PERSPECTIVE ŞI REZOLVARI MUZEOGRAFICE IN ORGANIZAREA
SECŢIEI .. TELECOMUNICAŢII" LA MUZEUL POLITEHNIC
DIN IAŞI
EUGEN I A URSESCU

Prin1tre cele mai importanrte invenţii ale �tehnicii, cMe au av ut o
i n fluenţă însemnată asupra procesului de dezvol: tlare economico-socială,
care au impulsi01l1a1: calea spre progres în lume, se află şi sistemele de
telecomunicaţie .
.Prin natura lor, telecomunioaţiile aduc un aport serios la accele
rar ea proceselor de producţăe. Red uci n d timpul necesar pr od uc ţiei şi
circulaţiei mărfocilor, datorită posi bitlHă ţilor de imfonnare rapidă ce le
oferă, telecomi..Ic
IIlli aţiile devin pe zi ce trece o conditie de seam ă a dez
,·o1tării economiei.

Evoluţi'oa 1tuturor sisttemelor de telecomunicaţie, apărute şi folosite
de....1a lungul t i mpurilor , va fi prezentată într-o viitoare secţi'e a Muzeului
politehnic dli.n Iaşi, secţi e care este 1n curs de organizare şi a cărei des
chidere deptnde de existen ţa unui spaţiu adecvat.

u� asemenea muzeu care să prezinte problemele de bază ale unui
domeniu am de modem al tehnicii, din care fa c parte telegrafia , tele
fonia, radiotehnica şi tele<Vizinnea, va fi deosebit de util pentru or�ul
nostru, consbituind nn mi jloc important de iniţiere a tinerE!!tultlti in spe
cial, ca:re mani festă un mare interes faţă de aceste probleme. Prezen 

tarea �tematicii Îln cadrul acestlti muzeu se va face 'CU ajutorllll expona
telor origill1ale, machetelor şi modelelor d upă aillUmite aparate istorice,
care vor fi, în geneTal, în stare de funcţionare, precum şi cu ajutorul
graficii (d esene tehnice, fotocopii, stampe, texte dezvoltate).

Un tprirn oopitol ad tematidi muooului respectD.IV îl constituie pre 
istoria tteleoomunicaţiilor. Un panou monumental, prezen!llat in partea

