D AW N Y C H W S P O M N I E Ń C Z A R
Historia elektroniki jest równie fas−
cynująca jak jej współczesne osiągnię−
cia. Kontynuujemy opowieść o ludziach
i wydarzeniach, od których to wszystko
się zaczęło.

Narodziny i rozwój telefonii
Pierwszy elektryczny system łączności
dalekiego zasięgu, jakim jest telegraf, okazał
się wielkim sukcesem. Nie umożliwiał jednak
przesyłania głosu na odległość. Na tę możli−
wość trzeba jeszcze było czekać szereg lat.
Telefon wynalazł szkocki fizjolog i fizyk,
profesor uniwersytetu w Bostonie w USA,
Alexander Graham Bell. Zarówno jego mat−
ka, jak i żona były głuche, stąd jego zaintere−
sowania mową i nauczaniem wymowy. Inte−
resował się również żywo elektrycznością, co
razem tworzyło podstawy jego dalszych ba−
dań.
Nauczanie głuchych mówienia doprowa−
dziło Bella do wszczęcia badań nad powsta−
waniem głosu i mowy. Na użytek tych badań
skonstruował rodzaj oscyloskopu, rejestrują−
cego drgania membrany na przesuwającej
się zakopconej szybce. Naturalnym przedłu−
żeniem tych doświadczeń był pomysł prze−
tworzenia drgań akustycznych na elektrycz−
ne i przesyłania ich drutem w formie prądu.
Prace doświadczalne prowadził równolegle
z pełnieniem swoich obowiązków dydaktycz−
nych. W 1876 Bell otrzymał patent na swój
pomysł i dokonał pierwszego pomyślnego
przesłania drutem wiadomości telefonicznej.
Do legendy przeszły pierwsze słowa
przesłane drutem przez Bella do jednego ze
współpracowniów: “Panie Watson, proszę tu
przyjść. Jego pierwszy mikrofon jak i słu−
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chawka składały się z pergaminowej memb−
rany z przymocowaną do niej namagnesowa−
ną blaszką, sprzężoną z cewką. Gdy już tele−
fon nadawał się do praktycznego użytku, Bell
zorganizował szereg pokazów. Udało mu się
przesłać wiadomość telefoniczną przez
180km linię telegraficzną.
Zainteresowanie jego wynalazkiem było
duże i już w 1877 uruchomiono w Bostonie
pierwszą linię telefoniczną. W krótkim czasie
przedsiębiorstwa i linie telefoniczne w USA
zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu.
Szybko okazało się konieczne powołanie
wspólnego przedsiębiorstwa eksploatacji linii
telefonicznych, w wyniku czego po wielu re−
organizacjach powstało towarzystwo Ameri−
can Telephone and Telegraph (AT&T). Bada−
nia rozwojowe zajmowały wiele miejsca
w działalności przedsiębiorstwa. Doprowa−
dziło to w roku 1924 do utworzenia gałęzi ba−
dawczej pod nazwą Bell Telephone Laborato−
ries. W przedsiębiorstwie tym, o skróconej
później nazwie Bell Laboratories, dokonano
wielu odkryć i wynalazków, kształtujących ca−
łą elektronikę.
W następnych latach zastosowanie telefo−
nu rozszerzało się bardzo szybko. W ciągu
30 lat pomiędzy 1885 a 1915 ilość rozmów
telefonicznych wzrosła ponad stukrotnie. Zro−
dziło to zapotrzebowanie na dalsze uspraw−
nienia łączności telefonicznej. Ręczne cent−
rale zaczęły być zastępowane automatyczny−
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mi. Pierwsza automatyczna łącznica telefo−
niczna, konstrukcji inż. Almona Strowgera
została uruchomiona w roku 1892 w Laporte
w USA. Tarczę numerową do wybierania im−
pulsowego wprowadzono do użytku w 1896.
Później powstały inne konstrukcje łącznic
elektromechanicznych, jak braci Ericsson,
Siemensa, czy powstały w 1919 system
Crossbar Szweda Betulandera, zastąpione
ostatnio łącznicami elektronicznymi. Tarcza
numerowa nie została jeszcze całkowicie wy−
parta przez wprowadzony w latach 60−tych
klawiszowy, tonowy system wybierczy.
Masowość użycia oraz usprawnienia
technologiczne doprowadziły do tak znacz−
nego obniżenia cen usług telefonicznych, że
telefon stał się podstawowym środkiem łącz−
ności w życiu codziennym. Wkrótce wiele
przedsiębiorstw wyposażyło się w telefony,
a ilość zainstalowanych telefonów prywat−
nych rosła błyskawicznie. W USA z począt−
kiem lat 60−ych wszystkie przedsiębiorstwa
i większość gospodarstw domowych miały
już swoje telefony. Telefon okazał się więc
jednym z najważniejszych wynalazków doby
nowożytnej.

