Technologie przekazywania informacji na odległość
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„(…) nowe technologie umożliwiają nam
zawsze czuć się połączonymi, możemy
podzielić się naszymi myślami i uczuciami
bez względu na to gdzie jesteśmy, co robimy,
niezależnie od czasu lub strefy czasowej”
Norman A. Donald „Emotional design”
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Komunikacja jako termin został wprowadzony do nauki w końcu XIX wieku przez
Ferdynanda Tonniesa, niemieckiego twórcę systemu socjologii ogólnej1. Termin
„komunikowanie” pochodzi od łacińskiego communicare, który oznacza- czynić
wspólnym, połączyć, naradzać się, informować i communis oznaczającego wspólność,
poczucie łączności i dający początek słowu komuna, czyli wspólnota 2.
Jak podaje Słownik Języka Polskiego PWN pojęcie komunikacja oznacza dziś
porozumienie, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości, łączność. Komunikacja może
być: listowna, telefoniczna, telegraficzna i internetowa3. Komunikowanie się to
utrzymywanie z kimś kontaktu, porozumiewanie się, łączność.
Komunikacja może przebiegać w dwóch płaszczyznach. Są nimi zachowanie
werbalne i niewerbalne. Komunikacja werbalna opiera się na wypowiedziach słownych zaś
komunikacja niewerbalna składa się z takich elementów jak: mimika twarzy, kinezjetyka,
proksemika, prajęzyk oraz kontakt wzrokowy.4
Elementami składowymi komunikacji są: kontakt społeczny, wspólny środek
przekazu, przekaz oraz zrozumienie. Przez kontakt społeczny rozumie się powiązanie osób
komunikujących się ze sobą. Wspólnym środkiem przekazu jest zaś język lub inne środki
komunikowania, którymi posługują się obie strony. Przekaz należy utożsamiać z jasno
przekazaną wiadomością. Ostatni element: zrozumienie to przyjęcie informacji oraz jej
właściwa interpretacja5.
Termin informacja pochodzi od łacińskiego informatio, co rozumie się jako
wyobrażenie6. Informacja jest pojęciem złożonym. W literaturze przedmiotu można
wyróżnić trzy różne podejścia do tego terminu7:
- informacja jako pojęcie pierwotne, czyli bez podawania definicji lub interpretacji.
Oznacza to, że każdy intuicyjnie rozumie jego znaczenie;
- pojęcie jest określane na podstawie pewnych zasad dostosowanych do potrzeb danej
dziedziny badawczej;
- termin jest opisywany poprzez jego cechy i funkcje.
Przyjmuje się, że pojęcie informacja najogólniej oznacza odwzorowanie różnorodności
cechującej otaczającą rzeczywistość.
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Do podstawowych funkcji informacji należą: zdolność przekazywania wiedzy-jest jej
składnikiem,

stanowi

czynnik

determinujący

nasze

działanie,

jest

elementem

kulturotwórczym, opiniotwórczym, motywacyjnym oraz wychowawczym. Informacja
to także kapitał , zasób i atrybut wiedzy.
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1. NAJWAZNIEJSZE WYNALAZKI SŁUŻĄCE KOMUNIKOWANIU SIĘ NA
ODLEGŁOŚĆ.

Od dawna ludzkość używała rożnych form sygnalizowania, w celu przekazywania
informacji. Początkowo były to prymitywne metody, które udało się udoskonalić dzięki
Pierwszej Rewolucji Przemysłowej i od tego momentu nastąpił ich znaczny i trwający do
dziś rozwój. W starożytności pionierem w przekazywaniu informacji na odległość była
Grecja, która rozwinęła system sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej ( odbijanie promieni
słonecznych za pomocą lustra- heliograf ) oraz komunikowała się za pomocą gołębi
pocztowych bądź gońców ( Filipides ). Popularną metodą były także znaki dymne, zwane
dziś telegrafem optycznym, której używano także w Imperium Rzymskim oraz Imperium
Chińskim, gdzie budowano wierze sygnalizacyjne. Imperium Chińskie słynęło również
z systemu pocztowego, z którego początkowo korzystali jedynie władcy.
W czasach nowożytnych, przed I Rewolucją Przemysłową, następował dalszy rozwój
systemu pocztowego nie tylko na terenie Chin, ale także na obszarze Europy. W Imperium
Rzymskim przesyłano korespondencję oficjalną i w tym celu powołano specjalną pocztę,
w skład której wchodziły odpowiednie wozy i stacje koni rozstawnych. W pozostałej
części Europy sieć poczty kurierskiej połączyła klasztory. System pocztowy powstał także
we Francji, dzięki czemu zyskała ona międzynarodową łączność z Niemcami,
Niderlandami i Hiszpanią. W 1558 rozwój usług pocztowych dotarł i do Polski, gdzie na
mocy przywileju króla Zygmunta II Augusta dla Prospera Prowany ustanowiono Pocztę
Polską, a więc regularne połączenie między Krakowem a Wenecją.
W tym samym okresie, prymitywne plemiona Afryki zachodniej i obu Ameryk
nawiązywały kontakt za pomocą „mówiących bębnów” tzw. tam- tamów, które powstały
z wydrążonych pni drzew. Rewolucyjne zmiany dotyczące sposobów przekazywania
informacji nastąpiły koło X wieku w Chinach, gdzie poznano nowy system przekazywania
dźwięku za pomocą napiętego włókna i systemu rur, co stanowiło prototyp telefonu.
Nowe technologie komunikowania się na odległość, a więc przetwarzanie w sposób
celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne dało początek pod koniec
XVIII wieku telekomunikacji8.
Telekomunikację można zdefiniować jako proces przesyłania informacji między dwoma
użytkownikami lub ich większą liczbą. Proces ten może być zarówno jednokierunkowy jak
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i dwukierunkowy. Użytkownikiem może być człowiek albo maszyna bądź też jedno
oraz drugie. Model systemu komunikacyjnego składa się z 7 elementów: źródła informacji,
kodera źródła, nadajnika, kanału, odbiornika, dekodera źródła oraz użytkownika.
Powiązania między tymi częściami przedstawia poniższy schemat:

Źródło
Info.

Koder
źródła

nadajnik
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Odbiornik

Dekoder
źródła

Użytkownik

Koder źródła czyli przetwornik służy do przetwarzania informacji źródłowej do postaci
np. elektrycznej. Podobnie w odbiorniku jest stosowany dekoder źródła zamieniający
elektryczny sygnał informacyjny na inną postać energii celem odtworzenia informacji
oryginalnej. Nadajnik służy do przekształcenia sygnału informacyjnego do postaci
akceptowanej przez kanał, będący drogą lub łączem występującym między nadajnikiem
a odbiornikiem. Ostatni element czyli odbiornik spełnia funkcję odwrotną niż nadajnik,
odtwarzając sygnał informacyjny9. Do najważniejszych wynalazków telekomunikacyjnych
należą: telegraf, telefon, radio oraz telewizor.
Telegraf ( grec. Tele-daleko + graphein-pisać ) jest urządzeniem komunikacyjnym,
pozwalającym na transmisję krótkich informacji przy pomocy umownych znaków.
Wyróżnia się następujące rodzaje telegrafów: optyczny, elektryczny oraz igiełkowy10.
Telegraf optyczny jest najstarszy. Jego historia, jak już wspomniano sięga czasów
starożytnych jednak w 1791 roku skonstruowano jego nowy model zwany semaforem.
Semafor tworzyła seria budowli składających się z wież stacji przekaźnikowych, które
znajdowały się w odległości od 16 do 32 kilometrów od siebie. Na każdym z obiektów
znajdowała się luneta oraz drążek z ruchomymi poprzeczkami. Poruszanie nim było
możliwe dzięki systemowi lin znajdujących się wewnątrz budynku. Semafor operował
kodem opierającym się na 196 znakach, bowiem każde z ramion mogło zająć 7 pozycji
a ponadto ramię krzyżowe pozwalało na kolejne cztery układy11. Za twórcę semafora
uznaje się francuskiego wynalazcę żyjącego w latach 1763-1850 Claude Chappe. Twórca
opisywanego telegrafu optycznego opracował również specjalną tabelę kodów, która
polegała na tym, że każdej literze alfabetu odpowiada obliczona figura, którą tworzy
semafor w zależności od położenia w stosunku do poprzecznych belek podpierającego
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drążka. Dzięki wymyślonemu systemowi możliwe było przekazywanie informacji z
prędkością dwóch słów na minutę. Semafor przedstawiono poniżej:

Źródło: WWW.młody-technik.pl, http://www.cematfiz.republika.pl/te2.html

Semafor cieszył się ogromną popularnością do momentu wynalezienia telegrafu
elektrycznego. Był on zbudowany z elektromagnesu, który za pomocą przewodów
elektrycznych przekazywał impulsy elektryczne na duże odległości i w krótkim czasie.
Praktyczna postać telegrafu elektrycznego stanowiła pracę wielu wynalazców. Jego
pierwszy projekt opublikowano w czasopiśmie brytyjskim „Scott Magazine”12. Pracę nad
telegrafem elektrycznym prowadzili m. in.: F. Salva, S. Soemmering, P.Szyling. Za twórcę
pierwszego praktycznego modelu (w 1837 roku ) uznaje się Sir Charles Wheatstona
angielskiego fizyka i wynalazcę. Wheatston pochodził z rodziny wytwórców instrumentów
muzycznych. Interesował się akustyką, optyką, elektrycznością i telegrafią. Obok telegrafu
elektryczno-igłowego zbudowanego z pomocą W. Cooka skonstruował stereoskop,
koncertynę, zegar elektryczny, a także reostat i tzw. mostek Wheatstone’a służący do
pomiaru oporu elektrycznego (wykorzystał do tego celu koncepcje matematyka Samuela
Christiego.)13 Odbiornik telegraficzny Wheatstona składał się z pięciu przewodów
magnetycznych umieszczonych na planszy z wypisanymi literami alfabetu. Nadawany
sygnał odchylał dwie z igieł, które wskazywały jedną z liter.
12
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W tym samym roku co Wheatstone, w Stanach Zjednoczonych pracę nad telegrafem
elektrycznym podjął Samuel Finley Breese Morse. Morse żył w latach: 1791-1872.
Początkowo interesował się malarstwem, później elektrycznością i od 1832 rozpoczął
prekursorskie prace nad stworzeniem elektrycznego telegrafu. W 1837 rozszerzył zakres
działania zbudowanego przez siebie prototypu dzięki zastosowaniu przekaźników
elektromagnetycznych. Kongres amerykański udzielił Morse’owi wsparcia finansowego,
pokrywając koszty przeprowadzenia eksperymentalnej linii telefonicznej z Waszyngtonu
do Baltimore. Za jej pośrednictwem wynalazca przesłał 24 maja 1944 swój słynny
komunikat „Bóg to sprawił”14. Zbudowany przez Morse’a elektromagnetyczny aparat
telegraficzny przesyłał informacje za pomocą krótkich i impulsów elektrycznych, których
kombinacje, zapisywane w formie znaków graficznych złożonych z kropek i kresek
odpowiadają poszczególnym literom alfabetu. Do nadawania depeszy służy tzw. klucz.
Przyciskanie jego dźwigni, krótkie i długie, powodowało wysyłanie impulsów
elektrycznych. Były one przyjmowane w części odbiorczej urządzenia, gdzie wprawiały
w ruch rylec zapisujący tekst depeszy na taśmie papierowej15.
Alfabet Morse’a przedstawiono poniżej:

Źródło: http://www.cematfiz.republika.pl/te5.html
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Telegraf oraz klucz wyglądały następująco:

Źródło: www.interia.pl

W dobie rozwoju telekomunikacji powstał także telefon. Telefon ( z grec. tele- daleko
oraz phone- głos) jest urządzeniem telekomunikacyjnym będącym obustronnym
zakończeniem łącza telefonicznego. Służy on do przesyłania dźwięków na odległość.
Aparat telefoniczny składa się mikrofonu, który przetwarza

dźwięki na sygnały

elektryczne i ze słuchawki lub głośnika, przetwarzającego sygnał elektryczny na dźwięki.
Elementem telefonu jest także tarcza numerowa albo klawiatura, której zadaniem jest
wytwarzanie sygnału wybiórczego oraz przetwornik optyczny lub też akustyczny będący
dzwonkiem przywołującym abonenta16.
Wyróżnia się cztery rodzaje telefonów17:
 stacjonarny- na stałe związany z konkretnym miejscem, w którym został
zainstalowany,
 komórkowy- przenośny model, komunikujący się z siecią przy pomocy fal
radiowych,
 satelitarny- wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi,
 internetowy- podłączony jest do Internetu za pomocą którego następuje połączenie
telefoniczne.
Prace na telefonem zapoczątkował Antonio Meucci oraz Philipp Reis, jednak za twórcę
telefonu uznaje się Alexandra Grahama Bella, który jako pierwszy opatentował swój
wynalazek.
Alexander Graham Bell (1847-1922)- urodzony w Szkocji uczony i wynalazca
amerykański. Zajmował się falami radiowymi, mechaniką głosu i terapią poprzez mowę.
Na początku lat 70 XIX wieku zamieszkał w USA, gdzie pracował nad transmisją głosu za
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pomocą elektryczności. W 1876 po raz pierwszy zademonstrował publiczne działanie
telefonu. W następnym roku Bell założył Telephone Company. Wynalazł gramofon
(1897)- urządzenie będące konkurencją dla fonografu Thomasa Edisona. Później zajmował
się wieloma dziedzinami wiedzy, m.in. aeronautyką. Pracował także nad wodolotami18.
Telefon Bella będący przykładem telefonu stacjonarnego,

składał się z cienkiej

membrany, drgającej pod wpływem działania ludzkiego głosu. Membrana była
umieszczona w polu magnetycznym elektromagnesu, którego pod wpływem drgań
zmieniało się i powstawały niewielkie skoki napięcia. Na drugim końcu przewodu drgania
prądu były ponownie zamieniane na drgania membrany. Pierwsze zdanie wypowiedziane
przez telefon Bella brzmiało:
„Panie Watson, proszę tutaj przyjść, potrzebuję Pana.”
Wynalazek Bella wyglądał następująco:

źródło: www.mkgajwer.jgora.net/telefon.html

Z czasem w telefonach Bella wprowadzono nowe elementy i materiały. Przełomowe
znaczenie miały zwłaszcza mikrofony węglowe zbudowane przez T.A. Edisona w 1876 r.
i D. E. Hughesa w 1877 r. Ogromna rolę odegrały również pomysły polskich wynalazców:
aparaty telefoniczne, w tym telefon głośno mówiący Juliana Ochorowicza oraz mikrofon
węglowy proszkowy Henryka Machalskiego. Prace obydwu Polaków, wyróżnione
najwyższymi nagrodami na międzynarodowych wystawach elektrotechnicznych w Paryżu,
Antwerpii i Warszawie w latach 1881 i 1885, zyskały uznanie na całym świecie19.
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Telefony stacjonarne stale unowocześniano czyniąc je bardziej praktycznymi dla
człowieka. Ich pierwsze innowacje dotyczyły słuchawki która posiadała jednocześnie
mikrofon i głośnik oraz formy. Dostępne powiem były telefony ścienne lub też biurkowe.
Ich przykłady oraz ewolucję telefonu biurkowego przedstawiono poniżej:

Źródło: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Przewodnik

Źródło: www.dzialoszynski.pl/moja_pasja.php

Telefon komórkowy będący

kolejnym modelem aparatu telefonicznego jak już

wspomniano opiera się na przekazywaniu informacji w oparciu o fale radiowe. Jego
działanie polega na automatycznym przenoszeniu z jednej stacji przekaźnikowej do
kolejnej w trakcie poruszania się osoby używającej telefonu komórkowego20. Pierwszy
telefon komórkowy wprowadzono na rynek w 1956 roku przez firmę Ericsson. Ten
przenośny aparat był sporych rozmiarów, ważył około 40 kilogramów, a za jego
równowartość można było kupić dobrej klasy samochód. Dziś telefony są dużo mniejsze,
bardziej powszechne a co za tym idzie tańsze. Służą nie tylko do przekazywania informacji
dźwiękowej, ale i tekstowej ( SMS ), obrazkowej ( MMS ) oraz wideo. Ich funkcje zostały
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wzbogacone o dodatkowe oprogramowanie i urządzenia m. in. budzik, kalkulator,
dyktafon, aparat fotograficzny. Ich kolejnym atutem jest możliwość łączenia się
z Internetem21.
Ewolucję telefonów komórkowych przedstawia rysunek:

Źródło: www.wikipedia.pl

Kolejny telefon będący satelitarnym wykorzystuje sztuczne satelity Ziemi i łączy się
poprzez drogę radiową. Jego praca polega na przekazaniu przez satelitę danych do stacji
naziemnych skąd są przekazywane do innych sieci telefonicznych. Oznacza to,
że połączenie może być nawiązane także na obszarach, które nie są pokryte zasięgiem sieci
telefonii

21

komórkowej.

Pierwsze

telefony

www.wici.info.pl

11

satelitarne

powstały

w

latach

70,

a ich bezprzewodowy model w latach 80. Początkowo były używane głównie do
komunikacji morskiej, z czasem stały się popularne także na lądzie22.
Ich współczesny wygląd obrazuje poniższy rysunek:

Źródło:www.kopalniawiedzy.pl

Ostatnim opisywanym rodzajem telefonu jest model internetowy poprzez który rozmowy
są przeprowadzane w oparciu o VolP czyli technologię przesyłania dźwięków za pomocą
łączy internetowych lub sieci wykorzystujących protokoły IP. Pozwala to wykluczyć
połączenia „ciągłe”. Telefony te umożliwiły prowadzenie tańszych połączeń z telefonią
stacjonarną- głównie zagraniczną , bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora oraz
pełną mobilność użytkownika.
Kolejnym ważnym wynalazkiem w dziedzinie technologii przekazywania informacji
na odległość jest radio. Radio (od łacińskiego radius oznaczającego promień) oznacza
urządzenie, które pozwala

transmitować (radiostacja, rozgłośnia) i odbierać przekaz

(odbiornik radiowy). Wynalazek ten to także organizacja, instytucja opracowująca
i nadająca program23. Radio przekazuje komunikaty, z jednego punktu, do wielu
odbiorców. Bezprzewodowe rozprzestrzenianie się fal elektromagnetycznych zapewnia
jednoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby odbiorców.
Radio odkryto przed XX wiekiem. Za wynalazców radia uważa się dwóch fizyków:
Aleksandra Popowa (1859-1905) oraz Guglielmo Marconiego (1874-1937), który
opatentował w Anglii swój wynalazek w 1896 r. i został uznany za konstruktora radia.
Marconi był włoskim elektrotechnikiem i pionierem radiotechniki. Wykorzystując
współczesną wiedzę na temat fal elektrycznych, przeprowadził w Bolonii

w 1895

transmisję

łączność

22
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mili.

Rok

później uzyskał

radiotelegraficzną

przez

Atlantyk,

pomiędzy

Kornwalią

a

Nową

Funlandią.