introductivă a secţiei, va pune în evidenţă

vechile mijloace

de comu

ni oat ştiri la distan ţă , folosind reprezentarea cu ajutorul stampelor.
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Sistemele foaflte vechi de comunicaţie la di stan ţă au trecut prin
mai multe etape de dez voltare . ·Primele mijloace de oomunioaVi,e intre
oameni au fost p osibHe cu aj utorul g rai ul u i şi sunete lor . Exploratorii de
ţi nuturi necunoscute răm îneau fOOl'te miraţi de faptul că, oamenii tri
burilor unde avelau să sosească , ştiau dinainte de sooirea lor, făcîndu-le
şi pregătiri de pr i mire . Ou ajutorul graiului sau su n ete l or , se 'transmi
teau semnal e diferite, determinate de tempo - ul în oare se emiiearu cu
v in tele sau de tonul eu care se rosteau. F ăcî nd u- se dirverse com bin a ţi i
�i grupări de sunete se puteau obţline semnal e ce eflau mţelest.' de toţi
membrii tribului şi care pu teau însemna o c he mare , o avertizare sau un
ordin. Dar vocea nru putea fi auziltă decit p înă la distanţe limitate şi de
aceea oamemi au încercat să se folosească de anum ite instrumente aju
tătoare, cum ar fi Huiere, cornuri sau trîmbiţe ; col mai însemnat in
strument de ves ti re prin m i jl oace acustice a fost însă toba care se ma i
foloseşte şi astăzi , în special în 'tribunle di:n Africa apusea n ă , America
de sud şi Noua Guinee.
Ou 2500 ani în urm ă , Darius, regele pt>rşilor, a organizat un sistem
de staţi uni cu strigă tori (releu de oameni), a m plasa te în principalelE:
di recţi i , pe întreg c upri n s u l vastului său imperiu.
Ereu fo losi te , de al'>l'men1:'8, pentru transmiterea ra pid ă a ştirilor,
semnale cu ajllltorul foouJui şi f'lunului . Potrivit legendei, căderea Troici
(după un asediu de 10 ani) a fost anunţată de rege le Agamemnon, c hiar
in noaptea victoriei, soţiei sale Clitemnestra, care S{:' af la în pa la tu l său
de la Mk·.enc ; şti·l'€18 a palr'Curs cei api1oape 500 kilcme'tr i, în cîteva ore,
cu ajut oru l semnalizării prin foc.
Primul s i s tem de senmalizare a liter e l o r după un cod a fost inau
gurat in antichitate, de Kleoxooes şi Demokleitos d i n Alexandria. Trans 
miterea Hterelor se realiza cu ajutorul mai m ultor făclii aprinse du pă
i nd ioaţi He unor tabele.
In evul mediu, tmnsm i terea de ştid la dista n ţă n�a făcut multă
vrem!c', nici un progre:; insemnat. In caz de pericol se fol osea , mai ales
pe moşiile feudal-e, si stemul de semnaHzări acustice cu ajutorul cornului,
trompetei, tobei , olopotelor. Pe teritoriul ţării noastre, s-au folosi t în
deosebi buci urnu l şi clopotele.
Foarte !răspîndit, mtre si stemele vechi amintite, a fost cel al sem
nal izării cu ajutoru l focului oare avea totuşi maTele dezavantaj că nu
putea fi folosit d ecî t noaptea ; ziua, fl ăcări l e nu puteau fi observa•te din
prici na -razelor solare. Această d i.ficu !>tate a Iost înlăturată prin inven
tarea unor d ispoz iti ve asemănătOOJre semafoarelor de oale ferată . Com u 
nicarea avea loc prin schim b area poziţiei braţelor dup ă un anumit cod .
S-�au făcut nu meroase incefiCări de rea·lizare a umrl si Sitem optic d e
transmi tere a ştirilor la distanţă, dar singurul reuşit a fost acela a l lui
