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ABANS DEL TELÈGRAFABANS DEL TELÈGRAF



ABANS DEL TELÈGRAFABANS DEL TELÈGRAF

C i ióC i ió ii t tt tComunicacióComunicació viavia terrestreterrestre
•• VeuVeu humanahumana -- nomésnomés 2 km. 2 km. abastabast
•• TamborsTambors -- mésmés abastabast, , velocitatvelocitat petita,moltpetita,molt errorerror
•• SenyalsSenyals FumFum -- llargallarga distànciadistància, , missatgesmissatges preestablertspreestablerts
•• Sistema Postal Sistema Postal -- Primer Primer Regular:CirusRegular:Cirus el Gran el Gran 550/529 AC550/529 AC
•• SenyalitzacióSenyalització -- banderes,heliògrafsbanderes,heliògrafs, , WalkieWalkie--TalkiesTalkiesyy , g, g ,,
•• ““TelegraphTelegraph Hill”Hill” -- 1793 1793 XarxaXarxa telegràficatelegràfica regularregular--FrançaFrança
•• “Mail Coach””“Mail Coach”” -- 18001800--18251825Mail Coach          Mail Coach          18001800 18251825

•• XarxaXarxa ferroviàriaferroviària -- 18301830
A l tA l t-- AnglaterraAnglaterra



•• “Penny Post”“Penny Post” -- 1840 Sir Rowland Hill1840 Sir Rowland Hill

•• Semàfor mecànic  Semàfor mecànic  -- AlmirallatAlmirallat
fi 1847fi 1847-- fins 1847fins 1847

-- lent i amb errorslent i amb errors
-- inservible a la nitinservible a la nit

Comunicació via marítimaComunicació via marítima

•• Vaixells de velaVaixells de vela -- tardança depenent de la força i direcciótardança depenent de la força i direcció
del ventdel ventdel ventdel vent

•• Vaixells de vapor   Vaixells de vapor   -- 18381838
-- transport més fiable però lenttransport més fiable però lent-- transport més fiable però lent transport més fiable però lent 



EL CAMÍ CAP AL TELÈGRAFEL CAMÍ CAP AL TELÈGRAF



El Camí cap al Telègraf El Camí cap al Telègraf 

•• 1746: Abb Nollet: Cos humà conductor1746: Abb Nollet: Cos humà conductor

•• 1795: Salvà i Campillo:1795: Salvà i Campillo:

“L’electricitat aplicada a la telegrafia”“L’electricitat aplicada a la telegrafia”

•• 1809: Sommering: Telègraf químic1809: Sommering: Telègraf químic•• 1809: Sommering: Telègraf químic1809: Sommering: Telègraf químic

•• 1816: Francis Ronald: Electricitat estàtica1816: Francis Ronald: Electricitat estàtica

•• 1819: Hans Oersted: Electricitat magnètica1819: Hans Oersted: Electricitat magnètica

•• 1832: Baron Schilling: Telègraf Magnètic1832: Baron Schilling: Telègraf Magnètic

•• 1836: Telègraf elèctric: Cooke&Wheatstone1836: Telègraf elèctric: Cooke&Wheatstone1836: Telègraf elèctric: Cooke&Wheatstone1836: Telègraf elèctric: Cooke&Wheatstone



Charles Wheatstone & William CookeCharles Wheatstone & William CookeCharles Wheatstone & William CookeCharles Wheatstone & William Cooke

WHEATSTONE WHEATSTONE (1802(1802--75)75)(( ))
•• Constructor d’instrumentsConstructor d’instruments
•• 1830: Interès pel so i l’electricitat1830: Interès pel so i l’electricitat1830: Interès pel so i l electricitat1830: Interès pel so i l electricitat
•• 1837: Coneix a Thomson1837: Coneix a Thomson
•• “Pont de“Pont de WheatstoneWheatstone””•• Pont de Pont de WheatstoneWheatstone

