels senyals de posició que contínuament li
transmeten els satèl·lits.

L’avantatge principal del transport marítim és la
seva capacitat de càrrega, molt superior a qual-
sevol altre mitjà. En canvi, l’inconvenient és la
seva lentitud, ja que les velocitats acostumen a
ser dels 40 als 60 km/h.

39. Visita la web http://www.trasmediterranea.es i res-
pon les preguntes següents:

a) Quin tipus de vaixell és el Jet Foil?

b) Quin dels vaixells de passatgers porta el motor
més potent? Quina potència té?

c) Quin és el ferri més ràpid? Quina és la seva ve-
locitat? I en km/h (1nus=1,85 km/h)?

40. Consulta el significat dels mots clíper, bergantí, go-
leta, fragata i indica què tenen en comú i quines són
les seves diferències.

41. Cerca informació i fes un petit informe sobre el sis-
tema GPS (Global Positioning System) i indica’n la
utilitat en els transports.

Principi d’Arquímedes

Aerolliscador
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Els transports aeris4.8.

Les primeres persones que aconseguiren volar ho van fer el 1783 a París a bord
d’un globus aerostàtic fet de paper i reforçat amb cotó dissenyat pels germans
Montgolfier, que es va enlairar gràcies a l’aire calent contingut al seu interior en
un viatge de 9 km que va durar 25 minuts. Els globus s’enlairen pel principi d’Ar-
químedes, però tenen l’inconvenient que no es poden dirigir, ja que es desplacen
en la mateixa direcció en què bufa el vent. Aquest inconvenient va ser superat pels
dirigibles: un grans globus amb forma afuada omplerts amb algun gas més lleu-
ger que l’aire, dotats amb uns motors de gasolina que accionaven unes hèlixs i
que el feien dirigible. Durant la dècada de 1920 hi havia grans dirigibles que feien
rutes regulars de passatgers travessant l’Atlàntic. El principal problema que van
tenir va ser el dels accidents, especialment els provocats per la gran inflamabilitat
de l’hidrogen, l’únic gas utilitzat llavors per omplir aquests tipus de globus. Pos-
teriorment, es va substituir l’hidrogen per l’heli, un gas també molt lleuger, però
no inflamable.

Degut a la seva maniobrabilitat, els
helicòpters poden arribar a llocs on no
s’hi pot arribar de cap altra manera,
però, en contrapartida, tenen menys
autonomia de vol, i molta menys capa-
citat de càrrega que els avions.

Dirigible Globus aerostàtic

El 1903, als Estats Units, el Flyer I, un avió impulsat per una hèlix accionada per
un petit motor de gasolina i construït pels germans Wright, va fer el que es con-
sidera el primer vol amb avió. El 1920 apareix l’autogir, precursor dels futurs he-
licòpters, obra de l’espanyol Juan de la Cierva, però no va ser fins al 1945 que
no van aparèixer els primers helicòpters comercials. El 1939 apareix a Alemanya
el primer avió dotat d’un motor de reacció, i durant la dècada de 1950 es fabri-
quen els primers reactors comercials. Finalment, el 1976, França i el Regne Unit
van construir el Condorde, primer avió de passatgers supersònic, capaç de creuar
l’Atlàntic en menys de tres hores a una velocitat de 2 340 km/h.

Avió dels germans Wright Autogir, de Juan de la Cierva
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Els avions se sostenen en l’aire gràcies a l’acció combinada de la velocitat d’a-
vanç proporcionada pel motor i la força de sustentació generada a les ales. A cau-
sa de la seva forma, les ales posseeixen dues cares: l’extradós a la part superior i
l’intradós a la inferior. Quan l’avió avança, les ales tallen l’aire de tal manera que
la part que circula per l’extradós ho fa a més velocitat que la que ho fa per l’intra-
dós, ja que ha de recórrer més distància. Com que hi circula a més velocitat, apa-
reix una depressió de l’aire a la part superior i, contràriament, una compressió a la
part inferior, i tot plegat genera una força resultant sobre l’ala i de sentit ascendent

anomenada sustentació. 