Claude Chappe, realizat în 1789 şi aplicat, in 1792, în Franţa. Acea..9tă
"maşină de comunicat veşti " (care la propunerea unui general francez
a fost denumită "telegraf"), reprezintă un moment impol'1lant din evo
luţia siS'temel'Or de comunicare la distanţă, cu oare �ncepe � II-lea ca
pitol al tamalti.Cii soec ţiei de telecomuni�ii şi anume teilegralfia.
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Pentru a transmite o veste oarecare cu telegraful Chappe, braţele
sale din lem n erau aşezate în anumirte poziţii, după un cod (alfabetic)
conceput tot de Chappe şi care cuprindea 1 96 semne. Trei semnale erau
executate intr-un minut, iar trnnsmiterea fiecărui semnal pe di'Sitanţa
PariJS-Toulon, de eXIellTilpLu , adică pe 840 km, dura cea. 15 minute.
Cu mid modificări, telegraful lui Chappe a căpătat o r ăspînd ir e
foarte ma re în Franţa, precum şi în Suedia, Angl ia, Rusia, Egipt. Ne
p u tem da seama ce extindere luase telegraful optic, dacă ţi nem seama
că, in 1 844, ci nd in S.U.A. se instalase pri ma linie de .telegrafie electrică ,
reţeaua telegrafică franceză avea o lungime de 5.000 km., cu 534 staţii
şi lega Pari sul ou 29 oraşe.
Transmisia semnalelor la di stanţă , cu ajutorul electrioi,tăţii statice ,
a fust realizată pen tr u prima dată de căt re George I.Jouis Lesage di n
Geneva, prin 1 774. Telegraful lui Lesage a rămas însă in studi u de
laborator, fără v rw altă aplicaţie practică.
O aUă incercare de realizare a unui telegraf, electrochimic, de
această da tă , a fost aceea a doctorului german S. T. Sommering, oare in
1 809 a reuşit să tmnsmită o telegramă, prin f ir metalic cu ajutoruJ
dectriciotăţii. ApamtJui telegrafi c conSitruit de Sommering poate fi văzUit
şi astăzi la Muzeul P oştelor din Berlin .
In 1 832, in Rusia, Lvovici Şi'lling a construit un aparat telegrafic
c-u şase perechi de ace magnetice, pe oare ulterior l-a simpl ificat. şi
aplicat în transmisiHe efectuate pe prima linie telegrafică care a func
ţionat i n tre Palatul de Iarnă şi clădirea Ministerului comunicaţiilor d in
Petersburg.
Descoperirea în 1 8 1 9 a efe otu l ui curentului electric asupra unui ac
mag netic , făcută de Oersted, a dat un impuls deosebit cerootărilor pri
vind (.'OflStrucţia şi perfecţi·onarea telegrafului. S-au făCU!t mai mul�
î ncercări pentru construcţii de telegrafe electrice, dar cel care ·a reuşit
să realizteze UJn aparat simplu şi uşor de manevrat, este pictoru l ame
rican Sam uel Morse, oare in 1 835 construieşte, pr imu l său prototip.
Aparatul avea Ia bază electromagnetismul şi transmiterea semnalelor
se efec.·tua dllfPă u.n cod format din 'li nii şi puncte (vestitbuJ "alfabet
Mors e " ). Telegrafu l Morse a f ost utilizat pe scară largă in se rviciile de
explol!lltare a căilur ferate. Ulterior, au fost construite n umeroase va
riante de telegrafe şi teleimprimaJIJoare , dar aparawl lui Morse, prii'
simplitatea sa, a coex istat în timp cu acestea.
Un moment important din evoluţia teleg rafului este telegraful im
priman t (teleimprimaoorul) ou aj utorul căr uia toonsmi!terea semnalelor
se face sub forma scrierii directe , cu li'tere obişnuite şi cu o viteză de
transmisie de trei ori ma i mare decît la aparate le Morse.

