
, 
HISTORIA DE LES 

TELECOMUNICACIONS 
(UNA VISIÓ FILATELICA) 

a hi storia de le 
telecomunicacions va 
lligada molt estretament 
a I' evolució d e les 
investigacions en el camp 
de l' electri citat, en aquest 

article es preten enumerar els fets 
més importants que han dut a la 
tec nica al punt que ens trobem , 
recordant aquelles persones que amb 
e l seu esfory i enginy aportaren noves 
idees al sector. 

La Filatelia ha mostrat alll arg 
deI s anys l'evolució de la soc ietat i 
n ' ha remarcat els fets més importants, 
a la vegada que ha tingut en les 
commemoracions de fets importants 
una gran font de temes, un exemple és 
la celebració l' any 1995 del centenari 
de la primera tran missió de radio, o 
bé e l centen ari de la Un ió 
Internacional de Telecomunicac ions 
e l 1965. 

ANTECEDENTS 
L' home ha tingut la necessitat 

de comunicar-se des de sempre , i ha 
fet servir diferents metodes per a fer
ho: senyals acústics (1), optics o bé 
duent mj ssatges usant animals de 
transport. 

SEGLE VI a.e. 
A Grecia s' hav ia comprovat 

que la resina d 'ambre (anomenada en 
grec elektron) atreia la pall a, aquesta 
atracció electrostatica es va confondre 
mo lt de temps amb I' a tracció 
magnetica de I' imant. 

La notícia de la caiguda de 

RAMON A RXER i GALABERT és 
eSllldianr de cinque de lelecomullicacioll s. 
SANTI RIB ES ¡RODRÍGUEZ és 1m 

jilalelic apassiollal. 
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Troia (Grecia) es va transmetre a d ' electric itat i altres no . 
través d ' una cadena d ' es tac io ns 
mitjanyant se nya ls llumin osos , 
poste ri orment durant l'imperi roma 
s' utilitza també el mateix metode per 
a transmetre missatges. 

SEGLE XVI 
El físic itali a GERO IMO 

CA RDA diferencia els dos tipus 
d ' atracc ió observats a l' epoca grega. 

SEGLEXVn 
1600 WILLlAM GILBERT,físic de 
la cort de la re ina Elisabet 
d ' Anglaterra publica De Magnete on 
fa notar la di ferencia entre la resina 
d ' ambre i I' imant, per referir-se a 
I'ambre usa el mot llalí elec/rum , 
mentre que per referir-se a materi als 
de comportament semblant a I' ambre 
usa la paraul a elec/rica. 

1629 El j es uit a it a li a lCOLA 
CA BEO rea lit za impo rtants 
observacions de repulsió electri ca. 

1660 OlTO VO GUERICKE de 
Magdeburg (Alemanya) , que havia 
inventat la bomba d ' aire, construeix 
la primera maq uina electri ca, tot i 
que no havia estudiat el fe nomen en 
termes d ' electric itat sinó com una 
manifestació de la virlUS conserva/¡a 
(la propietat d ' atracció de la Terra). 

Varies perso nes pro posen 
telegrafs optics alll arg del segle pero 
són les pro ves fetes a Anglaterra per 
ROBERT HOOK E le mé s 
conegudes. 

SEGLEXVm 
1731 SETPHEN GRAY 
(A nglaterra) publica unes memori es 
a Philosophical lransaC/ions of Ihe 
Royal Socie/y on demos tra que 
algunes substanc ies són conductores 

1733 CHARLES FRA <;::OIS DE 
C ISTERNA Y D U FA Y , 
superintendent deI s jardins de Lluís 
XV de Fran~a , descri u la primera 
teori a del fe nomen e lectri c. 

1745 EWALD GEORGE VO 
KLEIST realit za a Alemanya les 
pri me res ex per ie nci es 
d ' e mm aga tze m atge d ' e ne rg ia , 
ca rrega nt e lec tros ta ti ca ment un 
vo lum d ' aigua contingut en una 
bote ll a. 

1746 PIETER VAN 
MUSSCHE BROECK repete ix a 
Leiden (A lemanya) les experi encies 
de VON KLEIST, fet que portara a la 
invenció de les botelles de Leiden, 
prototipus del condensador. 

