


Table of Contents

Informace o knize a předmluva

Teorie a pokusy

Vynálezce Popov

Slavný Marconi

Nikola Tesla

Průkopník Bose

Spory o prvenství

Jozef Murgaš

Muzea průkopníků radiotechniky

Jiskrová telegrafie

Detektory pro radiotelegrafii

Rádiové stanice na lodích

SOS

Elektronky



Počátky radiotelefonie

Radiotechnika v počátcích Československa

Počátky rozhlasu

Radiotechnický a elektronický průmysl

Radioamatéři před 2. světovou válkou

Počátky televize

Vysílání pro zahraničí

Zahraniční vysílání pro Československo

"Černé" vysílačky

Rozhlas po druhé světové válce

Televize po druhé světové válce

Průmysl po druhé světové válce

Polovodiče

Integrované obvody

Barevná televize

Další vývoj televize



Teletext

Opožďování ve vývoji

Radioamatéři po 2. světové válce

Rozhledny v radiotechnice

Modulace

Šíření elektromagnetických vln

Antény

Vysílání ze zahraničí po 2. světové válce

Příjem cizojazyčného rozhlasu a televize

Faksimile

Radiogoniometrie a radionavigace

Radiolokace

Ramona, Tamara a Věra

Digitální provoz

Mobilní telefony

Radioreléové spoje



Družice

Příjem rozhlasu a televize ze satelitů

Navigace pomocí satelitů

Občanské radiostanice

Pagery

Dálkové ovládání rádiem

Digitální televize

Mikrovlnné trouby

Účinky elektromagnetického pole na organismus

Wi-fi internetové připojení

Dálková kosmická spojení

Rádiové spojení s mimozemskými civilizacemi

Průmysl po roce 1989

Rozhlas a televize po roce 1989

Literatura



Informace o knize a předmluva

Název: O d jiskrové te legrafie  k mobilům

Autor: Karel Frejlach

Copyright: Karel Frejlach 2015

Vydavatel: Ing. Karel Frejlach, Kněžskodvorská 19,

37004 České Budějovice

mail: karelfre@volny.cz

http://www.volny.cz/karelfre/knihy.html

též http://www.volny.cz/karelfre/knihy.htm

Další eknihy autora na www.ereading.cz :

Osobnosti z historie počítačů
Od kalkulaček k počítačům
Příběh mikropočítačů
Po Evropě sem a tam

Část eknihy neprošla jazykovou úpravou

Předmluva

Čas spěchá. Když jsme si před dvaceti lety připomínali sté
výročí vynálezu rádia, ve Francii ještě žila stařenka s křestním
jménem Jeanne, které bylo v době vynálezu rádia dvacet let. Dokonce
byla ve svém pozdním věku tak čilá, že nahrála cédéčko. Tehdy to
byla nejstarší občanka světa. Dnes už žádný pamětník oněch dob v
Evropě nežije a čas kráčí dále.



Konec devatenáctého století byl vyplněn řadou vynálezů,
které byly rychle v následujících letech využívány a zdokonalovány.
Vznikla mimo jiné potřeba komunikovat na velké vzdálenosti. Z
nových prostředků pro komunikaci byla nejprve využívána telegrafie
po drátě, později telefonie. Technika se dále vyvíjela, doba byla zralá
na další vynálezy, které umožnily bezdrátovou komunikaci.
Připomeňme si zde některé etapy vývoje radiotechniky. Ta ovlivnila
i řadu dalších oborů, ve dvacátém století za použití součástek pro
radiotechniku vznikly obory elektroniky a informační techniky.

Přeneseme se do časů uplynulých sto dvaceti let .
Radiotechniku nelze chápat samostatně, pouze jako technický obor.
Umožnila rozvoj nových způsobů sdělování informací i vytváření a
ovlivňování veřejného mínění. Z tohoto důvodu si povšimněme i
historie rozhlasu a televize.

Tato ekniha vychází po řadě úprav, aktualizací a doplnění z
knihy autora této publikace „Z historie radiotechniky“ vydané v roce
1996, ke stému výročí vynálezu rádia. Část textu byla aktualizována,
některé kapitoly byly doplněny, vždyť před těmi dvaceti lety
neexistovaly některé prostředky nebo jejich používání teprve
začínalo. I o prvních průkopnících rádia získal autor nové, přesnější
poznatky. Úpravy textu se týkají zhruba třetiny rozsahu původní
publikace. V šedesáti různě dlouhých kapitolách eknihy se tedy
dočtete nejen o prvních průkopnících a o dalším vývoji
radiotechniky, ale o nedávných i téměř současných nových tématech.
Třeba o občanských radiostanicích, dálkovém ovládání rádiem,
pagerech, mobilech, účincích elektromagnetického pole na
organismus, digitální televizi a o Wi-fi internetu.