Un pri m teleimpcimator, re ali zat in 1 850, ca·re ra avut o utilizare
practică restrînsă, aparţine fizicianului rus Iacobi. Teleimpri mattoru l care
a căpătat o largă uti'lizare practică este cel construi t de D. E. Hughes,
in 1 855.

In procedeul teleimprimării s-eu făcut astăzi progrese uimitoare .
Există maşini speciale de teleimprimare prin radio, oare prinrtr-o simpl ă
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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apăsare pe buton, in timp ce se ascultă radio-jurnalul la aparatul ra dio ,
cuvintele c:rei!n:icului se imprimă pe o coală de hîrtie ce se desfăşoară
de pe un rulou.
O etapă însemnată din istoria teJegrafului l-a constituit automati
zarea rtransrni•terii, fol'OSind imprimarea telegramelor sub fonna com bi
naţiilor de găuri pe oonzi de h1rtie. Cel mai vechi tip de apamt tele
grafic automat este telegraful Whearts,tone.
Creşterea oonside:rebi lă a numărului de telegrame ce trebuiau tra n s
mise a impus perfecţionarea telegra fului Morse atît pe calea măririi
numărului de cuvinte tmnsmise pe oră, dt şi pe ca'lea transmiterii si
multane a mai multor telegrame pe acelaşi fir. Astfel, Farmer (1 853)
în Germania şi Slon.imski in Rusia au făcu t propunerea transmiterii
simuHane a două tele grame (sistemul duplex), iar i ngin erul american
J . Stirnsome , in 1 854. �a rezo lvat practic problema a mintită .
In 1 874 Edison rea li zea z ă sistemul cvadruplex, apoi sistemul multi-
plex, oare a dat posibHH.:atea transmiterii mai multor telegrame, simul
tan pe acelaşi fir. La baza aceSJ1Jui. sistem stă principiul transmiterii
semnalelor, cu ajutorul curenţilor alternaltivi de diferite frecvenţe, p€
acelaşi cirouit (actualmente se port transmite sim ul•tan 1 8 telegrame)
Telegrafia multiplă a apărut pe de o parte din necesitatea transmiterii
unui număr cit mai mare de mesaje, iar pe de alta, din nevoia de a
reduce costul ridicat al con strucţiei şi întreţinerii unei linii telegrafice.
Un alt aspect al telegrafiei, cuprins în temati că este tel efotografia ,
adică transmiterea la distlan.ţă pe cale electrică, ·prin fir a imaginHoc sta
tice. Telefotografia a f ost experimentată prima dată in anul 1 907, de
francezul Edouard Belin şi de a ceea aparatele cu care se teiefotografiază
se numesc belinografe. Telefotografia se foloseşte foarte mult in ţări:le
cu alfabete extrem de complicate cum ar fi cel chinez sau japonez ; se
foloseşte de asemenea , in 'transmiterea de desene, hărţi şi alte docu
mente. Prin acest �eu se poate transmite şi jurnalul la domiciliu.
ln cadrul muzeului, aspectele amintite in arest capi tol al teleg:re
fiei vor fi bogat ilustrate prin expornate originale şi modele în funcţiune .
Astfel, vor fi prezentate modele ale telegrafe•lor 'litri Chappe, Lesage,
Sommering şi Morse, 1telegrafe Morse utilizate la noi în ţară, teleimpri
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Primele încercări privind transmiterea la distanţă a sunetelor apar
ţin americanului Ch. Page ( 1 837) şi francezului Ch. Burseul (1 854). Ba
zat pe e xperi enţe le lui Page, Phi lipp Reis a reuşit s ă construiască în
1 860, primul aparat telefonic din lume, care se păstr ează şi astăzi la
Muzeul P aştelor din Berlin ; aparatul transmitea într-adevăr sunetele
la distanţă, dar vorbirea mticulată se auzea foarte nedesluşit. De la Reis
provine şi denumirea de telefon.
Mai tîrziu, în 1875, Gmham Be'll a construit un aparat oare per
mitea transmi sia şi recepţia cuvintelor şi pe oare l-a prezentat în 1 4
f ebru arie 1 876, la bi rou l d e patente americane. In aceeaşi zi, la un inter
val de două ore, se prezinrt:ă la biroul de paltenJte, pentru aceeaşi i nvenţie
Elisha Gray. Prioritatea i-a fost recunoscută mai înr1Jîi lui Bell, iar în
nrma unui proces, brevetul lui Bell a fost anulat şi Gray a fost recu
nosc ut ca inventat or legal al t elefonului. Astăzi este unanim recunoscut
că tele fonul a fost inventat de amîndoi în acelaşi timp.
Perfecţionarea care s e aduce ulterior tel ef onu lu i propus de cei doi
i nventatori (a căror apa.rete difereau foarte puţin unul de al,tul) este
introducerea microfunu lu i cu baSiton de cărbune al lui Hughes ( 1 878),
care este esenţial îmbunătăţit de Eclison.
La început, convorbirile telefonice din cad m l unui oraş şi chiar
le.gă'turi'le te!lefonirce inrterurbane s-au eJedruat cu ajutJorul reţelelor te[e
grafice. Intr-un timp foarte scurt, s-a realizat perfecţionarea telefonului,
numărul abonaţi lor a crescut, impunînd construcţia de reţele s epa rate
pentru telefonie şi centralizarea tel efoanelor.
Următoarea problemă cuprinsă în cadrul telefoniei se referă la cen
tralizarea telefonică , oare va fi ilustrată in muzeu prin aparate telefonice
vechi şi moderne, prin scheme de principiu ale cent ralelor telefonice
manuale ou baterie looală sau centrală, precum şi prin fotocopii după
centrale telefonice istorice (Paris - 1890, Petersburg - 1 90 1 ) .
Se v a trece apoi la telefon ia automată unde se vor marca, printr-un
text inrtroductiv, primele încercări in acest serns (Strowger - 1 889), ur 
mat de scheme explicative privind principiul de funcţionare a centra
l elor automate (ou relee şi cu selec t oare ), precum şi de exponrate origi
na.J.e de acest gen (centrale automate cu relee şi ou selectoare, fabricate
în ţara noastră, parţial în funcţiune) .
Şi în ·telefonie ca şi ffn telegrafie, S-'a adoptat si stemu l m u lti plex , al
transmiterii simul tane, pe acelaşi ci:rcui1t a mai multOT convorbiri. Tele
fonia multiplă şi simultană a fost posibilă prin utilizarea cabluril or mul
tifi are şi coaxiale, care au rezolvat tot odată problema legăturilor trans
oceanice. In scopul măririi număruilui de căi (oale = locul ocupat de o
convorbire în banda de frecvenţă disponibi l ă tE."lefo niei) , se foloseşte
astăzi siSWrnul de wleoormun.ica:ţie prim Slalbeliţi, •ca!l'le are ca auxililax
utilizarea laserelor şi maserelor. După calculele specialiştilor, o rază de
laser ar permite efectuarea u111ui număr de peste 1 00 . 000 convorbiri tele
fonice , simul:tan .
Procedeele moderne ale telefonliei vor fi prezentate în muzeu prin
grafică . Tot prin grafică vor fi ilustrate şi dartele pri vi nd introducerea