Próżnia i elektrony
Telegrafia i telefonia stały się ważnymi ka−
mieniami milowymi w historii elektroniki, ale
szereg innych jeszcze wynalazków przyczy−
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Thomas Alva Edison
niło się znacznie do jej rozwoju. Chociaż po−
czątkowo ich związek z elektroniką wydawał
się wątły, to ich rola okazała się później istot−
na.
Jeszcze na początku XIX wieku podsta−
wowymi źródłami światła były lampy olejne
i świece. Zaczęto wtedy wprowadzać oświet−
lenie gazowe, które było wydajniejsze.
W wielu większych miastach instalowano
wtedy gazowe oświetlenie uliczne, które nie−
jednokrotnie przetrwało wiele lat.
Niedługo po odkryciu prądu elektrycznego
zaczęły się próby użycia elektryczności do
oświetlenia. Pierwszych uwieńczonych po−
wodzeniem prób dokonał na samym począt−
ku XIX wieku wybitny angielski chemik i fizyk,
Humphrey Bartholomew Davy. Przy pomocy
dużej baterii i dwóch elektrod węglowych
uzyskał bardzo jasne światło. Dowiódł w ten
sposób możliwości wytwarzania światła elek−
trycznego, jednak jego ówczesna lampa nie
nadawała się do praktycznego użytku.
Próby skonstruowania elektrycznej lampy żaro−
wej, czyli żarówki, zajęły dużo czasu i wysiłku. Ża−
rzący się przewodnik wytwarzał jasne światło w tak
wysokiej temperaturze, że niemal natychmiast ule−
gał utlenieniu. Powstała potrzeba wykonania szkla−
nej osłony i wypompowania z niej powietrza, a ani
jedno ani drugie nie było łatwe. Wynalazek rtęcio−
wej pompy próżniowej w 1865 roku umożliwił otrzy−
manie próżni, ale trzeba było jeszcze znaleźć spo−
sób opróżnienia i zatopienia balonika. Materiał żar−
nika miał bardzo wielkie znaczenie, od niego bo−
wiem zależała jasność i trwałość żarówki. Spośród
wielu ludzi, którzy poszukiwali tego materiału, naj−
ważniejszymi okazali się dwaj, Amerykanin Tho−
mas Alva Edison i Anglik Joseph Wilson Swan.
Edison, pomimo że był samoukiem
(uczęszczał do szkoły jedynie przez 3 miesią−
ce), był najpłodniejszym chyba wynalazcą
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wszechczasów (uzyskał 1093 patenty).
Udoskonalił między innymi telefon Bella
przez zastosowanie cewki indukcyjnej i mik−
rofonu węglowego, oraz wynalazł fonograf
i skonstruował żarówkę z żarnikiem ze zwęg−
lonego włókna bawełnianego. Żywotność tej
żarówki początkowo wynosiła dwa dni. Jed−
nak dalsze usprawnienia umożliwiły zwięk−
szenie jej trwałości i wkrótce Edison mógł
rozpocząć produkcję żarówek.
Swan był chemikiem i fizykiem, który do−
konał szeregu wynalazków z dziedziny pro−
cesów fotochemicznych dla fotografii i nieza−
leżnie od Edisona skonstruował żarówkę
z trwalszym żarnikiem z włókna węglowego.
Dla
zapewnienia
energi−
i do oświetlania biur i mieszkań potrzebna by−
ła energia elektryczna. Edison skonstruował
i uruchomił w swoim laboratorium pierwszą
elektrownię, do oświetlania sąsiedniej ulicy.
Dzięki powodzeniu tego przedsięwzięcia
w roku 1886 działało już w USA ponad 60
małych lokalnych elektrowni.
Wadą pierwszych żarówek było pokrywa−
nie się wewnętrznej powierzchni balonika
ciemnym nalotem. W trakcie eksperymentów,
mających na celu eliminację tego efektu, Edi−
son odkrył nowe zjawisko. Pomiędzy elektro−
dą wtopioną w balonik żarówki a dodatnim
biegunem jej żarnika, pomimo próżni przepły−
wał prąd. Odkrycie to nie miało żadnego zna−
czenia dla żarówek, ale ogromne dla dalsze−
go rozwoju elektroniki.
W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się
już pierwsze praktyczne zastosowania elek−
trotechniki. Telegraf, telefon i inne odkrycia
związane z elektrycznością, wykazały światu
jej przydatność. Były to jednak dopiero pierw−
sze stopnie wtajemniczenia, prowadzące do
następnych odkryć, zasadniczych dla po−