Teorie a pokusy

Rozvoj radiotechniky má svůj počátek v posledních letech
devatenáctého století, ale již některé pokusy dřívějších objevitelů a
vynálezců dokazovaly existenci elektrického a magnetického pole. O
Italu Luigi Galvanim, který žil v osmnáctém století, se vyprávěla
zajímavá historka. Galvani vařil ve své laboratoři polévku. Na tom by
nebylo nic neobvyklého, ale jednalo se oproti dnešním zvyklostem o
polévku z žab. Připravená žabí stehýnka položil na laboratorní stůl.
Náhodou kdosi uvedl do činnosti elektrostatický přístroj a u žabích
stehýnek se projevily viditelné svalové stahy. Není jasné, zda objev
byl líčen přesně podle skutečnosti, je však známo, že Galvani dlouhou
dobu prováděl pokusy s vlivem elektrostatického pole na svalové
stahy žabích stehýnek. Později své pokusy, konané kolem roku 1780,
rozšířil i na indikaci bouřek. Na střechu upevnil železnou tyč, tu
připojil na svod a na konec svodu připevnil jako indikátor žabí
stehýnka. Při každém úderu blesku v blízkém i vzdáleném okolí došlo
k podobnému jevu jako při činnosti elektrostatického přístroje. Žabí
stehýnka byla použita jako indikátor elektromagnetického pole i
počátkem dvacátých let dvacátého století. Tehdy byla tímto
způsobem pokusně přijímána na vzdálenost stovek kilometrů
telegrafie, vysílaná z Eiffelovy věže v Paříži.

Zajímavé byly též pokusy vynálezce hromosvodu a jednoho
ze zakladatelů Spojených států amerických, Benjamina Franklina.
Ten při pokusech v osmnáctém století doslova hazardoval se svým
životem. Při blízké bouřce zjistil, že od neuzemněného svodu draka,
kterého před bouřkou vypustil, přeskakují jiskřičky do ruky
vynálezce. Přišel na myšlenku odvést jiskry do země - takto vynalezl
hromosvod, který chrání od přímých úderů blesku objekty, na nichž je



umístěna jímací tyč. Uzemněný hromosvod zároveň odvádí do země
náboj, vzniklý v poli vytvořeném výbojem blesku. Můžeme se pouze
divit  tomu, že vynálezce takovéto pokusy přežil. Tyto pokusy byly
vzdáleně podobné mnohem pozdějším pokusům Hertzovým.
Samozřejmě, že vynálezce hromosvodu Benjamin Franklin neměl
žádné znalosti o elektromagnetickém poli, to již bylo záležitostí
objevitelů a vynálezců dalšího století.

James Clerk Maxwell



V devatenáctém století se s rozvojem elektrotechniky
rozšířily poznatky o elektrickém poli kolem předmětů s elektrickým
nábojem a o magnetickém poli kolem vodičů, byla známa
elektromagnetická indukce, pracovaly již elektrické generátory a byly
používány elektromotory.

První, kdo matematicky definoval existenci elektrického a
magnetického pole, byl skotský fyzik James Clerk Maxwell (1831-
1879). Ten sestavil čtyři základní rovnice, podle kterých lze
definovat elektrické a magnetické pole, a to jak statické - například
magnetické pole permanentního magnetu - tak i dynamické, měnící
se. Rovnice byly doplněny dalšími čtyřmi pomocnými rovnicemi,
některé z nich však nepocházejí přímo od Maxwella. Z těchto rovnic
lze odvodit existenci pole kolem vodiče, kterým protéká střídavý
proud. Toto pole má elektrickou a magnetickou složku a má vlivem
vzájemného působení obou složek vlnový charakter. Pole se šíří
prostorem rychlostí blízkou rychlosti světla. Je označováno jako
elektromagnetické pole.

Maxwell však svou teorii elektromagnetického pole neuměl
dokázat praktickým pokusem. Tohoto úkolu se ujal Němec Heinrich
Hertz (1857-1894). Ten předpokládal, že pokud kolem jiskřiště
existuje elektromagnetické pole vlnového charakteru, je možné
vytvořit  plochu, od které se elektromagnetické vlny budou odrážet.
Proto v roce 1886 pokryl plechem celou jednu stěnu místnosti, ve
které prováděl pokusy. Jako indikátor síly pole použil jiskřiště
připojené na rezonátor, vytvořený neúplným kroužkem silného
drátu. Zdrojem elektromagnetického pole bylo jiskřiště, připojené na
baterii leydenských lahví. Pokusy Heinricha Hertze nebyly zpočátku
úspěšné. Příčinou byla příliš velká vlnová délka elektromagnetického
pole, takovéto pole nemohl rezonátor malých rozměrů indikovat. 



Heinrich Hertz

Teprve později, když náhodně zmenšil délku
elektromagnetických vln uspořádáním hlavního jiskřiště, byly pokusy
úspěšné. Délka elektromagnetických vln byla určena délkou tyčí
jiskřiště, tyto tyče působily jako anténa - dipól. Oplechovanou stěnou
byla vytvořena odrazová plocha, před níž vznikly stojaté vlny, bylo
tak možné měřit  maxima a minima elektromagnetického pole. Při
přeskoku jiskry v jiskřišti napájeném z leydenských lahví došlo v



místech maxima pole k přeskoku jiskřičky v jiskřišti kruhového
rezonátoru. Hertz experimentoval v tomto případě s metrovými
vlnami, jiskřiště bylo tvořeno dvěma tyčemi o délce 40 cm, vytvářelo
tak dipól o délce 80 cm, vzniklé elektromagnetické pole mělo
vlnovou délku 160 centimetrů.

Přemisťováním v místnosti dokázal tento objevitel, že
existují minima a maxima elektromagnetického pole. V určitých
místech jiskra v jiskřišti rezonátoru přeskakovala, v jiných ne.
Intenzita jiskry byla malá, proto bylo nutné pokusy provádět v
zatemněné místnosti. Důkaz teoretických předpokladů Jamese
Maxwella byl takto proveden. V roce 1890 zkonstruoval Francouz
Edouard Branly svůj koherer s kovovými pilinami, který byl jeho
následovníky používán jako detektor elektromagnetického pole a byl
postupně vylepšován, nejprve Angličanem Oliverem Lodgem, který
do obvodu kohereru zapojil zvonek.