La propulsió dels avions es fa amb
motors de combustió interna que
accionen una o diverses hèlixs en el
cas de les avionetes i avions petits
o amb turboreactors en el cas dels
grans avions. El guiatge s’aconse-
gueix gràcies als timons o parts
mòbils situades a la part posterior
de l’avió. El moviment amunt i
avall s’aconsegueix amb el timó de
profunditat, que té una disposició
horitzontal, mentre que el movi-
ment a dreta i esquerra s’aconse-
gueix amb el timó de deriva, que
té una disposició vertical.

L’avió avantatja tots els altres sistemes de transport per la seva rapidesa; per tant,
és el mitjà ideal per cobrir grans distàncies. L’inconvenient més gran que té és la
limitació en la capacitat de càrrega; quan cal transportar grans quantitats de càrre-
ga, sobretot a ultramar, llavors s’imposa l’ús dels vaixells mercants.

La infraestructura necessària per al vol dels avions són els aeroports. Aquestes
instal·lacions han d’estar situades en zones obertes per permetre les maniobres
d’aproximació, disposar d’unes pistes adequades per fer l’aterratge i l’enlaira-
ment i facilitar la càrrega i descàrrega de passatgers i mercaderies, l’aprovisiona-
ment de combustible i les tasques de revisió i manteniment dels avions.

Les torres de control de tots els aeroports estan intercomunicades per ràdio i es
reparteixen l’espai aeri en zones d’influència, en les quals, gràcies al radar i les
telecomunicacions, controlen la trajectòria, la velocitat, l’altitud i altres paràme-
tres corresponents a tots els avions que estan circulant. D’aquesta manera poden
ordenar el trànsit aeri de la seva zona i evitar possibles accidents. Al llarg del seu
trajecte, un avió va passant per successives zones d’influència de torres de con-
trol, on diferents controladors aeris van supervisant el seu vol i li van donant les
indicacions oportunes per evitar col·lisions i per efectuar correctament la manio-
bra d’aterratge.

42. Compara els sistemes de sustentació en l’aire
dels globus, els dirigibles, els avions i els heli-
còpters. Quin et sembla més segur? Justifica la
teva resposta.

43. En quins casos és més adequada la utilització d’he-
licòpters que la d’avions? Justifica la teva resposta.

44. Esbrina quins usos tenen avui dia els globus aeros-
tàtics i els dirigibles?

45. Quins avantatges i inconvenients tenen els avions i
els helicòpters?

46. Quins mecanismes incorporen els avions perquè
puguin ser dirigits

Torre de control de l’aeroport de Bilbao
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1. Aconsegueix un aparell telefònic fix. Localitza i
observa les parts següents:

a) Control de volum del so.

b) Control de volum de l’avisador sonor.

c) Selector de marcatge (DEC-MF).

d ) Cable i forma de la clavilla de connexió a la xarxa.

2. Hi ha uns determinats serveis que disposen de nú-
meros de telèfon específics de tres dígits i centralit-
zats, per tal de facilitar-ne la memorització i l’accés
als ciutadans. Localitza números de telèfon d’alguns
d’aquests serveis. També s’hi pot trucar des d’un te-
lèfon mòbil, independentment de la ubicació?

7. Un dels portals d’Internet en el qual pots disposar de
recursos com a estudiant és http://www.edu365.com,
que gestiona el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. Entra-hi i explora els as-
pectes següents:
a) Entra a l’Escriptori digital i digues quines apli-

cacions hi ha. Quines són les notícies del dia?
b) Has vist que t’ofereix la possibilitat de disposar de

correu en la mateixa pàgina? Entra a Correu web.
c) L’entrada Alumnes et permet accedir a diferents

àmbits. Digues quins. Si entres a  ESO, què pots
trobar a l’àrea de Tecnologia? Si entres a Estu-
diar a Catalunya, què hi pots consultar?

d ) Per navegar a través d’Internet amb seguretat cal
seguir unes pautes bàsiques. Entra a  Seguretat ,
llegeix amb atenció les indicacions. Indica les
tres que creguis més importants.

e) Quines altres aplicacions més has trobat interes-
sants en aquest portal? Cal estar registrat per po-
der accedir a totes les possibilitats? Com?