1786 LUIG IGALVA Iprofessora 
Bologna (Ita li a) (2) descobreix que la 
pota d ' una granota di sseccionada es 
mou compulsiva ment si es toca amb 
un esca lpe l mentre un apare ll electric 
esta en funcionament a la mateixa 
habitació, aq uest experiment fou la 
base del que anomena erroniament 
electri citat animal. 

1760-1790 
GAL V ANI i ALESSANDRO 

VOL TA realitzen a Ital ia les primeres 
experiencies per captar pertorbacions 
e lectriques ex istents a I' atmosfera, a 
la vegada que experimenten amb 
diversos tipus de telegrafs. 

1794 Durant la Revolució France a, 
la Conve nc ió dec ide ix portar e l 
telegraf optic, ideat per CLAUDE 
CHAPPE el 1.793 (3) , a la practica 
amb l' encarrec de construir la primera 
línia de te legraf óptic entre París i 

B URA N"7 ABRIL 1996 



Lille de 230 Km. 

1795 FRA CESC SAL V A 
CAMPILLO ( me tge nasc ut a 
Barcelona) fa lectura d ' una memoria 
a l' Academia Cienc ie: de Barcelona 
titulada: La electricidad aplicada a 
la telegrafía, on per primera vegada 
a la hi toria es parla d' un procediment 
de te legrafia sense fi l . En aquesta 
memori a també proposa un telegraf 
e lectric ba at en un conjunt de 44 fil . 

1796 SAL V A i CAMPILLO real i tza 
una ex periencia de te legrafia a la 
Cort d ' Espanya, e l fet apareix a la 
Caceta de l di a 25 de novembre. 

1798 Dava nt I' ex it de la 
comunicació mitjanvant e l telegraf 
opticAGUSTÍ DEBETA COURT 
(Espanya) i A. LOUIS BRÉGUET 
(Franva) presenten a l' Academia de 
Cienc ies Francesa un nou model de 
te leg raf que re bra un info rm e 
fa vorable. 

1799 AGUSTÍN DE 
BETA COURT rep l' encarreg de 
construir una Líni a de te legraf optic 
deMadrid aCadis . El1830 s' estableix 
una línia entre Madrid i e ls reales 
sitios d ' Aranjuez i San lldefonso. 

SEGLE XIX 
1800 E l 14 de ma ig SALVA i 
CAM PILLO presenta a l' Academia 
de C ie nc ie s de Barce lo na un a 
memori a titul ada: Adicción sobre la 
aplicación del galvan ismo a la 
telegrafía. 

Com a evolució de la teori a de 
l'electri citat an imal de GALV AN I, 
VOL TA , usa nt un e lec trosco pi 
in ve ntal per e ll mateix e l 1782 , 
desco bre ix e ls principi s que li 
permetran construir la primera bateri a 
electrica (4). 
1804 El 22 de febrer SAL V A i 
CAMPILLO present a un a a ltra 
memori a a la qual exposa I' aplicac ió 
de la pila de Volta a la telegrafia . En 
aque ta memori a de criu un codi per 
utilit za r ún icame nt 6 conductors, 
essent un precursor de la transmissió 
en paral·lel de cod is binaris. 

1810 S.T . VO SOEMMERI G 
ensenya el telegraf desenvolupat per 
ell , de fet un mode l molt semblant al 

desen vo lupat pe r SAL V A i 
CAM PILLO, al baró SCHILLlNG. 

1820 HANS C HRISTIA 
OERSTED (Dinamarca) demostra la 
producc ió d ' un ca mp mag net ic 
generat pel corrent que atravessa un 
conductor, veient com es modifica 
I'orientac ió d ' una agulla magnetica 
en acostar- la al conductor. 

ANDRÉ-MARIE AMPERE 
(Franva) (5) suggereix una forma de 
transmetre missatges mitjanvant un 
conductor per a cada lletra i una 
agull a magnetica com a detector del 
corrent que hi circuli . 

1822 AMPERE defin e ix e ls 
principis de I'Electrodinamica, que 
e ll anomena electricitat en moviment, 
demos trant - Io e mp írica me nt 
mitj anvant anali i quantitatiu . 
1825 WILLIAM STUR-GEO 
(Anglate rr a) seg uint e ls 
descobriments d ' OERSTED 
construe ix un e lectroimant. 