Heinrich Rudolf Hertz
wstania właściwej elektroniki. Ogromne zna−
czenie miało odkrycie fal radiowych oraz wy−
nalazki urządzeń do generacji sygnałów, ich
nadawania i odbioru. Wynalezienie lampy
elektronowej można chyba uznać za narodzi−
ny właściwej elektroniki. Najpierw jednak
trzeba się cofnąć do wynalezienia radia
i pierwszych kroków w tej nowej dziedzinie.

Równania Maxwella
Znakomity fizyk angielski James
Clerk Maxwell, profesor Kings College
w Londynie, a następnie twórca Caven−
dish Laboratory i profesor uniwersytetu
w Cambridge, w roku 1864 na podstawie
wyników badań Faradaya sformułował
równania ilościowo opisujące pole elek−
tromagnetyczne. Te równania różniczko−
we, o fundamentalnym znaczeniu dla fi−
zyki, powszechnie zwane równaniami
Maxwella, stały się potem punktem wy−
jścia
do
sformułowania
teori−
i względności. W rok później Maxwell
przedstawił jednolitą koncepcję fal elektro−
magnetycznych, uwzględniającą elektromag−
netyczną naturę światła. Maxwell był jednak
teoretykiem i nie potrafił przedstawić do−
świadczalnego uzasadnienia swojej teorii.
Doświadczenia takie wykonał dopiero nie−
miecki fizyk, Heinrich Rudolf Hertz, profesor
politechniki w Karlsruhe i uniwersytetu
w Bonn. Za pomocą skonstruowanego przez
siebie oscylatora wytwarzał i wysyłał fale ra−
diowe oraz potrafił je odbierać. Badał właści−
wości wytwarzanych fal, sprawdzając ich od−
bicie i załamanie. Wykazał, że ich charakter
i szybkość są takie same jak światła.
c. d. w EdW 4/96

