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Opinió 

El telèfon mòbil

El  telèfon  mòbil  és  un  dispositiu  sense  fils 
electrònic  que  permet  tenir  accés  a  la  xarxa  de 
telefonia cel·lular o mòbil. Es denomina cel·lular a 
causa de les antenes repetidores que conformen la 
xarxa, cadascuna de les quals és una cèl·lula, tot i 
que hi ha xarxes telefòniques mòbils per satèl·lit. 
La  seva  principal  característica  és  la  seva 
portabilitat,  que  permet  comunicar-se  des  de 
gairebé qualsevol lloc. Encara que la seva principal 
funció  és  la  comunicació  de veu,  com el telèfon 
convencional,  el  seu  ràpid  desenvolupament  ha 
incorporat  altres  funcions  com  són  càmera 
fotogràfica, agenda, accés a Internet, reproducció 
de vídeo i fins i tot GPS i reproductor mp3, entre d' 
altres.

Funcionament

La comunicació telefònica és possible gràcies a la 
interconnexió entre centrals mòbils i públiques.

Segons les bandes o freqüències en les quals opera 
el mòbil, podrà funcionar en una part o una altra 
del món.

La  telefonia  mòbil  consisteix  en  la  combinació 
d'una xarxa d'estacions transmissores-receptores de 
ràdio (repetidors, estacions base o BTS) i una sèrie 
de centrals telefòniques de commutació de 1r i 5è 
nivell (MSC i BSC respectivament), que possibilita la 
comunicació  entre  terminals  telefònics portàtils 

(telèfons  mòbils)  o  entre  terminals  portàtils  i 
telèfons de la xarxa fixa tradicional.

En  la  seva  operació  el  telèfon  mòbil  estableix 
comunicació amb una estació base, i a mesura que 
es  trasllada,  els  sistemes  computacionals  que 
administren  la  xarxa  van  canviant  la  crida  a  la 
següent estació base, en forma transparent per a 
l'usuari.  És per això que es diu que les estacions 
base formen una xarxa de cel, com bresca d'abella, 
servint cada estació base als equips mòbils que es 
troben al  seu  cel.L'evolució  del  telèfon  mòbil  ha 
permès disminuir la seva grandària i pes, des del 
primer  telèfon  mòbil  en  1983  que  pesava  800 
grams,  als  actuals  més  compactes  i  amb  majors 
prestacions  de  servei.  El  desenvolupament  de 
bateries més petites i de major durada, pantalles 
més  nítides  i  de  colors,  la  incorporació  de 
programari més amigable, fan del telèfon mòbil un 
element molt apreciat en la vida moderna.

L'avenç de la tecnologia ha fet que aquests aparells 
incorporin  funcions  que  no  fa  gaire  semblaven 
futuristes, com jocs, reproducció de música MP3, 
correu  electrònic,  SMS,  agenda  electrònica, 
fotografia digital i vídeo digital, trucada de vídeo, 
navegació per Internet i fins a Televisió digital. 

Per si no ens hem adonat, aquests aparells 
dels quals avui no ens podem desenganxar, 
ni anar a cap lloc sense ells, fa uns quants 
anys no existien.

Realment el necessitem tant, el telèfon 
mòbil?

Evolució del telèfon mòbil


