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 :رنگاریدو

همه اینها وسیله ای برای انتقال پیام بودند بدون اینکه . درام های جنگلی ، سیگنال های دودی سرخپوست ها، پنی پست و تلگراف کشتی ها 

با ظرفیت انتقال محدود ولی پنی پست ها شامل اطالعاتی کامل یع ولی رتلگراف کشتی ها خیلی س.خودمان شخصا به مکان مورد نظر برویم

  .چنین تصوراتی دور از درک بودند. سیم را نمی کرددر استفاده از الکتریسیته  اولی بسیار کند بودند ، در این زمان کسی تصور انتقال پیام  ب

 

 

 

 

 

 :اختراع اجزا دورنگاری

که میتوانست یک شوک الکتریکی را با استفاده از یک سیم  ایده ای را پیشنهاد دادند 2871در سال (  Lesage)و لساژ (   bozolus)بوزلس

 .به انگشت گیرندگان بفرستد، که خود گونه ای انتقال پیام است از لیدن جار شارژ شده 

میشد، پاهای حیوان در پاسخ به الکتریسیته لوییجی گالوانی با استفاده از بار الکتریکی  موجب جهش پاهای قورباغه  2871در اواخر دهه 

 .ایده ارسال یک سیگنال با برق و تولید پاسخ از طریق یک خط فلز آشکار شد. نامید( ته حیواناتالکتریسی)یده را داو این پ.جهش می کنند

 

 

    

 آزمایش گالوانی                                                                         

( ولتا سل )برق را با استفاده از یک ترکیب شیمیایی تولید کرد و آنرا  پیش آمد وقتی الساندرو ولتا  2711یک پیشرفت غیرمنتظره در سال 

ولتا همچنین نخستین باتری را ابداع کرد، که یک رشته از سلول . نرا برای مدت زمانی نگه میداشتنامید که نه تنها برق را تولید میکرد بلکه آ

 .ها بودند که به آنها ولتاژ باالتر داده شده بود

 

 باتری ولتا



 اولین سیستم الکتریکی

مایل  7الفبایی سنکرون ساعتگرد در دوسر که شامل دو صفحه مدرج فرانسیس رونالد در باغ پشتی خانه خود دستگاهی ساخت  2721در سال 

در هر . شد شد ، شارژ می سیستم توسط یک ولتاژ باال که به وسیله یک ماشین اصطکاکی تولید می  .سیم بود که روی قاب هایی معلق بودند

مدرج فرستنده کاراکتری را که قرار  با چرخش صفحه  دو توپ که از نخ آویزان اند به وسیله ی بار الکتریکی از یکدیگر جدا هستند،  دو انتها

بعد از اینکه . .شد توپ ها به هم متصل شوند شد که باعث می بود فرستاده شود مشاهده میکرد، در این لحظه بار توپ ها به زمین وصل می

 با این عنوان که دریایی رد شد سیستم رونالد به وسیله ی اداره ی نیروی. اتصال به زمین رفع شد سیستم برای ارسال کاراکتر بعدی آماده بود

او بخاطر کارهایش   سال ها بعد. و او این ایده را رها کرد،  .کافی بود( مخابره به وسیله پرچم)این وسیله در آن زمان ضروری نبود  و سمافوره 

  .روی دورنگاری مورد احترام قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 :استفاده از مغناطیس

وقتی کنار سیم حامل جریان قرار ی گیرد منحرف می شود،   اورستد تصادفا متوجه شد که سوزن قطب نماهانس کریستین  2711در سال 

 . نامیده شد  به چنین وسیله ای گالوانومتر .ایجاد کردن تعداد دور بیشتر در سیم پیچ کنار سوزن حساسیت را افزایش می دهد

داد، اما مشکل تلفات برق در مسافت های زیاد همچنان باقی مانده بود، که رله های ترکیب باتری و گالوانومتر خبر از شروع دورنگاری می 

 .الکترومکانیکی چنین مشکلی را حل خواهند کرد

 

 آزمایش اورستد

 



 :حل مشکل تلفات برق

ست که با مقدار کمی یک سیم پیچ که دور یک هسته فلزی پیچیده شده ا .اختراع کرد 2781جوزف هانری رله ی الکترومکانیکی را در سال 

، که اگر در فاصله های مناسب در طول  توان  که دارد یک اهرم را می کشد  و سوییچی را می بندد که مقدار زیادی توان را حمل می کند

 .سیم نصب شود انتقال سیگنال در سرتاسر جهان را ممکن می سازد

 :و کوکه   تلگراف ویتستون

در هیدلبرگ از ایده ای که  بارن پاول در سال  2781از اینکه ویلیام کوکه یک ازمایش مشابه را در ، پس   2788چارلز ویتستون در سال 

این وسیله به طور مستقیم به کاراکتر هایی که درون یک ماتریس بودند . نشان داده بود مشاهده کرد، یک تلگراف پنج سوزنه ساخت  2781

 .چشم پوشی شده بود C ,J,Q,U,X  رد در این دستگاه از حروفحرف استفاده میک 11اشاره می کرد اما تنها از 

به کامدن  ستونیدر جهان بود که از ا یتجار سیسرو نیو اول سفارش داده شد 2788در سال  یتوسط راه آهن بزرگ غرب تسونیتلگراف و 

سیم و یک سیم اتصال به 1دن نیاز داشت سوزنه بود که به شش سیم برای کار کر 1یک اشکال هزینه ی کابل کشی سیستم  .کرد یم تیفعال

تلگراف بیشتر خطوط اصلی انگلستان تا  2781تا سال . در طی سه سال این تعداد سیم به سه عدد برای سیستم دو سوزنه کاهش یافت .زمین