1826 G EO RG SIMON OHM 
(Alemanya) anunc ia la lle i que porta 
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el seu nomo 

1831 MICHAEL FARADAY 
(Anglaterra) (6) el convenc iment que 
s i I' e lec tricit a t po di a produir 
magnetisme, el magneti sme prodria 
prod uir e lec tri c it a t , e l porta a 
demostrar que movent un di sc de 
coure entre pols magneti cs, podria 
generar un corrent (Descobriment de 
la inducc ió). 

1832 PA UL vo n SCHILLI G 
CANS TADT ( nadiu d ' Esto ni a) 
treballa en la idea d ' AMPERE pero 
no duu a la practica cap telegraf. 

1836 E l jove es tudi a nt a ng les 
d'anatomia a Heide lberg (Alemanya) 
WILLIAM COO KE , qu ed a 
Impres io nat pe r les proves 
d ' e lectromagneti sme que es realitzen 
a la ciutat. Aixo e l duu a treball ar en 
el tema aconseguint en tres setmanes 
un primer instrument telegrafic del 
tipus agull a-magnetica. 

De to rn ada a Angl a terra 
FARADA y el presenta a CHARLES 
WHEATSTONE del King ' s College 
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de Lo ndres, qui ja hav ia treball at en 
el di sseny de telegrafs e lectrics. 

Mentre CO OK E 
WHEATSTO Edesenvolupen el seu 
sistema telegrafie el qual esdevindra 
un estandard a Anglaterra, SAMUEL 
MORSE ( Es ta ts U nit s) es ta ba 
perfeccionant dife re nt s ti pu s de 
telegraf e lectromagnetic pero no va 
er fin s aquest any que no vacompletar 

el seu primer instrument. 

1837 Aba ns de te nir un aco rd 
d 'assoc iac ió, COOKE 
WHEATSTO NE, contrueixen una 
líni a de telegraf alll arg del ferrocarril 
de Lo ndres a Birminghan , entre les 
estac ions d 'Euston (Lo ndres) a la de 
Camde n Town , se pa rades 1600 
metres. Els eus primers instruments 
nece sitaven 5 o 6 fi ls i les se ves 
corre ponents agulles magneti que . 

El mate ix any MORSE envia 
e l seu primer Il}issatge al Il arg d ' un 
cable de 520 metre . Poc despré fa 
dues mill o re molt impo rt a nt 
desenvo lupa un re lé que permetra 
augmentar la di tancia practica de 
transmissió de missatges i crea e l 
codi de punt i ratlles alhora que 
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i ntrodueix un ressonador proposat pel 
seu jove co l· lega ALFRED VA IL. 

1840 Es duu a terme la reforma 
posta l a Anglaterra impul. ada pe l 
creador deis segell s, Sir ROWLAND 
HTLL (7). 

Apareix e l primer segell del 
món, el One Penny, editat pe l servei 
postal angles (8). 

1844 El mes de gener el Congres 
dei s Estats Un its aprova laconstrucció 
d ' una línia de telegraf seguint la via 
ferria e ntre W as hin g to n fi ns a 
Baltimore amb e l si tema de telegraf 
MORSE. 

El 24 de Mai g , MORSE 
transmet el missatge : «What hath 
Cod wrough t» de de Washington 
fins a Baltimore (9). 

1845 S ' instal· la a ll e ra del nu 
Hudson a Nova York (Estats Uni ts) e l 
primer ca ble te legrafie s ubm a rí 
flu vial. 

1846 El dia 2 d'octubre e posa en 
funcionament la líni a de te legraf optic 
entre Madrid i lrun , di ssenyada per 

JOSÉ MARIA MATHÉ ARAGUA 
(E panya) . corone l de I'Estat Major, 
expert en topografia i forti ficac ions. 
EII matei x organit za la xa rx a de 
te legraf optic, e n redacta e l reglament 
i le no rm e de tran mi ió i. 
confecciona e ls cod is (10). 

S'inaugura aque t mateix any 
la Iínia Madrid- alencia . 