W 1909 otrzymał on nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki zaś 1912 doprowadził do
powstania fali o ciągłej oscylacji , umożliwiającej transmisję dźwięku24.
Jednakże podwaliny wynalazku radia zbudowali inni uczeni. Jednym z nich był James
Clerk Maxwell25 znany przede wszystkim jako autor czterech równań opisujących
podstawowe prawa elektryczności i magnetyzmu. Za pomocą układu czterech krótkich
równań Maxwell zdołał opisać zachowanie oraz wzajemną zależność pola elektrycznego i
magnetycznego i w ten sposób przekształcił zbiór nieuporządkowanych praw
odpowiadających rozmaitym zjawiskom - w jedną spójną teorię. Drugim który przyczynił
się do wynalezienia radia był Heinrich Hertz. W 1886 rozpoczął on badania nad falami
elektromagnetycznymi i wykazał, że zachowują się jak światło oraz jak promieniowanie
cieplne, dowodząc, że i to ostatnie ma charakter elektromagnetyczny26.
Radio od początku swojego istnienia przyjmowało różne formy np. mogło być
odbiornikiem detektorowym ( detefon ), które odbierał fale radiowe bez baterii i zasilacza,
odbiornikiem bateryjnym a także odbiornikiem kryształkowym. Ewolucję odbiorników
radiowych przedstawiają poniższe rysunki:

D 11detektorowy, jednozakresowy /fale średnie/
Źródło: www.retroradio.pl

R2-lampowy, Warszawa na głośnik, Zagranica na słuchawki
Źródło: www.retroradio.pl

A4R lampowy
Źródło: www.retroradio.pl

ZENIT
Źródło: www.retroradio.pl
24

B. Stoklłosa, P. Kłosowicz, Oksfordzki Słownik Biograficzny
www.biografie.servis.pl
26
B. Stoklłosa, P. Kłosowicz, Oksfordzki Słownik Biograficzny
25
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EK5 5-lampowy odbiornik z dwiema lampami ekranowymi
Źródło: www.retroradio.pl

RD3 3-lampowy odbiornik
,
Źródło: www.retroradio.pl

R3a 3-lampowy odbiornik

Źródło: www.retroradio.pl

R4 od R3a różni się tylko większą siłą głosu

Źródło: www.retroradio.pl

GO6 3-lampowy aparat zasilany bezpośrednio z sieci prądem zamiennym

Źródło: www.retroradio.pl

GO 122

Źródło: www.retroradio.pl

GZ 132 - reakcyjny, jednoobwodowy, skala dziesiętna

Źródło: www.retroradio.pl

GZ 136-reakcyjny, jednoobwodowy, trzy zakresowy, skala stacyjna
Źródło: www.retroradio.pl
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GZ 741- Lampy; superheterodyna, siedem obwodów, trzy zakresy

Źródło: www.retroradio.pl

HEROLD- reakcyjny, jednoobwodowy, głośnik dynamiczny
Źródło: www.retroradio.pl

IMPERATOR- trzy obwody, trzy zakresy, filtry wstęgowe

Źródło: www.retroradio.pl

ROYAL- siedem obwodów, trzy zakresy, filtry wstęgowe

Źródło: www.retroradio.pl

Główną cechą charakterystyczną radia jest jego elastyczność, gdyż pozwala odbiorcy
w jednym momencie wykonywać inne czynności.

W wyniku ciągłego postępu

technologicznego prowadzącego do miniaturyzacji i większej mobilności wprowadzono
odbiornik sygnału radiowego do takich przedmiotów codziennego użytku jak np.:
komputer (radio internetowe) i telefon komórkowy.
Telewizor jest kolejnym z wynalazków umożliwiających przekazywanie informacji
na odległość. Jest on urządzeniem przeznaczonym do zdalnego odbioru ruchomego obrazu.
Jego

działanie

opiera

się

na

wyświetlaniu

kolejnych

nieruchomych

obrazów

z częstotliwością od 25 do 30 obrazków na sekundę. Pojedynczy obraz składa się z dwóch
półobrazów, a te są składane z linii parzystych lub nieparzystych, których liczba wynosi od
525 do 625 . Na skutek ograniczonej reakcji oka ludzkiego, obraz odbierany jest jako
płynny bez efektu migotania. Zgodność tą zapewniają układy synchronizacji poziomej
i pionowej. Dodatkowa informacja o kolorze zapisana jest w sygnale chrominancji.
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Wszystkie te impulsy są odpowiednio sumowane tworząc połączony sygnał wizji27.
Na przestrzeni lat wykształciły się trzy systemy kodowania obrazu telewizji:


NTSC



PAL



SECAM

System NTSC ( z ang. National Television Standards Committee ) został opracowany
w USA. Obowiązuje on w wielu krajach Ameryki, Azji wschodniej i Pacyfiku. System
NTSC jest stosowany dla obrazów w formacie złożonym z 525 linii na ramkę, przy
częstotliwości odświeżania 29,97 ramkach na sekundę. Odpowiedzialna za 2/3 informacji
o barwie, fala podnośna przenosi jednocześnie komunikat o dwóch składowych danej
barwy - czerwonej i zielonej. Powoduje to dużą podatność na zakłócenia fazowe.
Odbiorniki telewizyjne obsługujące ten system, muszą być wyposażone w regulator
równowagi barw, którym odbiorca może ustawić właściwe kolory na ekranie. W tym celu
stosuje się układy do automatycznej regulacji równowagi,

które jednak zawodzą.

System PAL ( z ang. Phase Alternating Line ) jest udoskonaloną modyfikacją systemu
NTSC. Podobnie jak w systemie NTSC fala podnośna przenosi jednocześnie informacje
o dwóch składowych barwy - czerwonej i niebieskiej. Obraz przesyłanego sygnału
telewizyjnego w fazie jednej ze składowych odwraca o 180 stopni, co drugą linię
składająca się na przekaz. Zapewnia to automatyczną korekcję błędów różnicowych
występujących w przesyłanym sygnale28. SECAM jest ostatnim standardem kodowania
obrazu telewizyjnego. Jest to system opracowany we Francji. Różni się on dość znacznie
od pozostałych systemów. W tym systemie, modulacji dwiema barwami- czerwoną
i niebieską podlega jedynie fala podnośna. Zmiana składowej następuje po zanalizowaniu
jednej linii przesyłanego obrazu. W odbiorniku na otrzymaną właśnie jedną składową
nakładana jest ta z poprzedniej linii obrazu (przechowywana w linii opóźniającej), co daje
złudzenie kompletnej barwy29. System ten charakteryzuje się kodowaniem obrazu przy 625
liniach na obrazek oraz 29,3 obrazków na jedną sekundę.
Początki telewizji sięgają XIX wieku. Pierwsze urządzenia do analizy obrazu składały się
z elementów mechanicznych. W 1884 roku Paul Nipkov skonstruował obrotową tarczę ze
spiralnie rozmieszczonymi otworami.
27

www.telewizor.eu
www.wikipedia.pl
29
www.wikipedia.pl
28
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Wynalazek Nipkova przedstawia poniższy rysunek:

Źródło: www.telewizor.eu

Kolejnym uczonym, który przyczynił się do rozwoju urządzeń do analizy obrazu był Karl
Ferdinand Braun. Był on niemieckim fizykiem, który wniósł ogromny wkład w rozwój
telegrafii bezprzewodowej i w konstrukcję lampy elektronowej. Braun zastosował niektóre
kryształy w urządzeniach prostujących prąd elektryczny. Wykazał, że wiązka elektronów
w próżni może być odchylona przez pole elektryczne lub magnetyczne, co doprowadziło
do skonstruowania tzw. lampy, będącej zwiastunem lampy katodowej. Braun opracował
także pierwszy kineskop. W 1909 został on współlaureatem Nagrody Nobla w dziedzinie
fizyki30.
Wraz z postępem technologicznym rozwijały się nowe rodzaje ekranów montowanych
w telewizorach. Wyróżnia się trzy rodzaje ekranów31:


CRT - tradycyjne, obraz wyświetlany jest za pomocą kineskopu;



LCD - ciekłokrystaliczne, płaskie (zajmujące mało miejsca "w głąb"), lecz mające
ograniczony rozmiar ekranu;



plazmowe - oparte na technologii plazmowej, wyglądające bardzo podobnie do
LCD.

W telewizorach opartych na technologii CRT do wyświetlania obrazu używa się wiązki
elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego (najczęściej katody), która odchylana
magnetycznie (przy pomocy cewek odchylania poziomego i pionowego) pada na
luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia32. Ewolucję telewizorów z ekranem
typu CRT przedstawiają poniższe rysunki:

30

B. Stoklłosa, P. Kłosowicz, Oksfordzki Słownik Biograficzny
www.telewizja.eu
32
www.wikipedia.pl
31
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źródło: www.elemis.pl, www.unitra.pl, www.euro.com.pl

Drugim rodzajem ekranu wykorzystywanym w telewizorach jest LCD ( z ang. Liquid
Crystal Display ) . Składa się z dowolnej liczby kolorów lub monochromatycznych pikseli
ustawionych naprzeciw źródła światła lub reflektora. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że
używa bardzo małej ilości energii elektrycznej. Telewizor z ekranem LCD przestawiono na
poniższym rysunku:

źródło: www.sony.pl

Plazma jest ostatnim z omawianych rodzajem ekranu montownym w telewizorach.
Zbudowany jest z maleńkich komórek znajdujących się pomiędzy dwoma panelami szkła
i posiada mieszaniny gazów szlachetnych (neonu i ksenonu). Gaz w komórkach jest
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elektrycznie skoncentrowany w osoczu( plazmie ), które następnie emituje światło33. Ekran
ten posiada podobne właściwości co ciekłokrystaliczny, jednak różni się gorszą
rozdzielczością i większym poborem prądu, lecz za to z możliwością zbudowania ekranu
bardzo dużych rozmiarów, lepszym odwzorowaniem barw, szczególnie czerni, krótszym
czasem reakcji oraz szerszym kątem widzenia34. Telewizor plazmowy przedstawiono
poniżej

Źródło: www.pl.lge.com

Ciekawym sposobem przekazywania informacji przy pomocy telewizora i nie tylko
w formie obrazu jest teletekst. Jest on definiowany jako dane dołączane

do emisji

telewizyjnej, które nowoczesne odbiorniki interpretują jako tekst (dostępny w 8 kolorowej
palecie). Teletekst wykorzystuje nadawane, niewidoczne dla odbiornika linie obrazowe.
Jest on prezentowany w formie stron numerowanych od 100 do 889. Każda ze stron może
posiadać wiele treści ( tzw. podstron ). Teletekst jest dużym udogodnieniem dla osób
niesłyszących, które mogą w ten sposób „oglądać” telewizję. Prace nad stworzeniem
teletekstu rozpoczęto w latach 70. w Wielkiej Brytanii. Pierwsze transmisje teletekstowe
pod nazwą Ceefax telewizja BBC wyemitowała pod koniec 1974 r. Jednak możliwości
systemu były bardzo ograniczenie (szczególnie jeśli chodzi o ilość stron teletekstu).
Nie było również zestawów telewizyjnych z dekoderami, które służyłyby do odbioru
dołączanych do transmisji telewizyjnej danych. Dopiero pod koniec lat 70. zaczęła
zwiększać się liczba sprzętu zdolnego do odbioru teletekstu.