WILLIAM COOKEWILLIAM COOKEWILLIAM COOKEWILLIAM COOKE
•• Abandona medicina per l’electricitatAbandona medicina per l’electricitat
•• Impressionat pel telègraf magnèticImpressionat pel telègraf magnètic•• Impressionat pel telègraf magnèticImpressionat pel telègraf magnètic
•• Cerca al professor Wheatstone Cerca al professor Wheatstone 

D l t t lè f lè t iD l t t lè f lè t i•• Desenvolupament  telègraf elèctricDesenvolupament  telègraf elèctric



Els telègrafs de Cooke & WheatstoneEls telègrafs de Cooke & WheatstoneEls telègrafs de Cooke & WheatstoneEls telègrafs de Cooke & Wheatstone
Telègraf de cinc agullesTelègraf de cinc agulles

•• 5 agulles d’acer mogudes per electroimants5 agulles d’acer mogudes per electroimants•• 5 agulles d acer mogudes per electroimants5 agulles d acer mogudes per electroimants

•• 2 agulles apuntaven a la  lletra indicada2 agulles apuntaven a la  lletra indicada

•• Transmissió de 20 lletres per ús de 6 cables Transmissió de 20 lletres per ús de 6 cables 

•• Fàcil de fer servirFàcil de fer servirFàcil de fer servirFàcil de fer servir

Telègraf de dues agullesTelègraf de dues agulles

•• 1 cable1 cable

•• 2 agulles mòbils  dreta2 agulles mòbils  dreta--esquerraesquerra

O d i liO d i li•• Operadors especialitzatsOperadors especialitzats



Demostracions    1837Demostracions    1837--18391839

•• Estacions Estacions 

EustonEuston--Camden (2,4 Km)Camden (2,4 Km)

•• Problemes aïllamentProblemes aïllamentProblemes aïllamentProblemes aïllament

•• ProvesProves

PaddingtonPaddington--West DraytonWest Drayton



Els cables que van “penjar”Els cables que van “penjar”
en John Tawellen John Tawellen John Tawellen John Tawell

A MURDER HAS JUST BEEN COMMITTEDA MURDER HAS JUST BEEN COMMITTEDA MURDER HAS JUST BEEN COMMITTEDA MURDER HAS JUST BEEN COMMITTED

AT SALT HILL AND THE SUSPECTEDAT SALT HILL AND THE SUSPECTED

MURDERER WAS SEEN TO TAKE A FIRSTMURDERER WAS SEEN TO TAKE A FIRST

CLASS TICKET TO LONDON BY THE TRAINCLASS TICKET TO LONDON BY THE TRAIN

WHICH LEFT SLOUGH AT 7.42 PM.WHICH LEFT SLOUGH AT 7.42 PM. HE ISHE IS

IN THE GARB OF A KWAKER WITH A GREATIN THE GARB OF A KWAKER WITH A GREAT

COAT ON WHICH REACHES NEARLY DOWNCOAT ON WHICH REACHES NEARLY DOWN

TO HIS FEET. HE IS IN THE LASTTO HIS FEET. HE IS IN THE LASTTO HIS FEET. HE IS IN THE LAST TO HIS FEET. HE IS IN THE LAST 

COMPARTMENT OF THE SECOND CLASS COMPARTMENT OF THE SECOND CLASS 

COMPARTMENTCOMPARTMENTCOMPARTMENTCOMPARTMENT



La Dimensió AmericanaLa Dimensió AmericanaLa Dimensió AmericanaLa Dimensió Americana

•• Desenvolupament paral·lel a AnglaterraDesenvolupament paral·lel a Anglaterra

•• Telègraf : 21/02/1838 perTelègraf : 21/02/1838 per

Samuel F B MorseSamuel F B MorseSamuel F.B. MorseSamuel F.B. Morse

•• Codi “punts i ratlles”Codi “punts i ratlles”