Vynálezce Popov

Z pokusů Heinricha Hertze vycházel ruský vynálezce Alexandr
Stěpanovič Popov (1859 -1906). V mládí projevil značný zájem o
techniku, avšak pod vlivem prostředí, ve kterém vyrůstal, nastoupil
do církevního semináře. Po čtyřech letech na církevní škole, když
jeho rodiče poznali, že tato škola není tím nejlepším pro jejich
technicky nadaného syna, započal studium St Petěrburgské univerzity
místo původně zamýšleného dalšího studia na církevních školách.
Popov byl přijat ke studiu na matematicko - fyzikální fakultu Sankt
Petěrburgské univerzity. V roce 1882 ukončil studium a po krátkém
dalším pobytu na této univerzitě nastoupil jako profesor do
kronštadtského Minového důstojnického učiliště, které patřilo ke
špičkovým ústavům technického zaměření v tehdejším Rusku. Zde
měl možnost provádět své pokusy a v bohatě vybavených
laboratořích sestrojit  řadu pokusných přístrojů. Z literatury se
seznámil s teorií J. Maxwella, s pokusy H. Hertze i s kohererem
Edouarda Branlyho.

To mu umožnilo sestrojit  zařízení, které bylo předvedeno dne
7. května 1895 (25.4. podle starého kalendáře) v budově Sankt
Petěrburgské univerzity v rámci přednášky přednesené před
auditoriem, složeným ze členů Ruské fyzikálně-chemické společnosti
v Sankt Petěrburgu. Na vysílací straně nebyly oproti pokusům
dřívějších objevitelů podstatné změny. Jednalo se o „Hertzův
vibrátor“ , t j. Ruhmkorffův induktor s přerušovačem a s jiskřištěm, ve
kterém vznikaly při automatickém přerušování primárního obvodu
induktoru a následných výbojích tlumené kmity elektrického pole v
obvodu jiskřiště, kolem něhož se pak vytvářelo elektromagnetické
pole.



Alexandr Stěpanovič Popov 

Podstatou přednášky však byla informace o přijímacím
zařízení se zdokonaleným Branlyho - Lodgeovým detektorem
elektromagnetického pole. Zdokonalení se týkalo zvýšení citlivosti
detektoru, při přítomnosti elektromagnetického pole se snížil odpor
kohereru, do série s kohererem bylo Popovem zařazeno vinutí relé,
kontakt relé pak spínal signalizační zvonek. Oproti dřívějším
detektorům. u nichž byl detektor zapojen přímo do obvodu zvonku,



bylo přijímací zařízení A.S. Popova daleko citlivější. Aby byl detektor
schopen signalizovat po sobě následující změny elektromagnetického
pole, palička zvonku udeřila též do detektoru (skleněné trubičky s
kovovými pilinami - „kohereru“) a tím byl detektor opět uveden do
nevodivého stavu. Tak bylo přijímací zařízení schopno signalizovat i
dobu, po kterou bylo indikováno elektromagnetické pole. Byl-li
zapnut vysílač - generátor elektromagnetického pole, zvonek zvonil
tak dlouho, dokud tento generátor nebyl vypnut. Předcházející
Lodgeův detektor tuto funkci prováděl nespolehlivě tím, že zvonek
otřásal tělesem celého přijímacího zařízení. Celé zařízení bylo
prakticky převedeno v rámci přednášky. O přednášce byla vydána
zpráva v časopisu Ruské fyzikálně-chemické společnosti [1]. To, že v
uvedeném záznamu o přednášce není zmínka o vysílacím zařízení,
vedlo některé publicisty a historiky k závěru, že se jednalo pouze o
předvedení přijímače. Zapomněli však úplně na fyzikální podstatu
detektoru elektromagnetických vln. Bez vysílače – generátoru nebylo
předvedení přijímacího zařízení možné. Navíc někteří účastníci první
přednášky uváděli, že při krátkém zapnutí vysílače zvonil zvonek
přijímacího zařízení krátkou dobu, při delší době činnosti vysílače
dlouhou dobu. Dále bylo pamětníky uváděno, že podle signalizace
zvonkem bylo možné sledovat, kolikrát byl vysílač postupně zapnut.

V červenci roku 1895 došlo k prvnímu praktickému využití
Popovova přijímače. Toto přijímací zařízení bylo umístěno v
Meteorologické observatoři Lesního institutu v Sankt Petěrburgu. K
obvodu zvonku připojil A. S. Popov paralelně registrační přístroj.
Jeden vývod kohereru byl připojen na anténu vytvořenou z
bleskosvodu a z jeho svodu. Zařízení takto indikovalo bouřkové
výboje až do vzdálenosti třiceti kilometrů. Zkušenosti pro konstrukci
takovéhoto zařízení získal Popov při svých pokusech v Kronštadtu.
Časté bouře mu tam totiž rušily jeho pokusy s příjmem



elektromagnetického pole vysílače. Ten tam byl při jeho pokusech
umístěn v přízemní místnosti učiliště a Popovem konstruovaný
přijímač byl odtud asi třicet metrů, venku před budovou. V ročence
Marconiho společnosti z roku 1922 je navíc uvedeno: „V červenci
1895 sestrojil (A.S.Popov) takový přístroj Petrohradské
meteorologické observatoři a dosáhl při použití Hertzova generátoru
vysílacího okruhu pěti kilometrů". (V této informaci je drobná
nepřesnost, možná se jednalo o výkonnější Bjerknesův generátor –
vysílač s mohutnějším jiskřištěm).