1850 S'inaugura la línia de telegraf 
optic Madrid - Cadis, 

Apareix e l primer sege ll 
espanyol, e l 6 Cuartos (11) , 

1851 S'in ta l.l a e l primer cab le 
te leg rafie s ubm a rí entre Dove r 
(A nglaterra) i CaJais (Franc;:a), després 
d 'i ntents in fructuosos el 1847 i e l 
1850 per culpa de I' a"lll ant utilitzat. 

1858 L'ATLANTIC TELECRAPH 
COMPANY (Estats Units) instal·l a e l 
prime r cab le te leg rafie s ubmarí 
transatl anti c, que func ionara de l 5 
d 'agost fins e l 20 d ' octubre. 

E I1 7d'agosts'enviaelprimer 
missatgecomercial mitj anc;:ant el cable 
tra nsa tl an ti c, és un mi ssa tge de 
felicitac ió de la Re ina Victoria 
d ' Anglaterra al Pres ident Buchanan 
dei s Estats Units. 

1859 J U LI US PL " C KE R 

(Aleman ya) descobre ix e ls rai gs 
catodi cs. 

1865 JAM ESCLERKM AX W ELL 
(A nglaterra) (12) presenta la teoria 
de I'energ ia e lectromagneti ca en el 
seu in fo rme: A Dinamyca/ Theory of 
the Electromagneric Fíe/d. 

MAHLO LOOMIS (Estats 
Uni ts) rea lit za un es primeres 
experi enc ies de telegrafia sen se fil 
fent una transmi ss ió de mi ssatges 
te leg rafies a una d ista nc ia de 18 
mi lIes . 

1866 L 'ATLANT/C TELECRAPH 
COMPANY fl e ta e l va ixell The Crear 
Easrern (13) per fer un nou in tent 
d ' in s ta l·l ar un cab le te legrafie 
tr a nsa tl a nti c, di senya t per 
GISBORNE (Canada) (14). e l qual 
comenc;:a e l 23 de juliol de 1865. 
De prés d ' instal·l ar 1200 milles de 
cable es trenca i s' abandona el projecte 
dura nt un a ny. L ' ANCLO· 
AMERICAN COMPANY repre n el 
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projecte i conclou el 8 de setembre la 
instal·l ació del segon cab le submarÍ 
transatl anti c 

1870 S'enll ac;a Londres i Calcuta 
mitjanc;ant una Iínia telegrafica aeri a/ 
submari na d ' 11000 Km . 

1876 El 14 de Febrer ELlSHA 
GRA y a Chicago (Estats Units) 
registra una sol·licitud de patent per a 
la transmissió electrica de sonso 

Unes ho res aba ns 
ALEXANDER GRAHAM BELL a 
Boston (Estats Units) (15) registra un 
informe a mb e l mateix fi : la 
transmjs ió electrica de sonso BELL 
obti ndra e ls drets de pate nt i e l 
reconeixement de I' invenció peró no 
sera fin s després d ' un lI arg litigio 

Ell O de marc; BELL realitza 
la primera comunicació telefónica 
amb el següe nt mi ssatge: «Mr. 

Walson, come here, 1 want you» (16) . 

1877 Els treballs de O.E. HUGHES 
(E tats Units) que comprova que la 

mi c rOfons de ca rbó per part de 
THOMAS AL V A EDISO (Estats 
Units) (17). 

1880 BELL duu el seu invent un pas 
més enll a: en 1I0c de transmetre ones 
sonores müjanc;ant cables, va fer servir 
un feix de lIum, inventant el fotófon. 
Ho dei xa de banda degut al curt abast 
que se n' obtenia i les perdues elevades 
deis materials usats. 

1882 El professor DOLBEAR de la 
Universitat de Tufts (Estats Units) 
rep la concessió d ' una patent de 
te legrafia sense fils el mes de marc;o 

1884 Les investigacion s d e 
TEMISTOCLES CALZECCHI 
ONESTI ( It~t1i a) (18) sobre metall s 
so tmesos a camps mag ne ti cs, 
permeten a ÉOOUARD BRANL y 
(Franc;a) (19) idear el cohessor e l 
1890, di spos itiu mitjanc;ant el qual es 
detectaran ones electromagnetiques 
en e l primer receptor de radiote legraf. 

conduc ti vitat de l ca rbó varia e n 1887 HEI RICH RUDOLPH 

MAXWELL. 