•• Concessió patent 1848Concessió patent 1848



PRIMERES CONNEXIONSPRIMERES CONNEXIONS
SUBMARINESSUBMARINESSUBMARINESSUBMARINES



Primeres connexions submarinesPrimeres connexions submarines

•• Riu Hooghly : 1839Riu Hooghly : 1839•• Riu Hooghly : 1839Riu Hooghly : 1839

•• 1840: Pla seriós per part de1840: Pla seriós per part de

WheatstoneWheatstone

•• Experiments de Morse a laExperiments de Morse a laExperiments de Morse a laExperiments de Morse a la

Bahia de Nova YorkBahia de Nova York

•• Unió Gran Bretanya i FrançaUnió Gran Bretanya i França

•• 1854: Cables al Mediterrani1854: Cables al Mediterrani

•• 1855: Cables al Mar Negre1855: Cables al Mar Negre



Travessar el Canal de la Mànega ITravessar el Canal de la Mànega I

•• Extensió del cable el 28 d’agost de 1850Extensió del cable el 28 d’agost de 1850
J h B tt&J b B ttJ h B tt&J b B tt•• John Brett&Jacob BrettJohn Brett&Jacob Brett

•• Cable molt primitiuCable molt primitiu
•• Nucli de coure Nucli de coure 
•• Aïllat per capa de gutaperxa de 6 mmAïllat per capa de gutaperxa de 6 mm

•• 38 km de cable38 km de cable
•• Massa lleuger (pesos de plom)Massa lleuger (pesos de plom)Massa lleuger  (pesos de plom)Massa lleuger  (pesos de plom)
•• Primer missatge: confusió de lletresPrimer missatge: confusió de lletres
•• Connexió de només unes horesConnexió de només unes hores•• Connexió de només unes horesConnexió de només unes hores



Travessar el Canal de la Mànega IITravessar el Canal de la Mànega IITravessar el Canal de la Mànega IITravessar el Canal de la Mànega II

•• Redisseny del cable un any desprésRedisseny del cable un any després

per Thomas Cramptonper Thomas Crampton

•• Nucli: Quatre conductors aïllats amb gutaperxaNucli: Quatre conductors aïllats amb gutaperxag pg p

•• Protecció: cànemProtecció: cànem

C i C d f l it tC i C d f l it t•• Cuirassa: Capa de ferro galvanitzatCuirassa: Capa de ferro galvanitzat



CARACTERÍSTIQUES DELSCARACTERÍSTIQUES DELSCARACTERÍSTIQUES DELSCARACTERÍSTIQUES DELS
CABLES I L’ENTORNCABLES I L’ENTORNCABLES I L ENTORNCABLES I L ENTORN



El Cor del CableEl Cor del Cable

Nucli de CoureNucli de Coure

•• Bones propietats conductoresBones propietats conductores
•• Més econòmic que la plataMés econòmic que la plata

Aïllament: GutaperxaAïllament: Gutaperxa

•• Conductor molt pobreConductor molt pobre

•• Dura i sòlida a temperatura ambientDura i sòlida a temperatura ambient

•• Maleable en contacte amb aigua calentaMaleable en contacte amb aigua calenta

Anys 30 nou aïllant: POLIETILÈAnys 30 nou aïllant: POLIETILÈ•• Anys 30  nou aïllant: POLIETILÈAnys 30  nou aïllant: POLIETILÈ



GutaperxaGutaperxapp

•• 1845: SW Silver&Co(Stratford)1845: SW Silver&Co(Stratford)•• 1845: SW Silver&Co(Stratford)1845: SW Silver&Co(Stratford)

Descobriment de la GutaperxaDescobriment de la Gutaperxa

•• Espècie de goma  Espècie de goma  

•• Arbre Isonandra GuttaArbre Isonandra Gutta•• Arbre  Isonandra  Gutta Arbre  Isonandra  Gutta 