33
34

www.wikipedia.org
www.telewizja.eu

19

Jednym z współczesnych sposobów porozumiewania się i przesyłania informacji na
odległość jest Internet. Jest on najbogatszym źródłem informacji i najtańszym środkiem
komunikacji35. Internet (łac. inter między, ang. net sieć, międzysieć)- ogólnoświatowa sieć
komputerowa logicznie połączona w jednorodną sieć adresową. Dostarcza lub
wykorzystuje usługi wyższego poziomu oparte na telekomunikacji i związanej z nią
infrastrukturze36. Internet to rozbudowany układ światowych sieci komputerowych,
nie posiadający uporządkowanej struktury37. Zgodnie z przyjętą przez Radę Federalną ds.
Sieci (ang. The Federal Networking Council ) definicją Internet może być rozumiany jako
system informacyjny, który38


jest logicznie połączony przez globalną przestrzeń adresową opartą na protokole IP
( ang. Internet Protocol );



jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu TCP/IP,



dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publiczne lub prywatne usługi wysokiego
poziomu oparte na komunikacji i ze związanej z nią infrastrukturze.

Używanie Internetu to nic innego jak funkcjonowanie członków społeczności przy pomocy
sieci, mające na celu odnalezienie i wykorzystanie znajdujących się w niej zasobów
informacyjnych39. Internet oferuje użytkownikom szeroki zakres usług komunikacyjnych,
które pozwalają na korzystanie z jego zasobów. Możliwości wykorzystania sieci Internet
są ogromne i ciągle rosną. Poza wyżej wymienionymi narzędziami do funkcji Internetu
należy także zaliczyć40:


Internetowy dialog bezpośredni;



grupy dyskusyjne;

W celu zapewnienia użytkownikom możliwości bezpośredniego kontaktu stworzono
odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, które pozwalało na prowadzenie dialogu
w postaci tekstu i dźwięku. Liczne komunikatory zapewniają szybką, niezawodną
wymianę komunikatów. Zaletą tego sposobu komunikacji jest przekazywanie wiadomości
odbiorcy, który w danym momencie

nie

35

ma uruchomionego komunikatora41.

J. W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
www.wikipedia.pl
37
B. Gregor, e-Commerce
38
T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet- nowa strategia firmy
39
www.winter.pl
40
M. Zdon, Zastosowanie Internetu na rynku usług turystycznych
41
Red. A. Szewczyk, Podstawy e- biznesu
36
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Grupy dyskusyjne stanowią kolejny sposób na szybką wymianę informacji. Umożliwiają
one wymianę poglądów na dany temat pomiędzy zainteresowanymi osobami. Ze względu
na dostępność grupy dyskusyjne można podzielić na42:


zamknięte- dostępne tylko wybranej grupie osób;



półotwarte- dostępne wszystkim, ale pod pewnymi warunkami;



moderowane- dostępne wszystkim, ale przesyłane komunikaty są weryfikowane,



otwarte dla subskrybentów- dostępne wszystkim chętnym, którzy spełnili określone
wymagania;



całkowicie otwarte- dostępne także tym, którzy nie zgłosili do nich akcesu.

Wyróżnia się trzy podstawowe narzędzia Internetu43:


poczta elektroniczna,



sieć WWW ( ang. Word Wide Web )



FTP ( nag. File Transfer Protocol)

Poczta elektroniczna jest najbardziej rozpowszechnionym narzędziem Internetu. Jest to
forma przekazu informacji w postaci listu elektronicznego tzw. maila. Oprócz tekstu mail
może zawierać pliki dowolnych formatów ( zdjęcia, muzyka, film) przesyłanych jako
załączniki.
Sieć WWW jest najdynamiczniej rozwijającym się narzędziem Internetu. Połączone
ze sobą za pomocą tzw. hiperłączników serwery WWW udostępniają pliki, które mogą
zawierać teksty, programy, obrazy, dźwięki i animacje. Poruszanie się

polega na

przechodzeniu przez tzw. strony WWW, które zawierają linki do innych dokumentów,
znajdujących się na różnych komputerach rozproszonych po sieci44.
Ostatnim z narzędzi Internetu jest serwer FTP. Jest on protokołem transmisyjnym,
służącym do przesyłania plików pomiędzy dwoma komputerami, dzięki czemu można
kopiować pliki z odległych komputerów45.

42

Red. A. Szewczyk, Podstawy e- biznesu
B.Gregor, e - Commerce
44
B.Gregor, e - Commerce
45
red. A. Małachowski, Gospodarcze zastosowanie Internetu.
43
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2.

NOWE

TECHNOLOGIE

PRZEKAZYWANIA

INFORMACJI

NA

ODLEGLOŚĆ.

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym powstawały nowoczesne systemy
telekomunikacyjne. Mając na myśli technologie dotyczące przekazywania informacji na
odległość mówi się nie tylko o ciągle rozszerzanych możliwościach opisywanych powyżej
technik, ale także o całkiem nowych sposobach, takich jak radiokomunikacja ruchoma,
telekomunikacji optyczna, czy

satelitarna. Innowacyjnym rozwiązaniem, który należy

przytoczyć przy omawianiu nowych technologii przekazywania informacji jest NHDTV
( z ang. New High Definition Television ). Nazwa ta oznacza nową technikę cyfrowego
przekazu telewizyjnego. Główną
( PAL, SECAM, NTSC)

różnicę między dotychczasowymi systemami

stanowi dużo większa rozdzielczość obrazu. Obowiązujący

w Europie system PAL zdefiniował format obrazu na 4:3, a użyteczną rozdzielczość
obrazu na 720x480 pikseli. Jednakże przy wzroście przekątnej ekranu i przy niezmienionej
ilości pikseli na punkt, obraz staję mniej wyraźny. Rewolucyjnym rozwiązaniem,
zastosowanym w opisywanej technice przekazywania informacji na odległość jest to, że
obraz składa się z aż 1080 linii. Zostały też opracowane dwie podstawowe rozdzielczości,
w których funkcjonuje HDTV46:


Rozdzielczość 720p



Rozdzielczość 1080i

Rozdzielczość 720p to 1280 linii x 720 pikseli, czyli razem 921600 pikseli. W ciągu każdej
sekundy kreślone jest 60 pełnych ramek. Rozdzielczość 1080i to 1920 linii x 1080pikseli,
czyli razem jest 2 miliony 72 tysięcy pikseli. W ciągu każdej sekundy kreślone jest 30
ramek z liniami parzystymi na zmianę z liniami nieparzystymi47. Cechą charakterystyczną
telewizji

HD

jest

wysokiej

jakości

dźwięk

towarzyszący

obrazowi.

Technologia HDTV jest już bardzo popularna w Ameryce Północnej. Programy
są przesyłane w tym standardzie drogą satelitarną, kablową i przez nadajniki naziemne.
W przypadku odbioru ze zwykłej anteny konieczny jest wbudowany tuner HDTV.
Niezwykle istotnym krokiem naprzód w dziedzinie technologii przekazywania informacji
na odległość

jest możliwość porozumiewania się dzięki radiokomunikacji ruchomej.

Należy ją rozumieć jako pewien obszar, gdzie odbiornik może być w ruchu, nawet jeśli
46
47

www.wikipedia.pl
www.telewizor.eu

22

chwilowo pozostaje w spoczynku48. Dotyczy ona przede wszystkim wspomnianych już
systemów komórkowych ( telefonii komórkowej ) . Podstawową zaletą użytkownika
z telefonii komórkowej jest swoboda poruszania się w strefie objętej działaniem telefonii
komórkowej i jednoczesne możliwość porozumiewania się z osobami z całego świata.
Idea systemów komórkowych polega na podziale obsługiwanego obszaru, bez luk
i nakładek, na strefy (komórki) o jednakowym kształcie. Komórki w postaci sześcioboków
foremnych optymalnie wypełniają płaszczyznę. W każdej komórce znajduje się stacja
bazowa. Abonent inicjujący rozmowę łączy się przez najbliższą stację bazową z tzw.
centralą obszarową. Kieruje ona jego sygnał zerowy do abonenta sieci stacjonarnej lub
abonenta w ruchu, znajdującego się w tej samej lub innej komórce i jednocześnie
przydziela abonentom dwa kanały rozmowne, które po zakończeniu połączenia są
zwalniane i mogą być wykorzystane przez innych abonentów. Cała nowoczesność
systemów komórkowych polega na tym, że w dostatecznie odległych komórkach można
stosować te same kanały częstotliwościowe. Przy ograniczonym paśmie dostępnych
częstotliwości można więc obsłużyć więcej abonentów49.
Następnym sposobem przekazywania informacji na odległość jest telekomunikacja
optyczna, w której wykorzystuje się włókna światłowodowe. Cechują się one odpornością
na zakłócenia elektromagnetyczne, niewielkimi rozmiarami, wytrzymałością mechaniczną
a także małą stratnością transmisji. Te cechy sprawiają, że mają zastosowanie jako linie
transmisyjne. Aby przesyłać informacje przy pomocą światłowodów konstruuje się system
telekomunikacji optycznej. Zawiera on takie elementy jak50:


źródło informacji,



koder nadawczy,



nadajnik optyczny,



linia światłowodowa,



detektor optyczny,



detektor odbiorczy,



odbiorca informacji.