8. Quins van ser els primers mitjans de transport utilit-
zats per la humanitat? Quins materials utilitzaven?

9. A part de l’aspecte econòmic, quina influència te-
nen els transports en el medi social?

10. Realitza un quadre que contingui, resumits, els
avantatges i inconvenients de cadascun dels mitjans
de transport estudiats.

11. Al web http://www.mobilitat.net hi trobaràs tota
mena d’informació per preparar un desplaçament per
via terrestre. Selecciona dos municipis catalans (en-
tre els quals hi hagi una distància mínima de 10 km)
i indica:
a) l’itinerari que seguiries per fer el trajecte amb

automòbil entre tots dos;
b) la combinació de transport públic que hauries de

fer servir per fer el trajecte anterior;
c) el temps que trigaries, en el cas de fer-ho amb

automòbil o amb transport públic (tingues en
compte les possibles incidències que hi pugui
haver a la carretera).

12. El ferrocarril utilitza majoritàriament l’energia
elèctrica. Podem afirmar, doncs, que la utilització
d’aquest mitjà de transport no provoca cap mena de
contaminació? Justifica la teva resposta.

Com ho
veus?

3. Amb l’ajuda del professor, connecteu un generador
de senyal a un oscil·loscopi i visualitzeu en la panta-
lla una ona de 1000 Hz. Mesureu-ne el període. 

4. Entra al web de Catalunya Ràdio, http://www.catra-
dio.com, cerca la connexió que et permet escoltar el
programa actual en emissió a través dels altaveus de
l’ordinador. Necessitaràs un programari específic
que, en el cas que no estigui instal·lat, et podràs des-
carregar. Amb un aparell de ràdio cerca la mateixa
emissora en la banda de freqüència modulada i com-
para les dues fonts. Per obtenir una relació molt com-
pleta de ràdios que ofereixen aquest servei al món,
entra a http://www.documentate.com, a l’entrada
«Radios on line».

5. A Internet també hi ha emissores de televisió que es
poden veure i escoltar en directe. Un exemple és
Televisió de Galícia, http://www.tvg.es. Connecta-
t’hi i redacta’n un breu informe.

6. També a Internet és possible consultar les imatges
enviades pel satèl·lit d’informació meteorològica
Meteosat. Des de la pàgina web del Servei Català
de Meteorologia podràs accedir-hi. Recopila la in-
formació de les característiques d’aquest satèl·lit i
dels tipus de fotografia que presenta la web. Descar-
rega la imatge visible i imprimeix-la. Després com-
para-la amb les mostrades al noticiari de televisió.

Bombers Informació Atenció Emergències Policia 
de la Generalitat municipal mèdica municipal
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� Les comunicacions han afavorit l’intercanvi cultural i
econòmic entre pobles i cultures. Darrerament, els
avenços tecnològics han provocat el desenvolupament
de les comunicacions fins a límits inimaginables fins
fa ben poc. Aquests fets han propiciat comunicacions
a gran escala ràpides i bastant segures entre les perso-
nes i els diferents països del món. 

� En tot procés comunicatiu hi intervenen cinc ele-
ments: l’emissor, el missatge, el codi, el canal i el re-
ceptor.

� El telèfon, la ràdio i la televisió, juntament amb els
sistemes informàtics i la xarxa d’Internet, constituei-
xen els grans sistemes de comunicació de l’actualitat.

� La telefonia mòbil, la ràdio i la televisió fan servir les
ones electromagnètiques com a canal de transmissió
de la informació.

� Les ones electromàgnetiques són vibracions o oscil·la-
cions que es propaguen a través de l’espai a la veloci-
tat de la llum. La freqüència d’una ona determina el
nombre de vibracions  que es produeixen en un segon
i es mesura en Hertzs (Hz). La longitud 

d’ona és el resultat de dividir la velocitat de la llum en
km/s per la freqüència en kHz i es dóna en metres (m).
En general, les ones curtes tenen alta freqüència i a
l’inrevés. L’amplitud d’una ona és el valor màxim de
la vibració o oscil·lació.