Surest d’ÀsiaSurest d’Àsia

•• Plantacions  comercialsPlantacions  comercials

finals segle XIXfinals segle XIXfinals segle XIXfinals segle XIX



AspectesAspectes CríticsCrítics

PESPES
•• 1850:Cable molt lleuger                pesos de plom 1850:Cable molt lleuger                pesos de plom 
•• 1851:Cable pesat                          caiguda ràpida1851:Cable pesat                          caiguda ràpida

Es necessita tibar                trencament  del cableEs necessita tibar                trencament  del cable
Caiguda al fons marí           RECUPERARCaiguda al fons marí           RECUPERAR--LO?           LO?           gg
Pèrdua cable                       construcció d’un nou Pèrdua cable                       construcció d’un nou 

18651865



Investigacions a l’AtlànticInvestigacions a l’AtlànticInvestigacions a l AtlànticInvestigacions a l Atlàntic

18541854 Més de 180 sondatges a l’AtlànticMés de 180 sondatges a l’Atlàntic•• 1854: 1854: Més de 180 sondatges a l’AtlànticMés de 180 sondatges a l’Atlàntic

•• “Physical Geography of the Sea”“Physical Geography of the Sea”

•• “Pla  telegràfic” : Tinent Maury“Pla  telegràfic” : Tinent Maury

Ideal per a l’extensió dels cablesIdeal per a l’extensió dels cablesIdeal per a l extensió dels cablesIdeal per a l extensió dels cables

•• 18721872--1875: Expedició HMS Challenger1875: Expedició HMS Challenger

“Serralada Telegràfica”“Serralada Telegràfica”

longitudlongitud:: 16000 km16000 kmlongitudlongitud: : 16000 km16000 km

amplitud: 800 kmamplitud: 800 km



S l d T l àfi d l’Atlà tiS l d T l àfi d l’Atlà tiSerralada Telegràfica de l’AtlànticSerralada Telegràfica de l’Atlàntic



TRAVESSAR L’ATLÀNTICTRAVESSAR L’ATLÀNTIC



TRAVESSAR L’ATLÀNTICTRAVESSAR L’ATLÀNTICTRAVESSAR  L ATLÀNTICTRAVESSAR  L ATLÀNTIC

Primera ConnexióPrimera ConnexióPrimera ConnexióPrimera Connexió

•• Promotor: Cyrus FieldPromotor: Cyrus Fieldyy

•• Experts: Thomson vs WhitehouseExperts: Thomson vs Whitehouse

T t Nià & AT t Nià & A•• Transport: Niàgara & AgamemnonTransport: Niàgara & Agamemnon

•• 16 Agost 1858: Missatge de la Reina Victòria a Buchanan16 Agost 1858: Missatge de la Reina Victòria a Buchanan

•• 17 Agost17 Agost: : Primer missatge comercialPrimer missatge comercial

•• Últim missatge l’1 de SetembreÚltim missatge l’1 de Setembre•• Últim missatge l 1 de SetembreÚltim missatge l 1 de Setembre

•• El cable es va cremar i va morirEl cable es va cremar i va morir



William William ThomsonThomson (Lord Kelvin)  (Lord Kelvin)  
(1824(1824 1907)1907)(1824(1824--1907)1907)

•• 1854: 1854: ProjecteProjecte extensióextensió cables cables transatlànticstransatlàntics

•• MatematitzacióMatematització delsdels fenòmensfenòmens elèctricselèctrics alsals cables acables a•• MatematitzacióMatematització delsdels fenòmensfenòmens elèctricselèctrics alsals cables a cables a 

partir de les partir de les equacionsequacions de de difusiódifusió de la calorde la calor

•• ““LleiLlei delsdels quadratsquadrats” ” 

•• GalvanòmetreGalvanòmetre dede mirallmirall comcom a receptora receptor telegràfictelegràficGalvanòmetreGalvanòmetre de de mirallmirall comcom a receptor a receptor telegràfictelegràfic

•• 1866: 1866: NomenatNomenat cavallercavaller per la Reina per la Reina VictòriaVictòria