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

86

EUGENi A URSESCU

6

telefoniei în ţara noastră. Prima convorbire -telefonică din ţară a avut
loc la Bucureşti, în anul 1 884, iar peste cinci ani s-a ins1Jalat în capitală
prima centrală telefonică cu cinci numere . Primele comunicări telefo
nice interurbane în ţară s-au făcut pe traseele Bucureşti-Sinaia şi
Bucureşti-Brăila-Galaţi, folosindu-se liniile telefonice existente. In
1 906, a fost instalată în Bucureşti prima centrală automată cu 20 de
numere, dar pra otic, începutul automatizării în capitală s a realizat mult
mai tîrziu, în 1 927, dî nd s-a instalat o centrală autom ată cu 'trei mii
de numere.
-

Următorul oapitol al otematicii prezentate va fi radiO/tehnica. Apli
caţiile minunate de astăzi ale 'transmi,terii mesajelor pe distanţe enorme
cu ajutorul undelo r electromagnetice, sînt rezultatul unor studii şi cer
cetări, desfăşurate de un mare număr de oameni de ştiinţă şi i nveniatori .
,

Cel care a prevăzut prin calcule existenţa undelor electromagnetice
dar care nu a prop us vreo u tilizare practică a lor, a fost ilustrul mate
matician şi fizician englez J. C. Maxwel l ( 1 864). Profesorul ge rman H .
Hertz, cu a j utoru l unei experienţe simple, reuşeşte in 1 888 s ă pună î n
evidenţă existenţa acestor unde care, ulteri or , s�au numit şi "unde her
ţiene". Un pas mai departe pe calea cuceririi undelor herţiene îl face
francezul E. Branly oare în 1 890, desc operă fenomenul de "detecţie", cu
aj utorul dispozitivului numit coheror. Acest dispozHiv a fost prelua't în
studiu de că'tre fizicianul rus A. S. Popov, care în 1 895 con struie şt e un
a parat nu mi·t "detector de furtuni" (deoarece sesiza apariţia furtunilor),
aparat care este c on si derat primul receptor de unde electromagnetice
�i con sti<tui e punctul de plecare în telegrafia fără fir. Lui Popov i se
datorează utilizarea antenei de emisie şi recepţie. In an ul următor,
Popov perfecţionîndu-şi apara,tul, realizează prima radioemisie pe o dis
tanţă de 250 metri ; el continuă, an de an, să-şi perfecţioneze aparatele
cu oare lucrase.

,

'

Folosind rez u lmtele experienţelor realizate de Hertz, Branly şi Po
pov, i:talian ul G. Mareoni, în 1 895, face primele experienţe de radio
emisie, iar în 1 896 cere brevet 'in Anglia pentru sistemul de telecomu
nicaţii fără fir pe baza undelor electromagnetice. Marconi îşi perfecţio
nează continuu aparatele de emisi e şi recepţie, iar în 1 9 0 1 realizează
prima radioemisie peste Oceanul Atlantic.