Minové důstojnické učiliště v Kronštadtu (nyní muzeum)

V lednu 1896 popsal A. S. Popov své přijímací zařízení v
obsažném čtrnáctistránkovém článku uveřejněném v časopisu Ruské
fyzikálně-chemické společnosti [2]. V článku vyjádřil vynálezce též
svůj názor na další uplatnění vynálezu:

„Na závěr chci vyjádřit  své přesvědčení, že mé zařízení bude



používáno pro signalizaci na velké vzdálenosti s využitím
elektromagnetických vln o vysokém kmitočtu tehdy, jakmile bude
sestrojen více výkonný generátor těchto vln.“

Sankt Petěrburgská státní univerzita

24.března 1896 (podle starého kalendáře 12.3.), předvedl A.
S. Popov svůj přístroj ruským vědcům v budově Sankt Petěrburgské
univerzity podruhé. Na jeho příkaz byla o této přednášce uveřejněna
v časopisu Ruské fyzikálně - chemické společnosti [3] pouze krátká
informace. V ní se píše o předvedení přijímacího zařízení, jehož popis
byl uveden dříve. Dohady o tom, že tomu bylo z toho důvodu, že
pracoval ve vojenské instituci a že se sám neodvážil podrobnější
informace dále publikovat, se potvrdily až v posledních letech. Byl
totiž nalezen takovýto jím podepsaný závazek mlčenlivosti. O jeho
přednášce však vznikly spekulace. 



Schéma Popovova přijímače: AB - koherer, CD - relé, GH -
zvonek

V době, kdy se diskutovalo o prvenství Popova nebo
Marconiho, bylo to kolem roku 1925, se často hovořilo o tom, že v
rámci tohoto předvádění byl telegraficky vysílán a přijat text
„Heinrich Hertz“ . Jednoznačně to však nebylo potvrzeno a tak se



současní ruští historici přiklánějí k názoru, že k vysílání a příjmu
tohoto textu došlo někdy později, snad v roce 1897.

V dalších letech začal A. S. Popov s pokusným příjmem
elektromagnetických signálů na větší vzdálenosti. Pochopil, že
jiskrové telegrafní stanice budou mít velký význam pro vojenské i
civilní námořnictví. V roce 1897 dosáhl na moři spojení na
vzdálenost pěti kilometrů . Roku 1899 přechází na příjem telegrafie
pomocí sluchátek, která mají mnohem větší citlivost než dosud
používané zapisovače. Umožňovala to detekční schopnost kohereru.
V roce 1900 pak přichází s další novinkou, detekce v přijímači je
prováděna uhlíkovou destičkou a kovovými hroty, v podstatě
hrotovou diodou. Akustický kmitočet bylo možné přijímačem se
sluchátky vnímat proto, že signál z jiskrového vysílače byl
modulován přerušovačem induktoru. V roce 1903 se společně s
Francouzem Eugénem Ducretetem pokusil přenášet jiskrovým
vysílačem hovor tak, že jiskřiště vysílače bylo ovládáno
nízkofrekvenčním akustickým signálem z uhlíkového mikrofonu.
Přenos hovoru byl nekvalitní, se šumem a syčením. Jednalo o slepou
uličku ve vývoji radiofonie, o jejíž překonání se pokoušeli i další
vynálezci, budoucnost však mělo pouze použití spojitě vysílané nosné
vlny pro přenos hovoru.

Když koncem roku 1899 najela na podmořskou skálu ve
Finském zálivu obrněná loď "Admirál Apraksin", v rámci
záchranných prací zajistil Popov pro havarovanou loď bezdrátové
spojení s pevninou. Jedna rádiová stanice byla vybudována na pevnině
u města Kotka, druhá stanice v blízkosti místa havárie na břehu
ostrova Hochland. Stanici do blízkosti ztroskotané lodi dovezl
ledoborec Jermak, který byl brzy využit k záchraně padesáti rybářů, se
kterými se utrhla od pevniny ledová kra. Na vzdálenost čtyřiceti



sedmi kilometrů, na kterou bylo udržováno spojení, byl ledoborec,
který v tuto dobu kotvil u ostrova Hochland, rádiovými signály
vyzván, aby zahájil pátrání po hledaných rybářích. Tato akce byla
úspěšná, rybáři byli zachráněni a radiotelegrafie tímto způsobem
ukázala praktické použití v námořní dopravě a při záchranných
akcích na moři.

Popovův přijímač v muzeu St. Petěrburgské elektrotechn.
univerzity

Po tomto úspěchu se na konci devatenáctého století dočkal
 A.S. Popov uznání. Ve Velké Británii a ve Francii byly přijaty jeho
patenty na detekci signálů kohererem (byl to výsledek spolupráce s
kronštadtskými spolupracovníky Rybkynem a Troickým) , v Rusku
získal na totéž „carskou privilej“  (ruský patent). Vybavoval svými
stanicemi, které byly vyráběny dílnou v Kronštadtu a francouzskou



provozovnou Eugéna Ducreteta, ruské loďstvo. Stanice systému
Popov - Ducretet s kohererem jako detektorem a s příjmem na
sluchátka získala v roce 1900 zlatou medaili na Světové výstavě v
Paříži. Popov byl jmenován profesorem fyziky v  Sankt
Petěrburgském elektrotechnickém institutu, od roku 1905 působil
jako ředitel tohoto ústavu. V roce 1906 náhle umírá ve věku pouhých
čtyřiceti sedmi let.