Model Telegràfic d’en Thomson (I)Model Telegràfic d’en Thomson (I)g ( )g ( )

Thomson va modelar el cable telegràfic submarí Atlàntic Thomson va modelar el cable telegràfic submarí Atlàntic 
com un cable coaxial amb dielèctric ideal com un cable coaxial amb dielèctric ideal (G(S/m)=0).(G(S/m)=0).( ( ) )( ( ) )
El conductor interior era la línia telegràfica i l’exteriorEl conductor interior era la línia telegràfica i l’exterior
era la interfície aïllant/aigua de mar era la interfície aïllant/aigua de mar 

Thomson va introduir els conceptes:  Thomson va introduir els conceptes:  
Capacitat per unitat de longitud del coaxial:Capacitat per unitat de longitud del coaxial: 2)/( mFC 

Capacitat per unitat de longitud del coaxial:Capacitat per unitat de longitud del coaxial:
Resistència per unitat de longitud: R(Resistència per unitat de longitud: R(ΩΩ/m)/m)

)/ln(
)/(

ab
mFC 

Va menysprear els efectes inductius (tolerable per la velocitat deVa menysprear els efectes inductius (tolerable per la velocitat de
transmissió de les paraules del cable Atlàntic) transmissió de les paraules del cable Atlàntic) 



Model Telegràfic d’en Thomson (II)Model Telegràfic d’en Thomson (II)Model Telegràfic d’en Thomson (II)Model Telegràfic d’en Thomson (II)

Equació telegrafista d’en Thomson (1854)Equació telegrafista d’en Thomson (1854)

Aplicant les equacions de Aplicant les equacions de KirchhoffKirchhoff::

t
txvRC

x
txv







 ),(),(
2

2 Coincideix amb l’equació de la propagació Coincideix amb l’equació de la propagació 
de la calor en un conductor sòlid  (de la calor en un conductor sòlid  (FourierFourier))

El seu amic Stokes troba la solució formal El seu amic Stokes troba la solució formal 
d’aquesta equació pel cas generald’aquesta equació pel cas general



Model Telegràfic d’en Thomson (III)Model Telegràfic d’en Thomson (III)Model Telegràfic d’en Thomson (III)Model Telegràfic d’en Thomson (III)

Llei dels quadratsLlei dels quadratsLlei dels quadratsLlei dels quadrats

El corrent en el cable per un esglaó de tensió:El corrent en el cable per un esglaó de tensió: tRCxeCtxi 4/
2/1

2
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p gp g
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max 2

1 RCxt 

Si es connecta un instrument sensible al correntSi es connecta un instrument sensible al corrent
hi ha un instanthi ha un instant tt on la resposta és màximaon la resposta és màximahi ha un instant  hi ha un instant  ttmaxmax on la resposta és màxima.on la resposta és màxima.

El retard  del màxim és proporcional al quadrat El retard  del màxim és proporcional al quadrat 
de la distància.de la distància.de la distància.de la distància.

Un retard  acceptable en un cable de 100 km no és 20 vegades més gran en un cableUn retard  acceptable en un cable de 100 km no és 20 vegades més gran en un cable
de 2000 km si no 400 vegades més gran.de 2000 km si no 400 vegades més gran.



Edward Orange Edward Orange WildmanWildman WhitehouseWhitehouse

Cirurgià que s’havia dedicat a l’electricitat i telegrafia.Cirurgià que s’havia dedicat a l’electricitat i telegrafia.

