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SISTEME DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORT
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Comunicaţiile şi transportul au avut în toate timpurile un rol deosebit în viata
oamenilor, constituind un factor important în dezvoltarea civilizaţiei. Aceste două sisteme
sunt complementare şi astăzi nu pot funcţiona separat.
Atât transporturile cât şi comunicaţiile sunt alcătuite ca un sistem.
Sistemul este un ansamblu de elemente interdependente între ele, care funcţionează
ca un întreg organizat.
Sistemul de comunicaţii este ansamblul format din instalaţii, construcţii şi mijloace
de comunicare, folosind tehnologii de comunicaţii ce acţionează independent sau
coordonat pentru transmiterea informaţiilor.
Sistemul de transport este format din construcţii şi mijloace de transport, tehnici de
deplasare, care asigură deplasarea mărfurilor şi a călătorilor.
Modul de organizare a sistemelor de comunicaţii şi transport pot fi structurate în
următoarea schemă.

•

Mijlocul de comunicaţie sau de
transport serveşte ca "unealtă" pentru
realizarea unui scop, în cazul nostru în
comunicaţii şi în transport.
• Reţelele sunt formate din căi, noduri şi
terminale.
1) căile reprezintă suportul fizic cu ajutorul
cărora se realizează comunicaţiile sau
transporturile.
Exemple:
- pentru comunicaţii - undele electromagnetice;
- pentru transport - calea maritimă.
2) Nodurile sunt punctele de intersecţie a două sau mai multe căi de comunicaţie sau
de transport.
Exemple:
- pentru comunicaţii - staţiile de amplificare;
- pentru transport - intersecţie de drumuri.
3) Terminalul este ultimul element tehnic care închide o
cale de comunicaţie sau de transport.
Exemple:
- pentru comunicaţii - radioul;
- pentru transport - aeroportul.
În sistemul de comunicaţii mijloacele pot fi considerate şi
terminale, în funcţie de modul şi locul de utilizare.
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