Historické dokumenty z  let 1895 a 1896

[1] „O vztahu kovových prášků k elektrickým kmitům“

Časopis Ruské fyzikálně – chemické společnosti, 1895, roč.
XXVII, část fyzika, oddíl 1, č. 8, protokol 151 (201), str. 259 až 260

[2] „Přístroj pro zjištění a registraci elektrických kmitů“

Časopis Ruské fyzikálně – chemické společnosti, 1896, roč.
XXVIII, část fyzika, oddíl 1, č. 1, str. 1 až 14,

též Električestvo 1896, č. 13/14, str. 177 až 189 (zkráceno),

též Meteorologický věstník (ruský), 1896, samostatná
příloha (zkráceno)

[3] „O přednášce A.S.Popova věnované přístrojům pro
seminární demonstraci Hertzových pokusů“

Časopis Ruské fyzikálně – chemické společnosti, 1896, roč.
XXVIII, část fyzika, oddíl 4, č. 8, protokol 181 (208), str. 124

Poznámka: Sankt Petěrburg bývá v českých médiích
označován jako Petrohrad. Původní název města Sankt Petěrburg,
který byl používán od jeho založení, byl v době první světové války
ruským carem změněn na Petrograd, z toho vychází současné české



pojmenování města. Počátkem dvacátých let dvacátého století byl
oficiální název města změněn na Leningrad a v tomto tvaru byl
používán až do počátku devadesátých let dvacátého století, kdy byl
městu vrácen původní název Sankt Petěrburg. Aby to nebylo
jednoduché, oblasti kolem města byl ponechán název Leningradskaja
oblasť. Bez ohledu na všechny změny místní občané vždy nazývali a
nazývají toto město „Petěr“ (vyslov „Pitěr“).



Slavný Marconi

Přibližně ve stejné době jako A. S. Popov, prováděl pokusy s
jiskrovou telegrafií také Ital Guglielmo Marconi (1874-1937). Ital byl
však pouze po otci, jeho matka pocházela z Irska. Student, který se
řádného studia nezúčastňoval, začal navštěvovat pouze přednášky
profesora Righiho na boloňské univerzitě, těmi si rozšiřoval své
vzdělání. Profesor své přednášky o elektromagnetických vlnách
doplňoval i názornými pokusy a tím vzbudil velký zájem nadaného
mladíka. Marconi začal s pokusy s elektromagnetickými vlnami roku
1895 v domku svých rodičů v Livorně. Když se pokusy s příjmem
elektromagnetického pole, vzniklého jiskrovými výboji, dařily na
krátkou vzdálenost, přenesl je mimo dům zvaný Villa Griffone ve
čtvrti Pontecchio u Bologně. K tomu již potřeboval pomocníka,
kterým byl jeho bratr. Ten výstřelem z pušky oznamoval, že vysílání
bylo za blízkým kopcem úspěšně přijato. Na přijímací straně použil G.
Marconi prakticky stejné zařízení, jaké nedlouho před ním
zkonstruoval A. S. Popov. Na vysílací straně postupně zdokonaloval
jiskřiště připojením jeho jednoho pólu na zem a druhého na anténu.
Ještě v roce 1896 použil při předváděcích akcích v Londýně anténu
ze dvou kovových desek, z nichž jednu položil na zem a druhou
zavěsil nad soupravu. Uspořádání antény postupně upravoval, ta po
nějakém čase sestávala z navzájem rovnoběžně natažených drátů a
používal i vertikální anténu. T ím se účinnost vysílání značně zlepšila,
komunikace byla přenesena do oblasti krátkých vln a signály bylo
možné přijímat ve větší vzdálenosti od vysílače. V použití vysílací
antény je Marconiho přínos k rozvoji radiotechniky v jejím raném
období.



Guglielmo Marconi

Marconi se svým vynálezem v Itálii neuspěl, nenašel se tam
nikdo, kdo by chtěl novinku využívat, její přínos pro budoucnost byl
velice nejasný. Využil proto rady svých blízkých přátel a odcestoval
do Velké Británie, kde podal 2. června 1896 předběžnou patentovou
přihlášku na obecný princip bezdrátové komunikace. Bylo to z toho
důvodu, aby měl zajištěnu prioritu svého patentu pro případ, pokud by
se nedlouho po něm někdo jiný objevil s obdobnou přihláškou. 27.



července 1896 pak Marconi předvedl svou soupravu skupině
odborníků. Z londýnské hlavní pošty na adrese Newsgate 81 byl do
sedm set metrů vzdálené pošty u ulice Carter line v blízkosti katedrály
sv. Pavla odvysílán jiskrovou telegrafií první radiogram. 