James Clerk Maxwell

ELEKTRONIKA DLA WSZYSTKICH 3/96

D AW N Y C H W S P O M N I E Ń C Z A R
Narodziny radia
Doświadczenia Hertza zafascynowały
młodego i zdolnego człowieka, Guglielmo
Marconiego. Pochodził on z zamożnej włos−
kiej rodziny z Bolonii. Kształcony był tylko
w domu i nie zdołał zdać wstępnych egzami−
nów na studia. Przyjaciel rodziny, profesor
Righi, wykładający na uniwersytecie w Bolo−
nii, pobudził zainteresowania naukowe mło−
dzieńca podsuwając mu lekturę i udostępnia−
jąc swoje wykłady i laboratorium. Marconi
okazał się bardzo zdolnym, obdarzonym
wielką intuicją eksperymentatorem. Skon−
struował opisany przez Hertza nadajnik iskro−
wy i drogą doświadczeń i ulepszeń w krótkim
czasie doprowadził do przedłużenia zasięgu
systemu doświadczalnego z kilku metrów do
kilku kilometrów. Gdy próby zainteresowania
telegraficzną łącznością radiową włoskiego
Ministerstawa Poczty spełzły na niczym, Mar−
coni przy pomocy swoich rodzinnych kontak−
tów zorganizował szereg pokazów dla poczty
brytyjskiej. Jego idea spotkała się z wielkim
zainteresowaniem, ale nie spieszono się
z zawarciem z nim kontraktu. Nie zrażony
tym Marconi dalej prowadził swoje doświad−
czenia. Jego pokazy nabrały na tyle rozgłosu,
że w 1897 zdecydował się założyć własne
przedsiębiorstwo, Wireless Telegraph and
Signal Company Ltd., co umożliwiło mu za−
ciągnięcie kredytu na koszty dalszych ekspe−
rymentów. W 1899 uzyskał łączność z Fran−
cją ponad kanałem la Manche i rozpoczął do−
świadczenia z morską łącznością radiową.
Instalowanie urządzeń do łączności radiowej
ze statkami zaczęło przynosić dochód, a nie−
strudzony wynalazca postanowił zmierzyć się
ze swoim największym wyzwaniem, łącznoś−
cią transatlantycką. Wybudował w tym celu
stację
w
Poldhu
w
Kornwali−
i i w Cape Cod w Massachusetts w USA,
a
potem
w
Nowej
Fundlandi−
i w Kanadzie. Po szeregu niepowodzeń, gdy
silne wiatry niszczyły wybudowane przez nie−
go anteny, w roku 1901 Marconi uzyskał pier−
wsze połączenie przez Atlantyk. Od tego cza−
su notuje się bardzo szybki wzrost liczby in−
stalowanych radiostacji. W roku 1909 Marco−
ni, wspólnie z Karlem Ferdinandem Brau−
nem, otrzymał nagrodę Nobla.

Narodziny lampy elektronowej
Rozwój radiokomunikacji był jednak ogra−
niczony mocą nadawanych sygnałów. Dalszy
postęp był możliwy dopiero po zastosowaniu
nowych wynalazków. Najważniejszym z nich