CyrusCyrus FieldField l'anomena cap de la Companyia Telegràfical'anomena cap de la Companyia Telegràfica
de l’Atlànticde l’Atlàntic

No creu en la teoria d’en ThomsonNo creu en la teoria d’en Thomson

Construeix  un enorme generador de 2000 volts. Aquest Construeix  un enorme generador de 2000 volts. Aquest 
alt voltatge acaba malmetent l'aïllant i el cable falla alt voltatge acaba malmetent l'aïllant i el cable falla 
desprès de pocs dies desprès de pocs dies 

Desprès del fracàs del cable i l’èxit d’en Thomson sobreDesprès del fracàs del cable i l’èxit d’en Thomson sobre
els plantejaments d’en  els plantejaments d’en  WhitehouseWhitehouse a la literatura tècnica, a la literatura tècnica, 
en en WhitehouseWhitehouse va ser acomiadat de la Companyia va ser acomiadat de la Companyia 
T l àfi d l’Atlà tiT l àfi d l’Atlà tiTelegràfica de l’AtlànticTelegràfica de l’Atlàntic



TransportTransport del cable del cable atlànticatlàntic de 1858de 1858pp
Niàgara & AgamemnonNiàgara & Agamemnon

•• NiàgaraNiàgara: : CapCap a a l’Oestl’Oest a  partir a  partir d’Irlandad’Irlanda
AA B hiB hi dd V l tiV l ti•• AgamemnonAgamemnon:  :  BahiaBahia de de ValentiaValentia

•• TrobadaTrobada enmigenmig de de l’Atlànticl’Atlàntic
•• EnfonsamentEnfonsament i i pèrduapèrdua del cabledel cable

•• NouNou intentintent la primavera de 1858 la primavera de 1858 
•• Unió Unió delsdels extremsextrems enmigenmig de de l’Atlànticl’Atlàntic
•• NiàgaraNiàgara: : CapCap a a NewfoundlandNewfoundland a a l’oestl’oest
•• AgamemnonAgamemnon: : CapCap a Irlanda a a Irlanda a l’estl’estgg pp



Missatge de laMissatge de laMissatge de laMissatge de la
Reina Victòria Reina Victòria 

AL PRESIDENT DELS AL PRESIDENT DELS 
EEUU,WHASINGTONEEUU,WHASINGTON

al Presidental President
BuchananBuchanan EEUU,WHASINGTONEEUU,WHASINGTON

La Reina desitja felicitar al La Reina desitja felicitar al 
President per l’acompliment President per l’acompliment 
exitós del seu treballexitós del seu treball

BuchananBuchanan

16 A t 185816 A t 1858 exitós del seu treball exitós del seu treball 
internacional,al qual la Reina internacional,al qual la Reina 
ha prestat el seu més ha prestat el seu més 
profund interésprofund interés

•• 16 Agost 185816 Agost 1858

•• 16,5 hores en arribar16,5 hores en arribar
profund interés.profund interés.



Alternatives a la connexió atlàntica 1864Alternatives a la connexió atlàntica 1864Alternatives a la connexió atlàntica 1864Alternatives a la connexió atlàntica 1864
•• Cable NordCable Nord--atlàntic  del Coronel Schaffneratlàntic  del Coronel Schaffner

EscòciaEscòcia--Illes FeroeIlles Feroe--IslàndiaIslàndia--GroenlàndiaGroenlàndia--LabradorLabrador

longitud cable submergit: 950 Kmlongitud cable submergit: 950 Kmlongitud cable submergit: 950 Kmlongitud cable submergit: 950 Km

inviable pels icebergs inviable pels icebergs 

•• “Línia Terrestre a Europa“Línia Terrestre a Europa””

Extensió des de Nord Amèrica per la ColúmbiaExtensió des de Nord Amèrica per la Colúmbiapp

BritànicaBritànica--AlaskaAlaska--SibèriaSibèria--RússiaRússia

25700 k d bl t t25700 k d bl t t25700 km de cable terrestre25700 km de cable terrestre

inviable per la política russainviable per la política russa



Segona ConnexióSegona Connexió

•• Millor disseny: més fort i eficient elèctricamentMillor disseny: més fort i eficient elèctricament

•• Transport:Transport: GreatGreat EasternEasternTransport: Transport: GreatGreat EasternEastern

•• Capità: James AndersonCapità: James Anderson

•• Tècnics i promotors: Tècnics i promotors: FieldField, Thomson, Samuel , Thomson, Samuel CanningCanning

•• Inici: 23 de juliol de 1865Inici: 23 de juliol de 1865jj

•• FRACÀS!!!!: Pèrdua del cableFRACÀS!!!!: Pèrdua del cable

R t ió d’ blR t ió d’ bl•• Reconstrucció d’un nou cableReconstrucció d’un nou cable



Per fi comunicació!!!!Per fi comunicació!!!!