Inceputurile radiotehn�cii vor f,i abo11date în muzeu cu ajultorul pa
nourilor de grafică şi mode'lel,or în fu!11cţiune. ASitfel, vor fi prezentate
mai întii portrete�le pre10ursorilor radi.Oitehnidi, Maxwell, Hertz, Branly
şi ale inventatorilor, Popov şi Marconi,, după care vor fi expuse fotocopii
după dispozitivele exper.imen1ta1 e ou oare au lucralf; aceştia, prooum şi un
mode l în funcţiune a receptorului de unde electmmalgtneti'ce oonstru1t de
Popov. In oo n1ri.nuare , vor fi �entate în gmfică, schem ele de principiu
oare stau la baza rarli.oreceptoarelor, iar în origiJnJal vor fi expuse dife
rite tipuri de aparate de racHo, în funcţiune, din primii ani oînd acestea
ClJU începiUit să se constPuiască in serue ( 1 928-1 930). Deosebit de inSibruc
tiv va fi paruou1 oare va cuprinde un aparat de radio în fliDCţiune, des-
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făşura;t pe suba.nsamble, penrtru a se putea unnări fUil()ţia şi importanţa
fiecărei piese in pai"te.
Aiplioarea în radi'Otehn.kă a sem.i00111duotorilor va fi maroată, de
aseme!l1:ea, prin �enta:reta Îlil gn-a.fucă a Uillor scheme de lucru aJ.e aces
torn şi utiErz.a.rea lor în diverne d omenii . Vor fi expuse în original un
ampliifi:cart:.or aiUdiNv şi un •radio-recef)tor .au tranzistori, ambele
în
funcţiune.
Mai deopllr'te, vor fi t�r.atate, în evoluţia lor istorică, problemele de
radioemisie. Din•tre expomatele maii. deosebi.te care wr fi pl"ezentate aci,
menţionăm : un al.terootor de înaltă frecvenţă (aceSibea se foloseau înain
tea osci'lat:oarelor cu lămpi) de la unul din pr.imele emiţătoare din Ro
mârua, un dispoz.iit.iv experimental pe.nti'IU demonstraţii de emisie-recepţie
şi una ddn primele staţii de radi<:>emisH, mariHmă, utilizată la COil1stanţa.
In parteia fina•lă a sooborului de radiotehnică va fi prezen•ba·tă o ma
chettă sugestirvă a unui studio modern de racHoemi>sie şi cîteva scheme
priiVind radioreleele şi radiooomuni•oaţiile pr1n intlenn ooiul sateliţHor. De
asemenea, vor fi iJus.t rate într-un panou de grafică, datele cu privire la
intPoduoerea radiotehnicii la noi în ţară.
Cel mai impl"'ffi ionant sistem de telocomun·ioaţie otmoscu t pînă în
zi1e�e noastre este tei·eviziunea ; a!C'easta consti tuie uhtimul capi tol al
temaU.aii muzoo•1ui oe se va organiza.
Primul pas impar1Jant în dffioompunerea şi tr.amsrnilterea imaginilor
1-a eonstirtru.it realiZJarea, în 1 884, a disoului Nipkow (după numele i.nven
tatlorulrui german P. I. Nipkiow) oare dădea .telwiziru:nii o soluţie de na
tură meCI3[lircă.
tn 1 907, fiziiCianul rus B. Rozin;g oonstruie:;; te un aparat cu care se
în.ooareă trecerea spre sistemul eleotronic în telev•i ziune. El foloseşte pen
tru emisie •tot disou l N1pkow (pentru descompunerea imaginii) iar la
reoepţi,e {rerco:IlJSti.tuirea imaginii) u tilizează tubul oa:todic inveilltat de
Braun (1 897) oare, perfeeţionat, se foloseşte şi astăzi sub denumirea de
tub cilnescop.
Folosind rerzu1tatele precursorilor săi, J . L. Baill'd, în Anglia, face în
1 925 primele experi·en ţe reuşi•te de transmisie a imaginirlor, folosind sis
temUl mecanic ou disc Nipkow. Ou Uln ars.tfel de sistem , în 1 928, s-a
reuşirt realiza.rea prime� .transmisiuni transat! am tice de televiZJiu ne, prin
rerdio.
Un saalt oal•i•tativ deosebit d:> important pe drumul creării unui sistem
de tr ansm itere, eXIC'liUSi'V eleotroni•că, îl cons•tHuie invenţia "diseotorului",
pr.i.mul trub electronk analizor de imagini ( 1 925) ; mai perfecţi-onat decît
diseooorul es.te ioonoscopul, construit în 1 93 1 de inginerul am&ican, de
origine rusă, V. K. Zworyki.n. Etaţ:ele urmă·toare din evoluţia televiziunii
presupun, în priimul ri;nd , perfE.'cţi·onama a.oes.tmi bub de lua•t vederi. Ast
fel, i.n 1 936, a.pal"'e superi-conoscopul, în 1 942 este oooSJtruii su:pe:rorticonul,
fdlosit pe soară largă şi astăzi, iar în 1 950 apare vidioonul, t ubul vidoo
oaptor de cea mai mal!'e .sensibihta.te.
ln prezenrt, ·te'lwiziunea în alb-negru a ajurns la un stadiu foarte
arvan.sai permiţînd rez:o:varea problemelor c<.> stau la barza televizillil1ii
î n culori şi care în unei<.> ţări a atins deja performanţe foacte ridicate
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(în Japonia există programe continui de te1ENJziune în culori, pe mai
multe 0011JaiJ:e, simu1tan).
ln cadrul mUZJeului, eta!pele de încel'Cări, de căutări in domeniul
telev,iziunii, menţioruate anterior, vor fi il'll.Strate in specilal prin grafică.
Momentul rea1izării priimei tmnsmilsii reuşii·e de televiziune (aparţinînd
lui Bai·rd), v.a fi marcat în muzeu printr-�u n model în :t:u[JJCţittme a insta