 .ادینبرگ را پوشش میداد

او در نهایت   ثبت اختراعات ویتستون تشکیل دهد، حقرا با ( شرکت تلگراف الکترونیک)خود این موفقیت کوکه را  قادر ساخت تا کمپانی 

تا سال . سهم ویتستون را خریداری کرد که او را قادر می ساخت تا دیگر طرح های علمی را توسعه بخشد، که یکی از آنها تلگراف چاپی بود

ردم در این زمان از استفاده از تلگراف عموم م .مایل خطوط تلگراف در سرتاسر بریتانیای کبیر شد 1111کمپانی مسئول پایه گذاری  2711

منع شده بودند و این سرویس به طور خاص برای راه آهن بود و اگر یکی از مردم عادی میخواست از تلگراف استفاده کند باید به نزدیکترین 

ب تر شدو در حالیکه راه آهن ها از با معرفی کد مورس تلگراف محبو. مرکز تلگراف که نزدیکی یک ایستگاه راه آهن واقع شده بود مراجعه کند

کمپانی های دیگر وارد . روش های مخصوص برای ارتباطات استفاده میکردند سیستم ارتباطات عمومی شروع به استفاده از کد مورس کرد

سیله ی خطوط س به ووقتی خطوط تلگراف قاره ای بنا شد ، ویژگی کدینگ اختراع موروقتی خطوط تلگراف  2712خواهند شد، پس از سال 

  .های تجاری بریتانیا گرفته شد راه اهن و شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلگراف ویتستون و کوکه 



 

 : ساموئل مورس و کد مورس

 .آغاز کرد 2781قبل از کوکه و ویتستون ، ساموئل مورس کار بر روی سیستم تلگراف خود را در سال 

همسر : )در این حال او یک نامه از پدرش دریافت کرد که می گفت   .بود و ماموریت داشت یک نقاشی در نیویورک بکشد مورس یک هنرمند

مورس به خانه اش در نیو هاون برگشت، او بی خبر بوده که همسرش مریض بوده . ، هیچ اطالعات دیگری دریافت نشده بود(تو مرده است

به کمک آلفرد ویل  2781در سال .. اش را رها کرد تا یک وسیله ی ارتباط از راه دور را توسعه دهدانقدر متاثر شد که نقاشی او . است

پیام روی یک نوار کاغذی دریافت میشد و با  .به کار گرفته شد 2781سیستمش را بهبود بخشید که فقط از یک سیم استفاده میکرد و در سال 

بعضی ها .مورس کدی را توسعه بخشید که عالمت ها میتوانند با نقطه و خط خوانده شوند. استفاده از یک سوزن روی کاغذ نشان داده میشد

اگرچه  نقطه و خط ها به مورس نسبت داده می شوند، اما کد سرانجام به وسیله ی ویل  .ادعا می کنند که این کد باید کد ویل نامیده شود

 مورس. کد ویل کامال متفاوت بود  و به کاراکتر های الفبایی هم گسترش داده شده بودکد مورس تنها از اعداد استفاده میکرد ، اما  .ابداع شد

ویل هم   .، مشکلی که که ویل کمک کرد که حل شودمشکل داشت یاز چند صد متر شیبه فاصله ب یابیخود در دست ستمیبا س همچنین

ویل وقتی دید که مورس تمام تحسین ها را دریافت می کرد نا . ند ایده ی دیگر اختراع کردهمزمان با چ 2787چنین کلید مورس را در حدود 

من تصمیمم را گرفته ام تا تلگراف را رها کنم تا   )امید شد و تصمیم گرفت که کمپانی اش را ترک کند، او مورس را با چنین پیامی ترک کرد 

 .(دمراقبت کن زیرا تلگراف نمی تواند از مند مراقبت کن شاز خود

با اینکه سیستم ویتستون در قسمت های مختلفی از جعبه های سیگنال . پس از آنکه کابل زیر دریایی اختراع شد ، سیستم مورس جهانی شد 

 .در انگلستان وجود دارد اما هیچوقت جهانی نشد

توسط نیروی دریایی فرانسه منسوخ شد، با این رسما  2888به عنوان وسیله ی جهانی ارتباطات معرفی شد و در سال  2871کد مورس در 

تفاده وجود به طور گسترده توسط رادیو آماتور هایی که ارزش توانایی دستیابی به ارتباطات در شرایط سخت و با توان کم انرا می دانند مورد اس

 .قرار می گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 :از کد مورس تا انتقال نوین داده 

ماشین هایی مثل . تلگراف ویتستون و کد مورس هر دو به اپراتورهایی حرفه ای نیاز دارند تا سیگنال ها را به کاراکتر ها الفبایی تفسیر کنند

د با اپراتور نپرینتر کاراکتر بائودوت این وظیفه را بدون اپراتور ماهر انجام می دهند و امکان تایپ و پرینت کاراکتر را به ما می دهند، که می توان

نیاز دارند، سرانجام ماشین های الکترومکانیکی مثل تله پرینتر  خط سیمهایی با حقوق کم مورد استفاده قرار گیرند ولی برای انجام کار به پنج 

 .رهم انتقال دهدپشت سشدند که با استفاده از یک روتور، می توانست پنج بیت اطالعات را بگیرد و انها را از یک سیم به صورت  کرید ساخته

بیتی که  81جایگزین یونیکد شده است، یک کد  ASCIIامروزه کد . با کامپیوترها جایگزین شدند 2881ماشین های الکترومکانیکی در سال 

 .می تواند هر کاراکتر از هر زبانی در دنیا را کدگشایی کند، اما اصول پایه ی عصر اینترنت مدرن هنوز همان اصول مورس و ویتستون است

 :منبع 

 سایت موزه ی تکنولوژی بریتانیا