Źródło informacji umieszczone jest w nadajniku, które koder przekształca w strumień
bitów. Po stronie odbiornika sygnał informacyjny odtwarzany jest za pomocą dekodera
i następnie dostarczany użytkownikowi. Do optycznych elementów tego systemu należy
48

J. Seidler, Nauka o informacji
Hołubowicz W., Płóciennik P.: Cyfrowe systemy telefonii komórkowej
50
J. Seidler, Nauka o informacji
49
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zaliczyć źródło optyczne w nadajniku, światłowód i detektor optyczny po odbiorczej
stronie systemu. Nadajnik wysyła impulsy mocy optycznej. zaś po stronie odbiornika,
detektor optyczny dokonuje

zamiany

impulsów mocy optycznej odbieranych ze

światłowodu na impulsy elektryczne. System telekomunikacji przedstawia poniższy
rysunek:

Źródło: J. Seidler, Nauka o informacji

Komunikacja satelitarna jest kolejnym ze sposobów przesyłania informacji na bardzo duże
odległości. W systemie telekomunikacji satelitarnej komunikat przesyłany jest przez łącze
nadawcze na Ziemi w kierunku satelity. Informacja jest wzmacniana na pokładzie satelity
przez transponder ( przekaźnik ) , aby następnie przez łącza powrotne zostaje
przekazywana w kierunku innej stacji naziemnej. Transpoder składa się z filtru pasmowoprzepustowego,

wzmacniacza

niskoszumowego,

mieszacza

różnicowego

oraz

wzmacniacza z lampą o fali bieżącej51. Za jego pomocą, wiele stacji naziemnych,
umiejscowionych w różnych miejscach, ma możliwość dostępu do satelity niemal w tym
samym momencie- co różni go od zwykłego radioliniowego przekaźnika. Transponder
zasilany jest z baterii słonecznych. Satelity stosowane do telekomunikacji są zwykle
wyposażone w kilkanaście transponderów, pracujących w kilku pasmach o częstotliwości:
pasmo C (6/4 GHz), pasmo Ku (14/11 GHz) i pasmo Ka (30/20 GHz)52. Zastosowanie
do dalekosiężnej łączności radiowej obiektów leżących poza Ziemią było rozważane
teoretycznie od dawna. Artur C. Clarke – fizyk i autor książek z gatunku science fiction,
dotyczących eksploracji przestrzeni kosmicznej i obszarów podmorskich – jako pierwszy
51
52

J. Seidler, Nauka o informacji
www.idg.pl
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w 1945 roku przedstawił propozycję zastosowania sztucznych satelitów Ziemi do budowy
systemu telekomunikacyjnego53. W początkowym okresie rozwoju telekomunikacji
satelitarnej stosowano prawie wyłącznie satelity umieszczone na orbicie geostacjonarnej.
Zaletą takiej orbity jest możliwość zapewnienia łączności w skali globalnej (z wyjątkiem
obszarów podbiegunowych) za pomocą niewielkiej liczby satelitów. Technika ta ma
jednak wady, do których zalicza się duże tłumienie i opóźnienie sygnału na trasach
satelity54. Innym unikalnym zastosowaniem przekazu satelitarnego jest wykorzystanie dla
emisji w radiofonii i telewizji. Eksploatacja takich satelitów znana jest jako DBS
( z ang. Direct Broadcast Satelites)55

53

Clarke A. C., Extraterrestrial relays, Wireless World,
www.ptiwtel.neostrada.pl
55
T. Kurek, Prawie wszystko o telewizji satelitarnej,
54
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3. RYS HISTORYCZNY
900 p.n.e. – organizacja pierwszej służby pocztowej, z której korzystają władcy.
500 p.n.e. – w Grecji podjęto próby komunikowania się na odległość poprzez sygnały
dźwiękowe, świetlne i dymne.
100

n.e. – powołanie poczty na terenie Imperium Rzymskiego.

1200

– sieć poczty kurierskiej łączy europejskie klasztory.

1464

- założenie oficjalnego systemu pocztowego we Francji.

1504

- organizacja międzynarodowej łączności pocztowej między Francją, Niemcami,
Niderlandami oraz Hiszpanią.

1558

- Król Zygmunt August nakazuje zorganizować regularne połączenie między
Krakowem a Wenecja.

1659

- wprowadzenie w Anglii ujednoliconych opłat pocztowych.

1755

- regularna komunikacja morska między Anglią i jej koloniami.

1792

- wynalezienie semaforowego telegrafu optycznego.

1794

- organizacja pierwszego połączenia semaforowego między Paryżem a Lilie.
Telegraf optyczny Clauda Chape był początkowo zastrzeżony dla francuskiej
administracji państwowej. Obywatele cesarstwa przekazywali informacje
pocztą.

1795

- F. Salva skonstruował eksperymentalny telegraf elektryczny, który połączył
rezydencje królewskie w Aranjuez i Madrycie, odległe od siebie o 40
kilometrów.
Próbę stworzenia telegrafu optycznego podjął również A. Edelstrantz, który
połączył linią telegraficzną Sztokholm z Vaxholm. Stacje tego wynalazku miały
dziesięć tarcz sygnałowych, po trzy w trzech rzędach i jedną większą u góry.
Zamiast wzoru ramion semafora przekazywał kombinację widocznych
i niewidocznych elementów matrycy. Zestaw przesyłanych znaków zawierał
znaki sterujące (początek, koniec depeszy, akapit, itp.), zatem był pierwszym
alfabetem maszynowym.

1801

- na wniosek Napoleona I zorganizowano połączenie telegraficzne (optyczne)
wzdłuż francuskich wybrzeży. W tym samym roku zainicjowano pierwsze
w historii połączenie telekomunikacyjne między dwoma państwami (Danią
i Szwecją w obliczu zagrożenia przez flotę brytyjską admirała Nelsona)
o różnych standardach technicznych.
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1809

- S. Soemmering skonstruował pierwszy w Bawarii telegraf elektryczny. Był on
zbudowany z 35 (tyle znaków przekazywał) przewodów znajdujących się
między nadajnikiem a odbiornikiem. Wysłanie znaku polegało na przyłączeniu
prądu do konkretnego przewodu. Końce przewodów w odbiorniku miały
zakończenie w postaci złotych elektrod zanurzonych w elektrolicie. Znaki
odczytywano obserwując pojawieniu się pęcherzyków gazu przy elektrodach
z prądem.

1815

- londyński bankier Nathan Rothschild dysponując własną siecią agentów
z gołębiami, zapoczątkował wyścig w dziedzinie przekazywania informacji na
odległość. Dokonał przekrętu giełdowego na dużą skalę znając na 72 godziny
przed oficjalną informacją wynik bitwy pod Waterloo. Rozpoczął wyprzedaż
papierów skarbowych, sugerując porażkę księcia Wellingtona. Gdy ich cena
spadła dokonał masowego wykupu.

1830

- na ziemiach polskich powstała linia telegrafu optycznego Warszawa-Modlin.

1832

- połączenie linią telegrafu elektrycznego, zbudowanego przez P. Szylinga Pałacu
zimowego z Ministerstwem Transportu w Petersburgu.

1837

- S.F. Morse demonstruje po raz pierwszy swój telegraf elektromagnetyczny.
Podobnie jak W. F. Cooke oraz C. Wheatstone, którzy zaprezentowali
elektryczny telegraf igłowy (nie byli oni twórcami wynalazku, ale sprawili że
działał bez zakłóceń na odległość 20 km.). Połączył on dworzec kolejowy
Paddington ze stacją w West Drayton.
W 1837 roku parlament francuski uchwalił zakaz zakładania prywatnych linii
telegraficznych.

1839

- opracowanie alfabetu Morse’a; rozpoczęcie budowy telegrafu optycznego na
drodze Warszawa-Petersburg.

1840

- Morse zbudował stukawkę, czyli odbiornik akustyczny.

1843

- powstał aparat faksymilografii, który był pierwowzorem telefaksu.

1844

- Morse przesłał depeszę pierwszą jednodrutową publiczną linią telegraficzną,
łączącą Baltimore z Waszyngtonem. Depesza wysłana na odległość 20 mil
została odebrana na 64 minuty przed przybyciem tej samej wiadomości drogą
kolejową.
W tym samym roku, w Europie W. Faradely uruchomił między Mainz, Kastel
i Wiesbaden linię telegraficzną, wykorzystującą przewód izolowany. Faradely
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wraz z Morsem wynalazł przekaźnik elektryczny, który obok odświeżania
sygnałów elektrycznych umożliwił konstrukcję elementów logicznych.
1845-49

-

telegraf

elektromagnetyczny

powstaje

na

liniach:

Paryż-Rouen,

Wiedeń- Brunn, Antwerpia-Bruksela, Pizza-Livorno oraz Berlin-Kolonia.
1847

- wprowadzono pierwsze kable telegraficzne z przewodami w izolacji
z gutaperki przez W. Siemensa, który wraz z G. Halske założył w Berlinie
firmę: Telegraphen- Bauanstalt von Siemens und Halske.

1848

- Berlin i Frankfurt połączyła 500 kilometrowa linia telegrafu elektrycznego
będącą najdłuższą w Europie.

1850

- w Rosji M. H. Jakobi konstruuje prototyp telefaksu, czyli maszynę telegraficzną,
sprzężoną z maszyną do pisania; Dover i Calais zostały połączone podmorską
linią telegraficzną.

Telefaks dziś:

Źródło: www.ficek.pl

1851
1852

-linia telegraficzna połączyła giełdy w Paryżu i w Londynie.
- pierwszy przewód telegrafu elektromagnetycznego Morse’a na podbudowie
słupowej w Królestwie Polskim- pomiędzy stacjami kolejowymi Kolei
Warszawsko

Wiedeńskiej (dworce kolejowe:

Warszawa, Skierniewice,

Piotrków Trybunalski, Częstochowa i na granicy- stacja kolejowa Maczki);
drugi przewód łączył aparaty wskaźnikowe pomiędzy pośrednimi stacjami
kolejowymi; była to linia towarzystwa kolejowego do zarządzania ruchem
kolejowy, z której mogli korzystać wszyscy.
1852-55

- telegraf elektromagnetyczny łączy: Meksyk z Vera Cruz, Melbourne
z Willamstown, Peshwar z Kalkutą oraz Warnę z Bukaresztem.

1855

- D. E. Hughes skonstruował aparat telegraficzny, który operował znakami
pisarskimi. Jego wynalazek posiadał elektrycznie obracane tarcze z czcionką
znajdującą się po stronie nadawczej i odbiorczej. Gdy po stronie nadawcy
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włączano napięcie do styku tarczy, przypisanego danemu znakowi, po stronie
odbiorcy młoteczek odbijał na papierowej taśmie będący w tym momencie
naprzeciw znak na tarczy.
1856

- telegraf elektromagnetyczny Morse’a łączy Warszawę z Petersburgiem. W tym
czasie przez ziemie polskie przebiegała dużych rozmiarów trasa telegraficzna
linii indoeuropejskiej z Londynu przez: Emden, Berlin, Toruń, Warszawę,
Odessę, Kercz, Tbilisi, Teheran, Busher, Jask, Karaczi, Aare aż do Kalkuty.