Baird.
Perioada cînd televizhmeta in1cepe să

laJţiei lu i

devină un bun al maselor
( 1 945-1955) şi probleme}e actuale ale televiziunii Vtor fi prez·Mtlrte prin
exponate ori�i nale oa : rm televizor sovieti-c KBH-49 cu lentilă pentru
mărirea imaginii, caT>e estR unul din pl'imele tipuri construite în serie, un
raiddo-televizor Lenringrad T-2, U!n televizor Rubin A, montat înt!l"-o cutie
tra·ruspaTJootă, tuiburri videocaptoare, cines'Coape. Gama aoostor exponate
VIa fi oompletaltă ou o instalaţie de televiziune în cirouitt închis şi o
ma10hetă a uniUi s1rudio de televiziune.

Diver&e pa111 ou r.i de gr.af.iiCă oonţinff rud scheme tehrni10e sugestive vor
ve.ni să lămurească prdncipiru1 de fu111teţicmare, relativ compli;coat , al tele 
vizrunii in alb negru şi al celei în cu lo�ri . In partea i,ini8ilă V'Or fi prezen
tate prin g·raiiC
i ă ap1ioaţiile televiziunii în diverse domeruii, vrooum şi
schema penltru redarea Ulllei emisiuni "in dirtect", prin in.tennediul sa
teldţlilor de te1€100tnunioaţie.

Saltul făcut de om, de la ful:osiT'ea procedee]..or rudi:mootare pentru
tTarusmilterea veşti1or la dis1Janţă şi pînă la sateliţii de teleoomrunicaţie
tlr.imişi de om în cosmos, este cu aJdevărat uimitor. Tel!eg.nalful, teleifonu l ,

ri8Jd.[oul şi televiziunea simt penrtru aJC1:Ji.v:italtea omullui din zilele noastre
mij[ooce pU.,tern.iJce oare acţionează a<t�t asupra sferei productive, aî1t şi
asupra operei de eu�lturnllizare a maseLor.
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L'HISTOIRE DES SYSTtMES DE TEU:COMMUNICATIONS. PERSPECTIVES
ET SOLUTIONS AU M USEE POLYTI:cHNIQUE DE IASSY
R e s u m e
L·article

presente

monde entier et

en

L'autc,ur met

l'evolution

des

systemes

de

telecommunications

dans

le

Roumanie.
en

discussion les objectifs d'un musee des telecornmnnications,

ainsi que les objets ex�oses
musee technique de lassy.

necessaires,

existant

deja

dans

le

patrimoine

du

A Iassy, dans le cadre du musee polytcchnique, la scotion des telecommuni

cations presenten.1 premierement la prehistoire
tel egraphle, la telepbonle, la radio et la television.

.des

telecommunication,
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