1890 L'ern¡:resa BUDAPEST 
CA BLE SYSTEM (Es tat s Units) , 
tr-ansmet programes d' entretenj ment 
per teleFon. 

1891 ALMON STROWGER 
(Estats Unüs), inventa un selector 
automati c telecontrol at pel terminal 
d 'abonat. 

EDISO rep la co ncessió 
d ' una patent de te legrafia sense fil s e l 
29 d e desembre que va és er 
so l·lic itada e l 25 de maig de 1885. 

1892 Se ti atribue ix a ATHA B. 
STUBBLEFIELO (Es tats Units) , 
haver fet la primera transmjssió sense 
fil s de veu. 

1894 BRA L Y idea e l concepte 
d'antena. ALEKSANDER S. POPOV 
(Rús ia) (21) fabrica la pri mera 
antena. OLlVER JOSEPH LODGE 
(Estats Unüs) perfecc iona el istema 
de sintonització. 

sotmetre' I a una press ió electrica, 
faciliten la fabricació deis primers 

HERTZ, (A lemanya)(20) , comprova 1895 G UGLlELMO MARCO 1 
teo ri a e lect ro mag net i ca de (Italj a)construeix el primergenerador 
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d 'ones de radio. 
El mateix a ny que ho feu 

MARCONT, POPOV constrlle ix un 
generador d ' ones de radio essent una 
altra demanda de primícia . 

1896 ANTOINE HENRI 
BECQUEREL (Fran<;:a) descobreix 
la radioacti vi tal. 

1897 MARCO I el 2 de Juliol obté 
la patent anglesa de telegrafí a sen e 
fil . 

JOS EPH JOHN THOMSO 
(Ang laterra) demostra que els raigs 
catodícs són carregues negatives de la 
mida d ' un atom que e ll anomena 
co rpuseles, anomenats actualment 
e lectrons. 

1898 EI20i21 dej uli o lMARCO 
tran met per radio re ultats de la 
Regata de Kingstown (Irlanda) per al 
diari Daily Express de Dublin , essent 
la primera vegada que la prem a 
utilitza la radio . 

EUGE E D UC R ETET 
(Fran<;:a) estableix un en ll a<;: de radio 
entre la Torre Eiffel i la vila de 
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Panthéon. 

1898 MARCO experime nta e l 
no u s istema a la marina mercant 
e tablint connex ió entre Ball yca tle
Rathlin 1 land (Anglaterra) . 

JOH AM13 ROS EFLEM G 
(E tat nit ) inventa el díode. 

OUVER JOSEPH LODGE 
(Ang laterra) inventa e l intonitzador 
e lectÍu. 

1899 L 'octubre d ' aq ue ll a ny 
MARCO I transmet via radio e ls 
re ultat de la cursa internacional 
vaixells de Sandy Hook (New Jersey, 
E tats Units) a l diari Herald Tribune 
de Nova York (Estats nits). 

MARCO liBRA LY 
estableixen un enll a<;: de radio entre 
Do uvres (Ang laterra) i Wimereux 
(Fran<;:a) (22). 

SEGLE XX 
1900 REG J ALD FESSE DEN 
(C anada) (23) fa les prim e res 

c ircuit heterodÍ 

1906 LEE DE FOREST (Esta ts 
Uni ts) inventa e l tríode com a millora 
del dÍode. 

FESS E DE , mod ifica la 
tra n mi s ió gene ra nt «o nes 
contÍnue » en opo íció a le guspires 
i «one di cont Ínues» de MARCO I. 

1907 BORIS ROSING de I' lnstitut 
Tecnic de Sant Perter burg (Rú ia) 
de se nvo lupa un tran s mi so r 
d ' ex ploració mecanica en un tub de 
raigs catodi c . 

LEE DE FOREST (Es ta ts 
Units) fa demostrac ions puntlla ls de 
radi o des de la Merropoliran Opera 
de ova York mitj an<;:ant tubs de buit 
Audion . 

ÉDOUA RD BEU (Fran<;:a) 
(24) inventa el procediment per la 
tr a ns mi ss ió de foto g ra fie s per 
telegrafía i radio, conegut inicia lment 
amb el no m de belinografí a. 

transmiss ions de veu humana via 1909 CHA RL ES DAVID 

radio . 