1858

- Wheatstone wynalazł telegraf automatyczny z rysikiem i czytnikiem
wykorzystujący papierową taśmę perforowaną. Telegraf ten osiągał prędkość
do 400 słów na minutę.

1865

- D. E. Hughes buduje elektryczny czcionkowy telegraf drukujący z szybkością
180 znaków na minutę, był to pierwowzór dalekopisu, który wygląda
następująco:

Źródło:WWW.wikipedia.pl; WWW.heading.enter.net.pl

Rok 1865 to także okres powołania w Paryżu Międzynarodowego Związku
Telegraficznego, który początkowo zrzeszał 20 państw.
W tym czasie linia telegraficzna połączyła Indie z Europą, zaś we Francji
(z Lyonu do Paryża) przesłano pierwszy faks.
1866

- umożliwienie przesyłania informacji z Europy do Ameryki i odwrotnie za
pomocą transoceanicznego kabla o długości 3745 km. (Jego budowę pierwszy
raz rozpoczęto w 1858 roku, jednak po 26 dniach został on uszkodzony, nowy
działał aż 100 lat ).

1867

- zastosowanie taśmy perforowanej do sterowania telegrafem i teledrukarką.
Umożliwiło to przesyłanie informacji z prędkością 100 słów na minutę.
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Taśma perforowana i teledrukarka dziś:

Źródło: WWW.mati.com.pl

1871

- dokonano kablowego połączenia telegraficznego Anglii a Australią,
Hongkongiem, Chinami i Japonią.

1873
1874

- James Clark Maxwell opisuje traktat na temat fal elektromagnetycznych
- francuski wynalazca Baudot stworzył telegraf z klawiaturą alfanumeryczną
oparty na pięcioelementowym kodzie binarnym; znaki alfabetu były kodowane
za pomocą dwóch znaków umieszczonych na pięciu pozycjach.(w 1880 alfabet
ten przyjęto jako międzynarodowy alfabet telegraficzny ITA 1) Baudot był
również autorem prototypu systemu telegrafii wielokrotnej zwanej podziałem
czasowym. Pozwoliła ona nadawać czterem telegrafom do takiej samej liczby
odbiorców przez jedną linię.

1875
1876

- Europa zyskała łączność telegraficzną z Brazylią.
- A.G. Bell buduje telefon i przeprowadza przez niego pierwszą rozmowę.
Próby długodystansowej (ok. 3 km) rozmowy telefonicznej na pożyczonym,
jednoprzewodowym łączu telegraficznym Boston-Cambrige.

1877

- powstaje „Bell Telephone Company”, co daje początek masowej produkcji
aparatów telefonicznych.
Jednocześnie powstaje pierwsza na świecie ręczna centrala telefoniczna (wew.
dla 5 banków w Bostonie); rusza masowa produkcja aparatów telefonicznych
na kontynencie europejskim (dzięki firmie Siemensa i Henkela, która
produkowała 700 sztuk dziennie ).

1878

- pierwsza ręczna centrala zwana „centralną stacją” powstała w
Connecticut, w USA i obsługiwała 21 abonentów.
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stanie

1880

- powstanie pierwszych monetowych, samoinkasujących aparatów telefonicznych
w USA i Niemczech; budowa w Szwajcarii nieistniejącej dotychczas w Europie
miejscowej sieci telefonicznej kablowej (abonenckie linie symetryczne );

1881

- w Warszawie pojawił się pierwszy telefon zaś w Berlinie pierwsza miejscowa
sieć kablowa i ręczna centrala telefoniczna.

1882

- F. Jakob uzyskał w Londynie patent na tzw. „fantompochodny obwód
elektryczny” i rozgałęźnikowy układ transformatorów, co

pozwoliło na

prowadzenie jednocześnie trzech rozmów. Była to próba zwielokrotnienia
połączeń telefonicznych.
W 1882 roku uruchomiono ręczne centrale telefoniczne w Łodzi i Warszawie.
1893

-

angielski

inżynier

W.

Preece

wykorzystał

zjawisko

indukcji

w

bezprzewodowym telegrafowaniu, dzięki temu uzyskał połączenie w sprzężeniu
na odległość 8 kilometrów, co dało początek rozwoju radiotelegrafii.
1884

- P. Nipkow buduje mechaniczne urządzenie do przekazywania obrazu

1888

- uruchomienie pierwszej centrali, która była dostępna dla wszystkich.

1888

- uczony H. Hertz podejmuje badania nad falami radiowymi

1889

- amerykański wynalazca M. Pupin trzykrotnie zwiększył zasięg połączeń
kablowych, pierwsze zastosowanie miało miejsce w Bostonie i obejmowało
swym zasięgiem 40 km. Tzw. ‘pupinizacja’ miała przełomowe znaczenie dla
rodzącej się techniki kablowej, bowiem umożliwiła ostatecznie czterokrotne
zwiększenie zasięgu transmisji.

1890

- N. Tesla opracował metodę wzbudzania prądu elektrycznego (tzw. prądy Tesli)
zastosowaną do komunikacji bezprzewodowej; użycie po raz pierwszy anteny
nadawczej.

1892

- w stanie Indiana w USA A. B. Strowger uruchomił pierwszą automatyczną
centralę telefoniczną, której działanie oparte było na wybieraku podnoszącoobrotowym oraz obrotowym; urządzenie to zwane było początkowo
„automatyczną telefonistką Strowger’a”, a później „centralą Strowger’a”. Jego
działanie wyglądało następująco: naciśnięcie przycisku powodowało w centrali
obrót ramienia przełącznika o zadaną liczbę pozycji. Urządzenie podnoszące
umożliwiło zaś wybieranie kolejnych przełączników, umieszczonych jeden na
drugim.
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Automatyczna centrala telefoniczna:

Źródło: WWW.mojaenergia.pl

1893

- w Budapeszcie rozpoczęła działalność Telefon Hirmando będąca państwową
siecią informacyjną. Za jej pośrednictwem o ustalonej godzinie można było
posłuchać

aktualnych

wiadomości,

kursów

walutowych

wiadomości

kulturalnych lub też utworów literackich.
1894
1895

- G. Marconi buduje telegraf bezprzewodowy.
- Wynalazca telegrafu bezprzewodowego G. Marconi transmituje literę S
w alfabecie Morsa przy pomocy radia

1901

- przesłanie przez Marconiego sygnału telegraficznego z Europy do Ameryki
drogą bezprzewodową.

1902

- uruchomienie, pierwszej w Królestwie Polskim międzymiastowej linii
telefonicznej z Warszawy do Łodzi, która w 1907 została przedłużona do
Kalisza.
Równolegle duński wynalazca C. E. Krarup opracował skuteczną jak
pupinizacja metodę zwiększania indukcyjności łącza przewodowego, przez
otoczenie każdego przewodu warstwą z materiału magnetycznego, zwiększając
w ten sposób pole magnetyczne wokół przewodu ; metoda ta nie była zbyt
popularna i stosowano ją głównie do kabli podwodnych i podmorskich.

1903

- pojawienie się w centrali automatycznej abonenckiego licznika rozmów.

1904

- R.A Fessender jako pierwszy przemawia przez radio.

1904

- J.A. Fleming odkrywa lampę radiową do wykrawania fal radiowych

1904

- w Niemczech przesłano fotografię na odległość za pomocą przewodu
telefonicznego, w tym celu posłużono się systemem pisaków sterowanych
elektrycznie (prototyp plotera).
W tym samym roku zaczęto budować w Warszawie pierwsze kablowe sieci
miejscowe.
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1906

- pierwsze automatyczne centrale telefoniczne w Stanach Zjednoczonych.

1907

- L. DeForest jest odkrywcą tuby do wzmacniania fal radiowych.

1907

- automatyczne centrale telefoniczne pojawiają się w Europie.

1908

- C. Swinton dostrzega możliwość elektrycznego przekazu na odległość

1908

- w Hildesheim uruchomiona pierwszą w Europie automatyczną centralę
miejscową.

1909

- W Monachium powstaje pierwszy urząd telekomunikacyjny łączący się metodą
automatyczną.

1910

- próby łączności telefonicznej o wysokiej częstotliwości w USA.
W tym samym czasie Warszawa zyskała międzynarodowe napowietrzne
połączenia dalekosiężne z Wilnem Mińskiem oraz Brześciem.

1912

- powstaje poczta lotnicza oraz pierwsze wzmacniacze dla telefonii, ich
podstawą była lampa- trioda próżniowa.

1914

- uruchomienie łączności telefonicznej z samolotem.

1915

- w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza, posiadająca wzmacniacze
dwutorowa linia telefoniczna Nowy Jork- San Francisco. Równocześnie
wynaleziono układ rozgałęźników jedno i dwutorowych, co dało szansę
zastosowania wzmacniaczy w liniach jednotorowych (z ograniczeniami
dotyczącymi ich liczby oraz zasięgu transmisji).

1916

- wprowadzono na liniach napowietrznych telefonię nośną ze zwielokrotnieniem
częstotliwościowym.

1919

- wynaleziono tarczę telefoniczną oraz utworzono w USA organizację radiową.

1920

- powstaje pierwsze radio komercyjne KDKA.

1923

- przesłanie za pomocą kabla obrazu rozbitego na piksele. Opatentowano także
tarczę Nipkowa. Dokonał tego L. Baird. W. Zworykin opracowuje fukcjonalną
kamerę telewizyjną.

1925
1926

- E. Armstrong rozpoczyna prace na nowym system nadawania audycji
- mimo trudności konstrukcyjno-wykonawczych i schematowych uruchomiono
w Szwecji centralę automatyczną rejestrową systemu „Crossbar”, działającą na
podstawie

wybieraków krzyżowych i wynalezioną w 1915 roku. Wybierak

krzyżowy pozwalał na wprowadzenie automatycznego wyboru alternatywnej
trasy połączenia w przypadku awarii odcinka linii bez potrzeby jego
przerywania.