Villa Griffone, Pontecchio u Bologně

A. S. Popov se teprve z novin dozvěděl o osudu svého
vynálezu, ale bylo již pozdě, Marconi jej s patentem, platném pro
území Velké Británie, předběhl. Guglielmo Marconi v té době i po celý
svůj další život dokazoval, že je nejen technicky nadaný, ale je i
zdatným obchodníkem a organizátorem. V pamětech, sepsaných jeho
blízkým přítelem Luigim Solarim, je pouze drobná zmínka o
Popovovi, z jehož aparátu pravděpodobně čerpal poznatky pro
konstrukci svých zařízení, jako o profesorovi, ukrytém v laboratoři.
Tato publikace obsahuje důležitou Marconiho poznámku: „Čítaje



anglické odborné časopisy, v nichž se vykládaly pokusy Hertzovy,
Righiho, Popova a Lodgea o buzení, přenosu a přijímání
elektromagnetických vln, věnoval jsem se horlivě praktickému studiu
tohoto nového odvětví elektrotechniky“. Je málo pravděpodobné, že
by bez znalosti vynálezu A. S. Popova Marconi sestrojil zcela stejný
přístroj. Marconi se o původu předmětu své patentové přihlášky
nezmiňoval.

Pamětní deska u vchodu do budovy BT, Newsgate 81,
Londýn

Další předvedení Marconiho soupravy následovala ještě v
roce 1896 na prostranství Salisbury plane a v Toyen Hall v Londýně.
Kompletní patentovou přihlášku s technickým popisem a schématem
podal Marconi ve Velké Británii až 2. března 1897. Patentový úřad
tam pak při schvalování patentu neposuzoval, zda již existují stejné



vynálezy v jiných zemích světa a přijatý patent měl proto platnost
pouze pro území Velké Británie. Patent č. 12.039 byl ve Velké
Británii definitivně zaregistrován 2. července 1897. Marconi se
pokusil podat stejné patentové přihlášky i v Německu a ve Francii,
tam však byl odmítnut.

Ve Velké Británii pak slavil Marconi se svým zařízením další
úspěchy, náhoda mu pomohla. Královská rodina si vyžádala rádiové
spojení se členem rodiny, princem Waleským. Ten se rozhodl po
úrazu odpočívat na své jachtě, která se plavila na moři v blízkosti
břehů Anglie. Princ - budoucí britský král Eduard VIII. - byl v mládí
veselý chlapík, a tak jednou v noci v sídle bankéře Rotchilda uklouzl
na schodišti a zlomil si nohu. T ím přibyly tehdejší britské královně
starosti a zřejmě se obávala o jeho další podobný úraz na jachtě.
Marconi zajistil rádiové spojení z lodi na pevninu, proto každý den
dostávali královští příbuzní prince prostřednictvím Marconiho stanice
zprávy, rádiové spojení po celou dobu neselhalo. To přispělo k
popularizaci Marconiho zařízení, které bylo brzy instalováno na
prvních námořních lodích. Když se roku 1899 podařilo přivolat
pomoc k lodi, která najela na mělčinu, začalo být zřejmé, že
rádiovým stanicím na lodích patří budoucnost.

Marconi se zaměřil na dálková spojení s použitím jiskrové
telegrafie. Nejprve se mu podařilo v roce 1899 uskutečnit spojení
mezi Anglií a Francií přes kanál La Manche. V témže roce se Marconi
zúčastnil závodů námořních lodí o Americký pohár, kde zajišťoval v
průběhu závodu bezdrátové předávání zpráv z moře na americkou
pevninu. Bylo též uskutečněno spojení z mysu Lizard na ostrov
Wight u břehů Británie na tehdy rekordní vzdálenost 290 kilometrů.
Všechny tyto úspěšné Marconiho pokusy přispěly k rychlé
popularizaci jiskrových stanic jak ve Velké Británii, tak i v USA.



Na dobové kresbě předvádí Marconi soupravu v Salisbury

Marconi však již v této době přemýšlel o mnohem
náročnějším využití jiskrových stanic. Připravoval rádiové spojení
mezi Velkou Británií a Spojenými státy americkými. V anglickém
Poldhu byly vybudovány stožáry vysokých antén, ve St. John na New
Foudlandu v USA byla vybudována obdobná protistanice. Marconi v
roce 1901odplul se svými asistenty  na americkou pevninu, kde
osobně řídil dokončení stanice a snažil se přijímat rádiové signály,
vysílané z anglického Poldhu. Příjem se dlouho nedařil, až teprve 12.
prosince 1901 Marconi zřetelně přijal sérii tří teček písmene "S",
vyslaných z Anglie. Tak byl Atlantický oceán poprvé překonán
elektromagnetickými vlnami.



Zdržení správného příjmu bylo způsobeno klasickými
Branlyho koherery, které byly v počátcích pokusů používány. Ty
reagovaly vcelku obstojně na bouřky na americkém kontinentu i na
bouřky v oblastech blízkých moří a oceánů. Koherery však byly málo
citlivé a ukázaly se jako naprosto nevhodné pro detekci slabých
rádiových signálů, přicházejících z velké dálky. Teprve tehdy, když
Marconi použil citlivější rtuťový detektor, dosáhl úspěchu. Při
tehdejších znalostech konstrukce antén a při malé citlivosti přijímačů
bez možnosti zesílení vlastně pokus dopadl šťastně.

Poněvadž dosavadní zkoušky rádiového spojení byly úspěšné,
rozhodl se Marconi postavit  dvě stanice pro trvalé spojení mezi
Evropou a Amerikou. Pro první stanici bylo vyhlédnuto místo v
Kanadě, pro druhou ve Spojených státech amerických.

Mezitím se Marconi rozhodl zkonstruovat svůj vlastní
detektor elektromagnetických vln. Vycházel z pokusů Rutherforda z
roku 1895. Ten experimentálně zjistil, že elektromagnetické pole
způsobí odmagnetování předem zmagnetovaných jehel. Marconi při
prvních pokusech umístil detektor do krabice od doutníků, ke
zmagnetování pak použil železný drát, který zakoupil v květinářství,
tam býval používán k vázání kytic.