1901 MARCO I tr a ns met un 
te legrama radiat. 

El s prim e rs intents de 
tran s mi ss ió tran satl a nti ca es fan 
mitjan<;:ant una agrupac ió c ircular 
d 'antenes des de Poldhu , Cornwall 
(Ang laterra). El dia 12 de desembre 
MARCO I informa de la recepció de 
la lIetra «S» (tres punts) a Signal Hill , 

ewfou ndl a nd (Ca nad a), e l 
transmi ssor era manipulat per JOHN 
AMBROSE FLEMJNG professor de 
l' Universiry College de Londres . 

1902 ARTHUR E. KENNELL Y 
OUVER HEA VrSIDE (A nglaterra) 
cadascú per la seva banda arriben a la 
conelusió de I'existencia d ' una capa 
e lec tri cament co ndu c tora a 
l' atmosfera uperíor que reflexava le 
one de radio, per aixo la ionosfera 
durant mo lt de temps se la conegué 
com capa Kennell y- Heav iside . 

1903 FESSENDEN genera una ona 
contÍnua amb un alternador. 

1904 CHRISTI HULSMEYER 
(Alemanya) desenvolupa i patenta una 
pri mi ti va forma de radar per a vaixells. 

FESSENDE inventa e l 

H ERROLD (Estats Un its) engega la 
primera emissora de radiodifusió, la 
KCBS, a San José (California, Estats 
Units). 

1913 Es rea litzen a BELGICA les 
primeres proves transmiss ió per radio 
transmetent concerts de radio des de l 
Palau Laeken. 

1917 VLADIMIR KOSMA 
ZWORYKIN (Rúss ia) , a lumne de 
ROSJNG, desenvolupa la telev isió 
electronica per la Companyia Russa 
de Te lefon i Radiotelegraf. 

1920 Es fan a An g la ter ra les 
primeres proves transmissió per radio 
de caracter públic des de Chelmsford. 

A Valenc ia es re transmet un 
concert de l Palau d'ex posicio ns per 
al públic present al paraninf de la 
Universitat, i a Barcelona unes 25 .000 
per one concentrades a l' esplanada 
de Montju"ic escolten un concert fet a 
la ciutat. 

S ' in a ug ura a la c iuta t de 
Pittsburg (Estats Units) amb el no m 
de KDKA la que e cons idera la 
prim e ra es taci ó a mb e mi ss ion s 
regul ars. 

1922 S' inaugura la primera estació 
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radiofónica a Ang laterra. la BBC 
(Briti sh Broadca ting Company), 
integrada per sis emprese electriques. 

1925 Es co ns titu e ix la ni ó 
Rad iofó ni ca Inte rn ac io na l a mb 
l" obj ec tiu ini c ia l d 'ev it a r les 
int e r fe re ncies e ntre es tac io ns 
m itj an~ant l' acc ió coord inada de Is 
estats participants. 

1926 El 23 de febrer es crea als 
Estats nits la FRC (Federal Radio 
Commision) per a contro lar le 732 
em isso res qu e hi havia e n 
func ionament. 

1927 S ' estableix el primer enll a~ 

telefónic tran atlantic per ona curta. 
BAIRO a A ng la te rra 

HA SELL als Estats Units proposen 
I' ús de fibres per a transmetre imatges 
de te levisió, peró les seves idees no 
van tenir continuac ió. 

1929 ZWORYKIN fa un a 
demostració de l seu recepto r de tub 
de raigs catódi cs al míting IRE a 
Rochester (Estats Units). 

1932 E s c rea la U. I.T . (U ni ó 
Internac ional de Telecomunicac ions) 
a Madrid com a fu sió de la Unió 
Telegrafica Internac ional (c reada e l 
1865) i la Uni ó Radiote leg rafi ca 
Internac ional (creada e l 1906). 

1933 EOWIN HOWARD 
ARMSTRONG (Estats Units) inventa 
la modulac ió e n freqüe ncia (FM). 

1935 ARMSTRO G fa la primera 
transmissió regul ar d ·FM. 

1936 El mes de juny DO LEE 
(Es ta t s U nit s) fa la prim e ra 
demostració pública de telev isió amb 
la transmi ss ió di ari a d ' imatges de 
100línies. 