Równocześnie

Baird

oraz

Jenkins

demonstrują

przedstawiania telewizji przy pomocy urządzenia skanującego.
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sposób

1927

- P. T. Farnsworth patentuje bardziej zaawansowaną kamerę

1928

- wprowadzono pierwsze systemy FDM- zwielokrotnienia z podziałem
częstotliwości; o niskiej krotności do 30 kHz, które współpracowały
z napowietrznymi liniami symetrycznymi. Technikę FDM wykorzystano także
do torów kablowych symetrycznych, wykorzystując wstępnie jeden dodatkowy
kanał powyżej pasma naturalnego (telefonia 1+1), a następnie zwiększając
liczbę kanałów w miarę poprawy parametrów tłumieniowych i przenikowych
nowo produkowanych kabli symetrycznych. W tym samym roku Zworykin
patentuje telewizyjny system elektronicznego skanowania

1929

- stały przekaz telefoniczny danych giełdowych.

1930

- firma AT&T podejmuje próby komunikowania się na odległość za pomocą
wideotelefonu, który dziś wygląda następująco:

Źródło: www.telefonika.com.pl

1931

- uruchomiono 10 dalekosiężnych relacji zdalnego wybierania, których próby
uruchomienia podejmowano od 1928. W tym samym czasie firma AT&T
uruchomiła abonencką sieć telegraficzną. Urządzenia nadawcze umieszczone
były u użytkowników i były łączone przez centralę ręczną.

1934
1934

- wynaleziono urządzenie radarowe
- powstała ITU- Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, która objęła
wszystkie dziedziny technik i usług telekomunikacji.

1936

- w Londynie rozpoczynają regularne audycje telewizyjne.

1938

- pierwszy telewizyjny przekaz sportowego wydarzenia.

1940

- początki prac nad skonstruowaniem tranzystora; C. Shannon tworzy pojęcie
kanału komunikacyjnego.
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1945

- W. Clarke tworzy teoretyczny model globalnej łączności oparty na satelitach
stacjonarnych.

1946

- zainstalowano pierwsze telefony w samochodach.

1948

- wynaleziono tranzystor dzięki któremu umożliwiono technologię masowej
produkcji.

1953

- N . G. Basow, A. M. Prochorow oraz C.H. Townes opracowują zasady budowy
generatora kwantowego. Zainicjowano również prace nad konstrukcją lasera i
masera które umożliwiają przekazywanie danych. Zatwierdzono system
nadawania telewizji kolorowej.

1954

- pojawił się pierwszy komputer zaprojektowany dla sił powietrznych Stanów
Zjednoczonych. Obsługiwał on sieć, która łączyła stacje radarowe.
Jednocześnie w Bell Laboratories zbudowano Dataphone. Było to urządzenie
służące do dwukierunkowych transmisji danych binarnych przez linię
telefoniczną. Dataphone stanowił pierwszy modem o prędkości transmisji
danych 50 bodów i
przedstawia go poniższy rysunek:

Źródło:WWW.computerhistory.org

1955

- podjęto próby przekazywania informacji za pomocą światłowodów.

1956

- Europę i Amerykę połączono kablem telefonicznym.

1957

- ZSRR wystrzeliły pierwsze sztuczne satelity ( Sputnik I i II ), które transmitują
sygnały na Ziemię.

1958
1960

- satelita komunikacyjny SCORE wysyła komunikaty na ziemię
- w Stanach Zjednoczonych zbudowano laser. W tym samym roku telewizja
nadała pierwszą debatę pomiędzy Kennedym i Nixonem.
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1961 - transmisja głosu i danych między Ziemią z pojazdem kosmicznym z J. Gagarinem
na pokładzie; Niemcy skonstruowali modem, za pomocą którego możliwe było
transmitowanie danych elektronicznych przez telefon, na duże odległości i bez
żadnych zniekształceń.
1964
1966

- powstanie satelitarnego systemu Intelsat.
- zwielokrotnienie przepustowości kabli dzięki powszechnemu zastosowaniu
światłowodowych linii telefonicznych. W tym samym roku firma Xerox
opracowuje prototyp telefaksu.

1969

- Powstaje ARPAnet- sieć 4 komputerów stworzona przez amerykańską agencję
rządową ARPA.

1970

- uruchomiono pierwszego FTP.

1971

- wysłano pierwszą wiadomość elektroniczną ( mail ).

1974

- w Polsce (Psary koło Kielc) uruchomiono wielką stację łączności satelitarnej.
V. Cerf jako pierwszy używa słowa Internet i zostaje uznany za „ojca
Internetu”.

1977

- TheoryNet łączy pocztą elektroniczną stu naukowców. Opracowane zostają
protokoły TCP i IP.

1979

- w Japonii powstała pierwsza sieć komórkowa na świecie.
Jednocześnie D. Miller i H. Gibbs niezależnie od siebie opracowali tranzystor
optyczny. Dał on możliwość bezpośredniego wzmacniania i przełączania
sygnałów świetlnych, bez ich zamiany na prąd elektryczny. Jego dodatkowym
atutem było zwiększenie prędkości transmisji w światłowodowych liniach
telekomunikacyjnych przy równoczesnym obniżeniu kosztu.

1980
1983

- rozpoczyna nadawanie Cable News Network ( CNN )
- rozwój telefonii komórkowej w USA. MILNET Odłącza się od ARPANET.
Powstaje właściwy Internet.

1984

- próby zastosowania nawigacji satelitarnej w amerykańskich ciężarówkach.
Przedstawienie faksu o bardzo wysokiej rozdzielności przez Japończyków,
umożliwił on przesyłanie dokumentów o charakterze finansowym oraz
fotografii. W tym samym roku zarejestrowano pierwszą domenę komercyjną.
National Science Fundation tworzy NSFNET. Równocześnie opublikowano
Domen Name System- DNS

1985

- pojawienie się pierwszych telefonów komórkowych w samochodach.
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Od tego też roku we Francji rozwija się łączność za pomocą minitelu, będącego
telefonem o małej klawiaturze i wyświetlaczu, co umożliwiło przesyłanie
wiadomości tekstowo-graficznych. Jednocześnie W. Gibson piszę powieść
fantastycznonaukową, gdzie używa słowa cyberspace. 1985 to także rok
zarejestrowania pierwszej domeny komercyjnej. National Science Fundation
tworzy NSFNET. Opublikowano Domen Name System- DNS.
1988
1989

- J. Oikaninen tworzy system internetowych pogawędek ( Internet Relay Chat).
- na dnie Pacyfiku ułożono światłowodowy kabel telefoniczny, dzięki niemu
możliwe

było

prowadzenie

40

tysięcy

dwukierunkowych

rozmów

telefonicznych jednocześnie. Przestaje istnieć ARPANET.
1990
1993

- T. Berners-Lee stworzył Word Wide Web.
- połączono telefon komórkowy z Internetem. Powstaje pierwsza graficzna
przeglądarka WWW- Mosaic. W Polsce utworzono Naukową i Akademicką
Sieć Komputerową- NASK oraz pierwszy serwer WWW.

1994

- powstaje Yahoo.

1995

- M. Adressen tworzy przeglądarkę Netscape Nawigator. Pojawia się RealAudiotechnologia przesyłania ciągłej transmisji dźwiękowej przez Internet.
Równocześnie ukazał się język programowania Java.

1996

- w USA wprowadzono nowe normy, dotyczące techniki transmisji danych
i okablowania abonenckich linii telekomunikacyjnych co pozwoliło na
osiągnięcie prędkości transmisji wielkości 100 megabitów na sekundę. Pojawia
się WebTV.

1997

- Prezydent USA Clinton po raz pierwszy wspomina Internet w swej odezwie do

narodu. Komputer Big Blue pokonuje arcymistrza szachowego Garry
Kasparowa.
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4. HISTORIA POCZTY I TELEKOMUNIKACJI W POLSCE.

Historia komunikowania się na odległość sięga w Polsce okresu średniowiecza.
Wtedy to na obszarze całej Europy rozwinęły się urządzenia pocztowe utrzymywane przez
władców, miasta, kupców, biskupstwa, klasztory, sądy i uniwersytety. Najstarsze takie
urządzenia na ziemiach polskich są znane z czasów panowania króla Bolesława
Chrobrego, który wprowadził instytucję podwód- ciążący na poddanych obowiązek
dostarczania koni i wozów wysłannikom królewskim w celu przesyłania rozkazów,
wiadomości, transportowania towarów i podróżowania56.
Wiek XVI przyniósł ożywienie gospodarczo-społeczne oraz rozwój kultury
i sztuki. Włochy stały się głównym ośrodkiem prądów ideowych i kulturowych w Europie,
co wymusiło nasilenie kontaktów z tym krajem. Na włoskie uniwersytety zaczęła licznie
przybywać polska szlachta oraz mieszczaństwo. Zrodziło to potrzebę stworzenia dostępnej
dla każdego i sprawnie działającej poczty. Zapoczątkowano jej działanie 18 października
1558 roku tworząc regularne połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Jednak
bezpośrednią przyczyną powstania Poczty Polskiej

była konieczność utrzymania

korespondencji między królem Zygmuntem Augustem a jego przedstawicielami we
Włoszech. Związane to było z toczącym się procesem spadkowym po śmierci matki królaBony Sforza. Nowe połączenie pocztowe uzyskano w 1562 roku na linii Kraków- Wilno 57.
Ok. 20 lat później król Stefan Batory wprowadził pierwszą na świecie jednolitą taryfę
pocztową, a świat po raz pierwszy usłyszał o trąbce pocztowej, która wyglądała
następująco:

Źródło: WWW.muzeumwroclaw.pl
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L. Lipińska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Przewodnik
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Obowiązek dostarczania podwodu zlikwidował w 1647 roku król Władysław IV,
wprowadził on także podatek podwodowy przeznaczonego na utrzymanie poczty, która
z prywatnego przedsiębiorstwa przekształciła się w instytucje publiczną finansowaną ze
skarbu państwa. W XVIII wieku poczta była już instytucją dobrze zorganizowaną, pełniącą
ważne funkcje w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Stało się tak m. in. dzięki
uruchomieniu nowych połączeń między Warszawą a Dreznem w dobie personalnej Polski
i Saksonii oraz wprowadzeniu pierwszych ekstrapoczt polegających na wynajmowaniu
koni pocztowych i pocztyliona do prywatnego pojazdu podróżnego.