K vytvoření první stálé rádiové stanice v Kanadě si Marconi
vybral Glace Bay v Novém Skotsku. Stanice na druhé straně oceánu v
anglickém Poldhu se však až do 29. listopadu 1902 neúspěšně
pokoušela přijímat rádiové signály vysílané z Kanady.

Teprve po úpravě antén Marconi docílil úspěchu, nejprve se
podařilo přijímat nesrozumitelné části zpráv, později, koncem roku
1902, již úplné, nezkomolené zprávy. Bylo již na čase. Veřejnost
začala pochybovat o Marconiho serióznosti. Vždyť první pokusné
vysílání z Poldhu přijímal Marconi ve St. John v roce 1901 pouze se



svými dvěma asistenty a nikdo jiný u toho nebyl. 

Marconiho souprava z r. 1896 (Science museum Oxford)



V případě neúspěchu při stavbě nové stanice by jistě vznikly
veřejné úvahy o podvodu. Proto úspěch byl nutný, jinak by se
zhroutila společnost, kterou Marconi vybudoval. Na neúspěch
konkurenta nejvíce čekaly kabelové společnosti, které dosud měly
monopol na předávání telegramů mezi Evropou a Amerikou.

Ve Spojených státech měl Marconi zpočátku problémy s
uznáním svého patentu, jehož přihlášku na americký patentový úřad
podal v roce 1897. Priorita vynálezu tam byla přisuzována Nikolu
Teslovi s jeho patentem na bezdrátový přenos energie č. 645 576,
podaném v září roku 1897, Teslův patent tam byl přijat v březnu
roku 1900. Marconi se několikrát pokusil o změnu zamítavého
stanoviska amerického patentového úřadu, svůj patent doplnil a
přepracoval. Byl několikrát neúspěšný, až v roce 1904 patentový
úřad změnil stanovisko a přiznal prioritu Marconimu. Tuto změnu
stanoviska zvrátil až v roce 1943 americký Nejvyšší soud, který
vrátil prioritu Teslovi.

Začátkem roku 1903 byla Marconim uvedena do provozu
další mezikontinentální rádiová stanice v Cape Cod u Bostonu ve
Spojených státech amerických. Také tato stanice používala jako
protějšek stanici v Poldhu ve Velké Británii. Marconi dále pracoval
na zdokonalení rádiových stanic, vytvořil rotační jiskřiště, které
pomáhalo rušit  ionizaci, vzniklou v prostoru jiskřiště po každém
výboji, t ím bylo jiskřiště dříve připraveno k dalším výbojům. Krátké
výboje totiž musely následovat rychle za sebou tak, aby na přijímací
straně vznikl slyšitelný tón. Ionizace rychlý sled výbojů
znemožňovala.

V roce 1909 byla Marconimu společně s Ferdinandem
Braunem udělena Nobelova cen, jemu konkrétně za přínos k rozvoji
radiotelegrafie. S tím Marconi nebyl spokojen, domníval se, že mu



náleží celá cena. Zřejmě už v té době při rozhodování komise sehrály
roli pochybnosti o originalitě jeho vynálezu. Později Marconi přešel k
pokusům s vysíláním na krátkých vlnách. Krátkovlnnými stanicemi
vybavil Anglii pro spojení s jejími hlavními dominii, Kanadou, Indií,
jižní Afrikou a Austrálií. Pro spojení byly použity antény, které
směrovaly energii vysílače do jednoho směru. První část této sítě se
stanicemi v Kanadě a jižní Africe byla předána do provozu v roce
1926. Ne vždy však Marconi slavil úspěchy. Jeho společnost byla
přesto, že realizovala velké projekty, několikrát na hranici úpadku.

Dne 24. března 1924 udělala Marconiho společnost velkou
ostudu samotnému diktátorovi Mussolinimu. Společnost totiž podle
přání italské vlády narychlo přestavěla vysílač v Centocelle v Itálii.
Stanice byla odzkoušena, ale když Mussolini začal v divadle Constanzi
svůj projev, který byl rozhlasem přímo vysílán, došlo k velké záhadě.
Mussolinimu nebylo rozumět ani slovo. Mikrofon musel být odpojen,
vysílání bylo přerušeno a ukončeno. Hněv samolibého diktátora byl
veliký, ale Marconi patřil k Italům, kteří byli v Itálii oslavováni a
které fašistický režim potřeboval jako důkaz síly a vyspělosti
italského národa. Kromě toho byl Marconi přítelem a stoupencem
Mussoliniho. Proto byla Marconiho společnost pověřena stavbou
zcela nového, moderního vysílače ve čtvrti S. Fillippo v Římě,
nespolehlivý vysílač v Centocelle již nebyl pro rozhlas používán.

Mnoho času v dalších letech pak strávil Marconi na své lodi
"Elettra", která se nejčastěji plavila po Středozemním moři a sloužila
Marconimu jako plovoucí laboratoř. V roce 1930 Marconi signálem z
této lodi, nacházející se ve Středozemním moři, v určený čas dálkově
rozsvítil světla na světové výstavě rádia v australském Sydney na
vzdálenost osmnácti t isíc kilometrů.