1937 Es construeix e l primer radar 
operatiu , e l Chain Home a Ang laterra 
di ssenyat per ROB ERT WATSON
WAIT. 

Dura nt s e ls a nys 30 es 
rea litzaven esfor~os paral·le ls en e l 
desenvolupament del radar per part 
de Fran~a, la Unió Sovieti ca i Japó. 
Durant el s anys de la guerra e ls 
esfor~os deIs Estats Units amb l' aj uda 

d ' Anglaterra, van deixar enrera els 
fets per Alemanya i el Japó i tingueren 
un paper molt important en l' ex it de 
les tropes aJi ades (25). 

1938 ALEC REEVES in venta la 
modul ac ió PCM , pe rm e te nt la 
representac ió di g ital d ' informac ió 
analógica. 

1941 L' I de Julio!. després d ' haver 
fer grans mill o res e n e l s is tema 
e lec tró ni c d e ZWORYNKIN, 
comen~a al Estats Units la difusió de 
te lev is ió. 

1948 L' empresa AT & T (Estats 
Units) inventa e l transisto r, donant 
un a e mpe nt a e norme a l 
desenvo lupament de I'electrónica. 

1950 Després d ' una prog ress iva 
ampliac ió de compete ncies amb la 
di stribució de freqüenc ies, la Unió 
Radiofóni ca Intern acional esdevé la 
Unió Europea de Radiofusió. 

1954 Es fa a ls Es ta ts Unit s la 
primera difusió de te lev isió en co lor. 

1956 Es posa e n fu nc io nament 
aproximadament un seg le després de 
fer-ho e l seu precursor telegrafic e l 
prim e r ca bl e te lefó ni c s ubm a rí 
transa tl anti c a mb 51 re pe tidors 
inmersos. 

AIs anys 50 estudi s de A. C. S. 
VAN HEEL d ' Ho la nd a, H . H . 
HOPKINS i N. S. KAPANY 

+ 'B RANCA D'E sTUDIANTS DE L' ( EEE DE B ARCELONA 

d ' An g la te rra porten a l 
desenvo lupa me nt de l fibroscopi 
fl ex ible, el qual és amplament usat en 
el camp medico 

KAPANY encunya el terme 
fibra óptica. 

1957 La hi s tó ri a de Is sa te l· lit s 
arti fi cials comen~a amb elllen~ament 

per la Unió Sovietica de l sate l·lit 
SPUTNIK-l (26). 

1958 L1 an~amentde l primer sate l·lit 
a me ri ca de te leco muni cac io ns 
I' SCORE. 

1960 L1an~ame nt sa te l·lit pass iu 
ECHO l i el sate l·lit actiu COURIER , 
el qual emmagatzemava missatges i 
els retransmetia en passar per damunt 
de I'estació destí ja que era un sate l·lit 
de cota mitj ana que donava vol tes a la 
TelTa constantment. 

S ' inve nta e l Laser (Ligh r 
amplificarion by srimulared emission 
of radiarion). 

1961 E l mes de ge ner e l FCC 
( Fede ra l Commun ica li ons 
Commision) d ' Estats Uni ts autoritza 
les e mi ss ion reg ul a rs d ' FM e n 
estereo. 

1962 L1an~ament del primer sate l·lit 
ameri ca actiu de telecomunicac ions, 
TELST AR I (27) , de cota ba ixa 
perme te nt la primera transmi ss ió 
transatl anti ca de te levisió. 

L1 a n~ame nt sa te l·lit 
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TELST AR n , RELA y 1 i RELA Y 11 
(1.962-64) (28). 

E l 10 de juliol s'estableix el 
prime r e nll a~ direc te e ntre les 
televisions francesa i nord-americana 
mitj an~ant e l satel·lit RELA Y i les 
estac ions te rre nes de: Ple umeur
Boudu , Andover i Goonhill y Downs 
(29). 

1963 Inte nt d'establir e n o rbit a 
geoestacionaria el sate l·lit SY CON 
l amb resultat fallit (30). 

Ll a n ~a ment 

geoestac ionari SY CO 
sa te l·1 i t 

JI. 