Źródło: WWW.pocztylion.pl

W XVIII wieku nastąpiła także reorganizacja poczty przez króla Stanisława Augusta.
Rozbudował on sieci połączeń pocztowych, zainicjował działanie poczty pośpiesznej
w postaci kurierów i sztafet, ustanowił nową taryfę pocztową oraz wprowadził stemple jak
i umundurowanie oraz zaprzysiężenie personelu . Oznaczył stacje pocztowe szyldami,
a także zapoczątkował dostarczanie przesyłek pocztowych przez pierwszych listonoszy
w Warszawie. W wyniku trzeciego rozbioru Polski, Pocztę Polską oraz jej urządzenia
przejęły poczty państw zaborczych Rosji, Prus i Austrii, które w tym czasie działały na
ziemiach polskich wraz z urzędami: Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego oraz
Wolnego Miasta Krakowa58.
W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim stacje pocztowe (rozbudowane
w latach 1815-1851 przez Dyrekcję Generalną Poczt Królestwa Polskiego) pełniące
funkcje dworca, biura i zajazdu świadczyły usługi w zakresie przesyłania listów zwykłych
i poleconych, paczek, pieniędzy, prenumeraty, papierów wartościowych jak również
przejazdów pasażerskich, a także zapewniały podróżnym klientom posiłek oraz nocleg.
58

S. Dębicki, Historia telekomunikacji
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Transport odbywał się drogą: pieszą, konną wózkową, wozową jak i dyliżansową. Pojazdy
pocztowe kursowały zgodnie ze stałym rozkładem jazdy lub zgodnie z omówionym
wcześniej zamówieniem klienta; pierwszą uruchomioną stałą trasą dyliżansową była
Warszawa-Poznań (1809). Początkowo skrzynki listowne, które pojawiły się w Warszawie
przeznaczone były dla żołnierzy armii napoleońskiej, później zawisły tzw. skrzynki
niefrankowe. Dały one możliwość wysyłania korespondencji na koszt adresata.

Źródło: WWW.poczta-polska.pl

W pierwszej połowie XIX wieku uruchomiono telegraf optyczny łączący
z

Warszawę

Modlinem. Jednocześnie utworzono Główny Zagraniczny Urząd Pocztowy Polski

w Wolnym mieście Kraków, który został zlikwidowany po 10 latach, gdy miasto włączono
do Austrii59.
Od połowy XIX wieku kolej zaczęła stopniowo wypierać pocztę z przewozu
pasażerskiego, uruchomiono pierwszy kolejowy traktat pocztowy w Królestwie Polskim.
W tym samy czasie nawiązano po raz pierwszy połączenie telegraficzne systemem
Morse’a na linii Warszawa-Maczki. Po scaleniu struktur telegraficznych z pocztowymi
w zaborze pruskim, austriackim oraz rosyjskim w ostatnim ćwierćwieczu 19. stulecia
urzędy- teraz już pocztowo-telegraficzne- poszerzyły zakres świadczonych usług
o połączenia telegraficzne, a następnie telefoniczne. Połączenia telefoniczne stały się
możliwe od 1881 roku, kiedy to uruchomiono linię telefoniczną w Warszawie60.

59
60

M. Czernik, Poczta Królestwa Polskiego w latach 1815-1850. Organizacja i dokumentacja działalności.
L. Lipińska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Przewodnik
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Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku władze polskie przystąpiły do
budowania spójnego systemu łączności pocztowo-telekomunikacyjnej na terenie całego
państwa. Od tego też roku działały regularne połączenia lotnicze na linii: WiedeńKraków- Lwów- Kijów. Cztery lata później poczta lotnicza działała już na liniach
krajowych jak i zagranicznych, a Polska była członkiem Światowego Związku Pocztowego
i Telegraficznego. W pierwszej połowie XX wieku utworzono także Polską Akcyjną
Spółkę Telefoniczną oraz przedsiębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon; rozpoczęto
też budowę pierwszych automatycznych centrali telefonicznych, a na stacjach kolejowych
specjalnie dla podróżnych rozpoczęły swą działalność poczta peronowa oraz hotelowi
pośrednicy pocztowi. SCAN
Przedsiębiorstwo Poczta Polska, Telegraf i Telefon w roku 1992 podzieliło się na
przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Poczta Polska i spółkę akcyjną Telekomunikacja
Polska61.

Pionierami radiotechniki w Polsce byli oficerowie służący w jednostkach łączności
armii zaborczych. Dzięki nim, pierwsze polskie sygnały radiowe popłynęły z polowej
radiostacji 4 listopada 1918 roku. W początkowych miesiącach istnienia radiotelegrafii
łącznościowcy radiowi, obok korespondencji wewnątrz wojska utrzymywali kontakt
z zagranicą, zasilając prasę polską w informacje takie jak: komunikaty giełdowe,
meteorologiczne oraz informacje ogólne. Działalność ta trwała do momentu powołania
Polskiej Agencji Telegraficznej i agencji East Ekspress62.

Źródło: WWW.historiaradia.neostrada.pl
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18 sierpnia 1925 roku rozstrzygnięto konkurs na eksploatacje ogólnopolskiej sieci
radiofonicznej. Wygrała grupa Polskie Radio S.A, której pierwszym dyrektorem został
Zygmunt Chamiec. Centralną stację nadawczą- Warszawa I uruchomiono na Terenie Fortu
Mokotowskiego w Warszawie i od 1926 rozpoczęto regularne transmisje programów
radiowych. W pięć lat później stację tę zastąpiono nową. Miała ona większą moc
i znajdowała się w Raszynie. Miejsce warszawskiego nadajnika zastąpiła w 1937 roku
lokalna stacja Warszawa II. Obok wymienionych radiostacji do 1938 roku uruchomiono
kilka regionalnych, znajdowały się one m.in. w Krakowie, Poznaniu i Łodzi.63
Wraz z rozwojem radiofonii rosła liczba jej odbiorców. Stało się to głównie za
sprawą masowej produkcji w latach 30 XX w. taniego i łatwego w obsłudze odbiornika
detektorowego.
W okresie międzywojennym wzrost liczby abonentów wyglądał następująco:

LICZBA ABONENTÓW RADIOWYCHOKRES MIĘDZYWOJENNY
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Źródło: L. Lipińska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Przewodnik

Druga Wojna Światowa przyniosła liczne straty w polskiej radiofonii. Rekwirowano
radioodbiorniki,

zakazano

ich

używania,

a

także

demontowano

urządzenia

radiotechniczne. Po wojnie, pierwsza radiostacja rozpoczęła swoją działalność w Lublinie,
w 1944 roku. Oficjalne otwarcie radia nastąpiło w rok później, zaś stacja Warszawa II
odezwała się ponowne w 1946 r. Uruchomienie kolejnych stacji regionalnych oraz
wymiana stacji znajdującej się w stolicy na nową, posiadającą większy zasięg nastąpiła
w latach 50. Dzięki temu liczba abonentów w roku 1968 wzrosła do 5,5 mln64.

63
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Praca zbiorowa, Historia elektryki polskiej, tom III
L. Lipińska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Przewodnik

42

Pierwszymi użytkowanymi radioodbiornikami były aparaty pozostawione przez
okupanta oraz importowane ze Szwecji i Czechosłowacji. Krajową produkcję
reprezentowały: odbiornik Aga oraz prosty i tani Pionier wraz z

jego licznymi

modyfikacjami. Radioodbiornik Pionier wyglądał następująco:

Źródło: WWW. fonar.com.pl

W dziedzinie telewizji Polska była jednym z nielicznych krajów na świecie, który
podjął własne badania naukowe. Do prac nad telewizją włączyło się wielu polskich
naukowców i konstruktorów. Jednym z nich był Stefan Manczarski, który w 1929 roku
opatentował sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia. W
1937 utworzono Eksperymentalną Stację Telewizyjną jednak jej działalność przerwała II
Wojna Światowa. Do telewizji powrócono w dwa lata po zakończeniu wojny. Pierwszy
program telewizyjny nadano z Doświadczalnego Studia Telewizyjnego w Warszawie
w 1952 r. i odebrały go wtedy 24 telewizory marki Leningrad, które zainstalowano na
początku jedynie w świetlicach i klubach. Trzy lata później liczba odbiorników w Polsce
wzrosła do około 10 tyś.
Eksperymentalny okres w historii polskiej telewizji zakończył się 30 kwietnia 1956 roku,
wtedy to otwarto Warszawski Ośrodek Telewizyjny. Ruszyła także seryjna produkcja
telewizorów. Początkowo były to aparaty Wisła oparte na radzieckiej licencji, później
zastąpiono je Belwederem 14, będącym pierwszym polskim odbiornikiem, montowanym
od 1957 roku65.

65

L. Lipińska, Muzeum Poczty i Telekomunikacji, Przewodnik
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Pierwszy polski odbiornik telewizyjny przedstawiono poniżej:

Źródło: WWW.encyklopediapolska.pl

W późniejszych latach nie zaprzestano produkcji polskich modeli telewizorów. Powstała
tzw. seria kamienie szlachetne, którą reprezentowały np. Granit, Ametyst; seria kosmiczna
należały do niej m.in. Helios i Saturn oraz Biazet (model 2102- 21 calowy telewizor
kolorowy).
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ZAKOŃCZENIE.

Rozwój technologii przekazywania informacji na odległość pozwolił na swobodne
komunikowanie się z „całym światem”. Pierwsze prymitywne metody zostały zastąpione
takimi urządzeniami jak telegraf, telefon, radio, telewizor; które z czasem ewoluowały,
dając współczesne sposoby przesyłania wiadomości. Pomimo, że istnieje wiele technik
komunikowania się, prace nad nowymi ciągle trwają. Dziś priorytetem w tej dziedzinie
stała się nie tylko sama możliwość transmisji danych, ale i poprawa jej jakości oraz
szybkości. Wraz z upływem lat wynalazki Bella, Morse’a a także Maxwella mogą zostać
zapomniane i zastąpione odpowiadającymi dzisiejszej dobie techniki.
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