E tensió del cable sense problemesE tensió del cable sense problemes•• Extensió del cable sense problemesExtensió del cable sense problemes

•• Comunicació operativa Amèrica Comunicació operativa Amèrica -- Gran BretanyaGran Bretanya

•• 27 juliol a les nou del matí27 juliol a les nou del matí

•• Recuperació del cable perdutRecuperació del cable perdut•• Recuperació del cable perdutRecuperació del cable perdut

•• Dos connexions simultànies a l’AtlànticDos connexions simultànies a l’Atlàntic

•• Des de llavors  Europa i Amèrica no han estat foraDes de llavors  Europa i Amèrica no han estat fora

de contacte durant més d’unes horesde contacte durant més d’unes horesde contacte durant més d unes horesde contacte durant més d unes hores



DADES I XIFRES IDADES I XIFRES I
Cost de comunicació 1865 Cost de comunicació 1865 ( des de Gran Bretanya)( des de Gran Bretanya)
•• £5/20:  Europa£5/20:  Europa--Índia  £20/20 paraules: creuar l’AtlànticÍndia  £20/20 paraules: creuar l’Atlàntic

Cost de la vida 1865Cost de la vida 1865Cost de la vida 1865Cost de la vida 1865
•• una dotzena d’ous: £0.05una dotzena d’ous: £0.05

•• The Times: £0.012The Times: £0.012

•• paga mitjana setmanal: £0 75paga mitjana setmanal: £0 75•• paga mitjana setmanal: £0.75paga mitjana setmanal: £0.75

Cost de comunicació 1949Cost de comunicació 1949
•• 1949: Missatge radiotelefònic a través de l’Atlàntic1949: Missatge radiotelefònic a través de l’Atlàntic

£4£4 £ / i£ / i£4£4--£5 / minut£5 / minut



Oliver Oliver HeavisideHeaviside
(1850(1850--1925)1925)

•• Dedueix les equacions del telegrafista suposant dielèctricDedueix les equacions del telegrafista suposant dielèctric

ideal (L C R G=0) (1876):ideal (L C R G=0) (1876):ideal (L,C,R,G=0) (1876):ideal (L,C,R,G=0) (1876):

22 ),(),(),(1 txvtxvRtxv 
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MenyspreableMenyspreable

Equació del telegrafistaEquació del telegrafista L TL T idealidealEquació del telegrafista Equació del telegrafista L.TL.T. ideal. ideal



Al i l di ió l fò i (I)Al i l di ió l fò i (I)Alternatives a la distorsió telefònica (I)Alternatives a la distorsió telefònica (I)

•• A la dècada de 1880 s’inicia la instal·lació de cables telefònicsA la dècada de 1880 s’inicia la instal·lació de cables telefònics

•• La freqüència màxima que es podia assolir en un missatge La freqüència màxima que es podia assolir en un missatge 

telegràfic enviat per un expert en codi Morse era baixa (<100Hz):telegràfic enviat per un expert en codi Morse era baixa (<100Hz):

l’aproximació d’en Thomson era correcte (L menyspreable)l’aproximació d’en Thomson era correcte (L menyspreable)l aproximació d en Thomson era correcte (L menyspreable)l aproximació d en Thomson era correcte (L menyspreable)

•• Amb la telefonia es podien introduir harmònics que arribaven aAmb la telefonia es podien introduir harmònics que arribaven a