1964 Ll a n ~a ment del ate l· lit 
geoestac ionari SYNCO 1I1 i e l 
satel·lit passiu ECHO 11 (31), usats 
per comunicar els Estats Units amb e l 
Sudest Asiat ic 

la Compaiiía Nacional 
Telefónica de Espai'ia participa 
ac ti va me nt a mb un a es tac ió 
ex pe rime nta l de transmi s ió pe r 
satel·lit a Griñon (Madrid). 

1965 L1an~amentde l primer satel ·lit 
de te leco muni cac ion s sov ietic 
MOLNIYA I-A, d'orbita el·líptica i 
de cota mitjana. 
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L1 an~ament satel·lit comercial 
EA RL y BIRD lI en~at des de Cap 
Kennedy 

1969 S 'aconsegueix una cobertura 
total de la Terra mitj an~ant satel·lits. 

Trans mi ss ió d ' imatges de 
I'a rribada de I' home a la L1una 
(Projecte Apo l·lo, Estats Units) (32). 

1976 L 'empresa Redifus sion of 
London (Ang late rra) insta l·la e l 
primer s istema comerc ial de fibra 
optica per transmetre senya ls de 
telev isió per als seu subscriptors de 
televi s ió per cab le. 

1977 S' usa per primera vegada la 
fibra optica en tele fonia comercial a 
Long Beach (Ca lifornia , Estat s 
Unit ). 

1980 Tran s mi ss ió de la so nd a 
espacial Voyager de fotografies de 
Júpiter i Satum (33). 

1992 Ll a n ~am e nt I'o nze de 
setembre de l prime r sa te l· lit de 
te leco munic ac ion s es pa nyo l 
I'HISPASAT l A (34). 

PER SABER-NE MÉS 
Potser trobareu a faltar alguns 

fe ts en aquest article, pero ha caJgut 
fer una tria, el mé ac urada possible. 
per a fer que no ocupes tota la revista . 

Si algú esta interes at en la 
hi storia de les telecomunicacions a 
casa nostra li recomanem el Projecte 
de Fi de Carrera de Susanna Ramos: 
Serveis i sistemes de telecomunicació 
a Catalunya. 

Qui vu lgui introduir-se en el 
món de la fila telia li recomanem els 
Ilibre i revistes que apareixen a les 
referencies filateliques. 

Les dades conting udes en 
aquest a rti c le es troba ra n 
constantment ampliades a l 'adre~a 

d ' lnternet : http://c ite l.upc.es/user / 
ieee/historia/historia.htm. 

REFE REN CIES BIBLIOGRÁ. 
FIQUES 
- AA VV, Engineering in History, Mc 
Graw-Hill 
- Barry Mishkind, Broadcast FAQ List 
- Maria Corominas, Models de radio als 
parsos occidenta ls, Gen e ralit a t de 
Catal llnya. 
- José A . Carballar Falcón, Los servicios 
de Telecomunicaciones, RA-MA 
-P.G. Fontolliet, Sys temes de 
télécolllmunications, Dunod 
- Eli Brook ner,RadarTechnology, Artech 
HOllse 
- Edwars A. Lacy, Fiberoptics, Prentice
Hall 

REFERENCIES FILA TELIQUES 
- Ju a n Franco C res po,Centenario 
Marconiano, cien G/lOS de radio, Cronica 
filate lica ° 127 
- Sección Novedades, Cronica filate lica 
W 131 
- Juan Quintana, Les antennes de TSF, Le 
Monde des Philaté li stes ° 49 1 
- Canada Post Corporation Edi tions 
- Yvert & Tellier Editions 

- Sellos del mundo, Orbis-Fabbri 

AGRAIMENTS 
Al ' lI m. Sr. Anto ni El ias i 

Fusté, director de l' E cola de Tele
comunicació de Barcelona, al Sr. 
Andrew Goldstein del Hislory Cenler 
de I' I.E.E.E. que ens han faci litat la 
recerca bibliografica, al personal del 
Laboratori de Serveis In formatics per 
I'ajut i el material deixat, i a les altres 
persones que amb la seva paciencia i 
el seu suport ens han ajudat afer 
l'artide. 

B URAN N°7 ABRlL 1996 


	Page 1