okazała się lampa elektronowa. Profesor
Guthrie w roku 1873 stwierdził przepływ prą−
du przez próżnię a potem Edison podczas
prób nad udoskonaleniem żarówki odkrył, że
pomiędzy żarzącym się żarnikiem żarówki
a umieszczoną w baloniku dodatkową elek−
trodą przepływa prąd, ale tylko w jednym kie−
runku. Doświadczenia z efektem zaobserwo−
wanym przez Edisona podjął John Ambrose
Fleming, profesor University College w Lon−
dynie, który skonstruował i opatentował w ro−
ku 1904 pierwszą diodę, po czym wpadł póź−
niej na pomysł zastosowania jej w radiood−
biorniku Marconiego zamiast koherera. Tak
powstał detektor diodowy, pierwsze zastoso−
wanie lampy z żarzoną katodą w radiotechni−
ce. Z diodą próżniową jeszcze przez jakiś
czas współzawodniczył pierwszy półprze−
wodnikowy detektor ostrzowy z kryształkiem
galeny, z powodu swojej niewspółmiernie nis−
kiej ceny. Pałeczkę sztafety wynalazków
w elektronice przejął następnie Amerykanin
Lee de Forest. W efekcie jego eksperymen−
tów z diodą Fleminga, czynionych celem
ulepszenia jej własności detekcyjnych, w ro−
ku 1907 skonstruował trójelektrodową lampę
elektronową, czyli triodę, którą nazwał audio−
nem. Trzecia elektroda była umieszczoną po−
między katodą i anodą siatką z cienkiego
drutu. Potencjał tej siatki decydował o natę−
żeniu strumienia elektronów, płynącego od
katody do anody. Dopiero jednak w roku 1911
skonstruowano pierwsze wzmacniacze lam−
powe, które zaczęto stosować w telefonii.
Wzmacniacze te umożliwiły powstanie dale−
kodystansowej telefonii.
Austriak Aleksander Meissner wynalazł
w roku 1913 lampowy generator drgań elekt−
rycznych, którego układ do dzisiaj jest nazy−
wany generatorem Meissnera. Swoimi praca−
mi położył on podwaliny techniki odbioru ra−
diowego konstruując pierwszy odbiornik su−
perheterodynowy.
Zainteresowanie lampami elektronowymi
zaczęło szybko rosnąć. W wielu ośrodkach
pracowano nad ich udoskonaleniem. Próby
zastąpienia próżni w lampie “odpowiednim”
gazem szybko okazały się nieporozumie−
niem, jak to wykazał amerykański laureat na−
grody Nobla Irving Langmuir. Wkrótce też
udoskonalono żarzone katody lamp, pokry−
wając je materiałem zwiększającym emisję
elektronów, co pozwoliło na obniżenie ich
temperatury, a zatem zwiększenie trwałości.

Era lamp elektronowych
Próby zastosowania audionu do wy−
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ższych częstotliwości napotkały na trudności
z powodu łatwości wzbudzania się oscylacji.
Okazało się, że główną tego przyczyną jest
stosunkowo duża pojemność elektryczna po−
między siatką a anodą. Angielski inżynier H.
J. Round próbował temu zaradzić umiesz−
czając wyprowadzenie anody na drugim koń−
cu balonika lampy. Dopiero jednak kilka lat
później, w roku 1919, szwajcarski fizyk Wal−
ter Schottky wynalazł lampę dwusiatkową,
tetrodę, dającą się z powodzeniem stosować
do wzmacniania wyższych częstotliwości.
Druga siatka, tzw. siatka ekranująca, również
spolaryzowana dodatnio tak jak anoda,
w znacznym stopniu zmniejszała pojemność
pomiędzy siatką sterującą a anodą. W niedłu−
gim czasie, w roku 1926, dzięki pracom G.
Jobsta i B. Tellegena powstała dojrzała kon−
strukcja lampy wielosiatkowej, pentoda, która
otrzymała jeszcze jedną siatkę, siatkę hamu−
jącą. Została ona wprowadzona w przestrzeń
pomiędzy siatką ekranującą a anodą w celu
eliminacji szkodliwego wpływu siatki ekranu−
jącej na anodę.
Dalsze prace nad usprawnieniem działa−
nia katody doprowadziły do oddzielenia funk−
cji żarzenia od funkcji emisji elektronów i po−
wstania katody pośrednio żarzonej. Odizolo−
wane od katod grzejniki wszystkich lamp
wzmacniacza można było bez szkody dla je−
go działania połączyć ze sobą w jeden ob−
wód i zasilać prądem zmiennym z transfor−
matora zamiast z kosztownych w eksploata−
cji baterii.
Lampy były początkowo bardzo drogie,
ale taniały w miarę usprawniania technologi−
i i wzrostu produkcji. Wkrótce podzieliły się
na rodzaje. Jedną grupę stanowiły oszczęd−
nościowe z konieczności, z bezpośrednio ża−
rzonymi katodami i do niższych napięć ano−
dowych lampy tzw. bateryjne do przenośnych
zastosowań odbiorczych, o napięciu żarzenia
2V, a potem 1,2V. Drugą grupę tworzyły tzw.
sieciowe lampy odbiorcze, o napięciu żarze−
nia początkowo 4V, a potem 6,3V, albo do ża−
rzenia w obwodach szeregowych prądem
200, 100 lub 50mA. Trzecią grupę stanowiły
lampy nadawcze, ze względu na swoje prze−
znaczenie, wyższej mocy.
Przed drugą wojną światową wytworzyły
się dwa wyraźnie różne standardy lamp elek−
tronowych, amerykański i europejski. Po woj−
nie powstał już jeden standard światowy.
Pierwsze lampy były stosunkowo duże,
szklane, z cokołami z tworzywa sztucznego.
Potem powstały lampy w balonikach stalo−
wych (zupełnie innych w Europie i w USA),
a potem już po wojnie, zminiaturowane, z co−
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kołem szklanym.