1 1 kHzkHz::

apareix el fenomen de la distorsió i l’aproximació d’en Thomson apareix el fenomen de la distorsió i l’aproximació d’en Thomson 

no és correcte. L’equació d’en no és correcte. L’equació d’en HeavisideHeaviside descriu la problemàticadescriu la problemàtica



Al i l di ió l fò i (II)Al i l di ió l fò i (II)Alternatives a la distorsió telefònica (II)Alternatives a la distorsió telefònica (II)

•• Oliver Oliver HeavisideHeaviside va ser  el primer que es va adonar que per va ser  el primer que es va adonar que per 

reduir la distorsió s’havia de disminuir el terme R/L Perreduir la distorsió s’havia de disminuir el terme R/L Perreduir la distorsió s havia de disminuir el terme R/L. Per reduir la distorsió s havia de disminuir el terme R/L. Per 

aconseguiraconseguir--ho va proposar augmentar l’autoinductància del cableho va proposar augmentar l’autoinductància del cable

i així equalitzar els efectes de la propagació en les diferentsi així equalitzar els efectes de la propagació en les diferents

freqüències (1887)freqüències (1887)freqüències (1887). freqüències (1887). 



Al i l di ió l fò i (III)Al i l di ió l fò i (III)Alternatives a la distorsió telefònica (III)Alternatives a la distorsió telefònica (III)

W.H.PreeceW.H.Preece (Cap de l’oficina postal Britànica de 1877(Cap de l’oficina postal Britànica de 1877--1899):1899):

•• Home pràctic que va dir: “els teòrics amaguen els seus treballsHome pràctic que va dir: “els teòrics amaguen els seus treballs•• Home pràctic que va dir: els teòrics amaguen els seus treballsHome pràctic que va dir: els teòrics amaguen els seus treballs

amb fórmules inútils”amb fórmules inútils”

•• Va creure en l’equació d’en Thomson com un dogma i creia queVa creure en l’equació d’en Thomson com un dogma i creia que

la inductància era dolenta i s’havia d’eliminar. No va entendrela inductància era dolenta i s’havia d’eliminar. No va entendrela inductància era dolenta i s havia d eliminar. No va entendrela inductància era dolenta i s havia d eliminar. No va entendre

l’equació d’en l’equació d’en HeavisideHeaviside ni la seva proposta. Va tenir una polèmicani la seva proposta. Va tenir una polèmica

molt dura amb molt dura amb HeavisideHeaviside i va vetar l’aplicació de la seva proposta i va vetar l’aplicació de la seva proposta 

•• Es considera que va impedir el desenvolupament de les Es considera que va impedir el desenvolupament de les 

telecomunicacions britàniques per 20 anystelecomunicacions britàniques per 20 anys



Al i l di ió l fò i (IV)Al i l di ió l fò i (IV)Alternatives a la distorsió telefònica (IV)Alternatives a la distorsió telefònica (IV)

Michael I. Michael I. PupinPupin (1899(1899--USA):USA):pp (( ))

Redescobreix la idea d’en Redescobreix la idea d’en HeavisideHeaviside i la patenta:i la patenta:

pupinitzaciópupinitzaciópupinització pupinització 

G AG A CampbellCampbell (AT&T):(AT&T):G. A. G. A. CampbellCampbell (AT&T):(AT&T):

Amb anterioritat a la patent de Amb anterioritat a la patent de PupinPupin fa una demostració fa una demostració 

d’i ió d à i d ti li i di t ió T id’i ió d à i d ti li i di t ió T id’inserció de càrregues inductives per eliminar distorsió. Triga d’inserció de càrregues inductives per eliminar distorsió. Triga 

en poder patentar per burocràcia interna AT&T. Lluita legal queen poder patentar per burocràcia interna AT&T. Lluita legal que

Guanya Guanya PupinPupin. AT&T  va pagar a . AT&T  va pagar a PupinPupin fins 1917 quan va fins 1917 quan va 

acabar el monopoli 455.000acabar el monopoli 455.000$$