� Com a unitats de mesura, en la transmissió de dades
per Internet s’utilitzen el bit per segon (bps) i el byte
per segon (Bps), tot i que s’empren més els seus múl-
tiples: kbs i Mbs, kBs i MBs respectivament.

� Les vies de comunicació es classifiquen, segons el
medi utilitzat, en terrestres, marítimes i aèries. Totes
necessiten uns elements bàsics i fixos, les infraestruc-
tures, i uns altres de mòbils, els vehicles.

� Tots els vehicles de transport han d’incorporar un mo-
tor que necessita energia per funcionar. Els més habi-
tuals són els de combustió interna (de gasoil, de gaso-
lina o turboreactors) i els elèctrics.

� Per reduir al màxim el consum d’energia durant el
transport, cal que els vehicles siguin lleugers i que tin-
guin poca fricció amb l’aire o amb l’aigua.

1. Per què són tan importants les comunicacions?
Quin paper ha fet la tecnologia en el seu desenvo-
lupament? Quines n’han estat les conseqüències? 

2. Quins són els cinc elements bàsics d’un procés
comunicatiu?

3. Quins són els grans sistemes de comunicació d’in-
formació més importants actualment?

4. Quin canal de transmissió d’informació fan servir
la telefonia mòbil, la ràdio i la televisió?

5. Relaciona els conceptes freqüència, longitud 
d’ona i amplitud. 

6. Realitza els esquemes dels sistemes de comunica-
ció per radiofonia i televisió.

7. En quines unitats es mesura la capacitat de trans-
missió de dades d’un sistema de comunicació com
ara Internet?

8. Quines són les vies de comunicació més impor-
tants? Quins són els seus dos elements bàsics? 

9. És possible realitzar algun tipus de transport sense
consumir energia? Justifica la teva resposta.

10. Quins requeriments han de tenir els vehicles de
transport per limitar el consum d’energia?
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1. En la telefonia fixa hi ha dos tipus de marcatge:
per impulsos i per tons. Investiga en què consis-
teix cada un.

2. Cerca a les pàgines web de fabricants d’automò-
bils les característiques tècniques de dos models i
indica’n, per a cadascun d’ells:

a) La potència en CV i en kW.

b) La massa total en kg.

c) La relació que hi ha entre la massa i la potència
en W/kg.

d ) Quin dels dos models tindrà més potència dis-
ponible? Justifica la teva resposta.

3. La creació de les infraestructures de transport (au-
topistes i carreteres noves, ampliació de ports i ae-
roports, trens d’alta velocitat) implica sovint la
modificació de l’ordenació del territori, i això no
tota la població ho valora positivament. Per què?
Recordes algun fet relacionat amb aquest neguit
que hagi sortit en els mitjans de comunicació?

4. Per obtenir informació complementària dels proveï-
dors d’accés a Internet, pots consultar les seves pàgi-
nes web. Esbrina quines són les velocitats de transfe-
rència que t’ofereixen i el preu de la tarifa plana.

1. En una conversa per Internet o xat, indica quins
són els cinc elements del procés de comunicació
que hi intervenen.

2. En què es basa el sistema de comunicació per telè-
fon?

3. Què és i quina funció fa el vidicó?

4. Quines són les millors ubicacions per instal·lar les
antenes de televisió? 

5. Per què un mitjà de transport és també un mitjà de
comunicació?

6. Quina és la principal font d’energia que utilitzen
la major part de sistemes de transport?

7. De quins mitjans de transport disposes al teu po-
ble o ciutat? Quin és el port marítim (comercial,
no només de pesca) que tens més a prop? I l’aero-
port? Quins mitjans de transport pots fer servir per
arribar al port o a l’aeroport?

8. De quins factors depèn que suri un vaixell i que
voli un avió?

Carrega
bateries

A tota
màquina

Proveïdor Tipus de línia Adreça

Telefónica Bàsica, XDSI, ADSL http://www.telefonica.es

Wanadoo Bàsica, ADSL http://www.wanadoo.es

Menta Cable http://www.menta.net