wodników, a wraz nią stopniowy zanik lamp
elektronowych.

Lampy elektronopromieniowe
Drugą ważną dziedziną zastosowania
lamp elektronowych poza telegrafią i telefo−
nią stała się elektroniczna obróbka i przesy−
łanie obrazu. Podstawowym przyrządem tej
techniki była lampa elektronopromienna, któ−
rej pierwowzoru można by się doszukiwać
w lampie skonstruowanej w roku 1897 przez
Niemieckiego fizyka, Karla Ferdinanda Brau−
na. Joseph John Thomson, angielski fizyk,
odkrywca elektronu (nagroda Nobla w roku
1906) dowiódł, że promieniowanie wysyłane
przez rozżarzoną katodę w lampie elektrono−
wej jest wiązką elektronów.
Pionierem w dziedzinie elektrycznego
tworzenia obrazów był niemiecki konstruktor
Paul Nipkow, który w roku 1884 zapropono−
wał pierwszy prymitywny, ale dający się prak−
tycznie zrealizować sposób mechanicznej
analizy i syntezy przesyłanego drogą elekt−
ryczną ruchomego obrazu. Rosjanin, Borys
L. Rozing, w roku 1907 otrzymał zarysy elek−
tronicznego obrazu. Natomiast pracujący
w USA rosyjski wynalazca Władymir Kosma
Zworykin opatentował w roku 1923 pierwszą
lampę do elektronicznej analizy obrazu op−
tycznego i jego zamiany na sygnał elektrycz−
ny. Lampę tę nazwał ikonoskopem. Za kon−
struktora pierwszego systemu telewizyjnego
można uznać Anglika Johna Logie Bairda,
który skonstruował telewizor w roku 1925,
a w roku 1928 przesłał obraz telewizyjny
przez Atlantyk.
Lampy elektronopromienne znalazły za−
stosowanie w oscyloskopach do wizualnego
przedstawiania przebiegów elektrycznych.
Okazały się bardzo przydatne w radarach,
które szybko rozwinęły się w czasie wojny.
Emisja eksperymentalnych programów tele−
wizyjnych na szerszą skalę rozpoczęła się
pod koniec lat 30−ych w USA i w Europie.
Eksperymentalną Stację Telewizyjną urucho−
miono także w Warszawie w roku 1937, jej
antena na wysokościowcu przy ówczesnym
placu Napoleona była widoczna z daleka. Po
drugiej wojnie światowej telewizja, w której
kluczową rolę odgrywają kineskopy z magne−
tycznym odchylaniem wiązki elektronów, naj−
pierw czarno−biała a potem kolorowa, szybko
opanowała świat. Do odbioru kolorowego ob−
razu telewizyjnego powszechne zastosowa−
nie znalazł, opracowany w roku 1949 przez
amerykańską firmę RCA, kineskop maskowy.
W latach 50−tych, po wynalezieniu w roku
1948 tranzystora, zaczęła się era półprze−
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