Na sklonku svého života prováděl Marconi pokusy se



spojením v pásmu decimetrových vln o vlnové délce přibližně
padesáti centimetrů. Podařilo se mu takto uskutečnit spojení na
vzdálenost 270 kilometrů mezi Římem a lodí Elettra. Prováděl též
pokusy s radionavigací lodí ve Středozemním moři pomocí
decimetrových vln. Bohužel, v roce 1935 se Marconi ve svém
rozhlasovém projevu vysílaném do mnoha zemí postavil na stranu
intervence fašistické Itálie do Habeše a kritizoval tehdejší Společnost
národů, která intervenci odsoudila.

Ke konci života se stále zhoršovala Marconiho nemoc,
dlouhodobě se u něj projevovala angina pectoris. Marconi, dříve plný
energie a nápadů, cítil, jak mu síly i chuť do dalších pokusů ubývají.
Na tuto nemoc Marconi v roce 1937 v Itálii umírá.

Dobový dokument

[A] G. Marconi: „Improvements in Transmitting Electrical
Impulses and Signals, and in Apparatus therefore“. Britský patent č.
12.039. Datum podání 2. června 1896, kompletní specifikace při
podání nedodána (schéma a podrobný popis), byla pak doručena 2.
března 1897. Patent byl zaregistrován 2. července 1897. (Stejný
patent byl přihlášen v USA pod č. 586.193 v roce 1897).



Nikola Tesla

O rozvoj radiotechniky se zasloužili i další vynálezci a objevitelé.
Mezi ně bezesporu patřil Nikola Tesla. Narodil se 10. července 1856
v srbské rodině v chorvatském Smiljanu. Nejdříve studoval na
technice ve Štýrském Hradci, později přešel na pražskou univerzitu,
kde krátce studoval matematiku a fyziku. Po roce však studií zanechal
a pracoval v budapešťské telefonní společnosti, odtud přešel do
pařížské pobočky Edisonovy společnosti. Poněvadž jeho talent byl
nesporný, vyžádal si ho sám Edison a od roku 1884 Tesla působil v
Edisonových závodech ve Spojených státech amerických. Tesla však
byl stoupencem střídavého proudu, s Edisonem si příliš nerozuměl, již
v roce 1886 od něho odešel a založil vlastní firmu. Jako samostatný
podnikatel byl Nikola Tesla v USA úspěšný a na svých vícefázových
strojích vydělal tolik peněz, že se mohl zabývat řadou pokusů. V roce
1888 objevil točivé pole, které je principem asynchronních motorů.
V roce 1891 získal patent na výrobu vysokofrekvenčních proudů
vybíjením kondenzátoru a také další patent na vysokofrekvenční
transformátor bez železného jádra. Znal princip rezonance
vysokofrekvenčních obvodů. V roce 1895, (v některých pramenech
je udáván rok 1893), údajně předvedl první přenos energie pomocí
elektromagnetického pole.

Hlavním zájmem Nikoly Tesly nebyl bezdrátový přenos
informací, ale dálkový bezdrátový přenos energie. Podle
nepotvrzených informací byl Tesla se svými pokusy tak daleko, že
mohl používat vysílač elektromagnetických vln již v roce 1895.
Fiaskem pro Nikolu Teslu se však stala stavba Světové stanice na
Wardenclyffu v blízkosti New Yorku. Práce zde byly zahájeny v roce
1900. V následujících letech však již dosahoval Marconi úspěchů při



mezikontinentálním přenosu telegramů. 

Nikola Tesla

Tesla až do roku 1905 pokračoval ve stavbě stanice, ale v
tomto roce byla stavba zastavena pro nedostatek prostředků.
Záměrem Tesly byl hlavně přenos energie z této stanice. Jak
vyplývalo z jeho úvah, elektrickou energií z Niagary chtěl rozsvítit
žárovky až v Paříži. Po neúspěchu s výstavbou Světové stanice



zanevřel Nikola Tesla na objevitelskou činnost. Do konce života již
své dřívější myšlenky dále nerozvíjel. Zemřel 7. ledna 1943 v New
Yorku. S příjmením N. Tesly se shodoval název monopolního
výrobce elektroniky v Československu po druhé světové válce, i když
byl po roztržce s Jugoslávií od padesátých let dvacátého století
oficiálně odvozován od slov technika a slaboproud.



Průkopník Bose

Méně známou osobností z první generace průkopníků rádia z konce
devatenáctého století je Jagadiš Chandra Bose. Narodil se 30.
listopadu 1858 v Birkampuru v Bengálsku. V roce 1875 vstoupil do
koleje sv. Xavera v Kalkatě (tehdy v Indii) a tam, vzděláván jezuity,
rozšiřoval svůj zájem o přírodní vědy. V roce 1879 získal na
univerzitě v Kalkatě bakalářský titul. Odcestoval pak do Londýna,
kde se na univerzitě chystal studovat medicinu. Jeho alergie na
nemocniční prostředí a reakce na pach při pitvách však plány zcela
změnily, proto přestoupil na studium přírodních věd na univerzitě v
Cambridgi. Studia dokončil v roce 1884, v roce 1885 se vrátil do
Kalkaty a působil tam jako profesor fyziky na místní univerzitě. Jeho
výzkumy, prováděné v malé místnosti, zahrnovaly širokou oblast
fyziky a také výzkumu rostlin. Výsledky výzkumu si nenechal
patentovat, snažil se, aby co nejvíce sloužily lidem. To se týkalo i
jeho prací z oblasti právě vznikající rádiové komumikace.

Věnoval se výzkumu centimetrových rádiových vln, které se
svým způsobem šíření blíží vlastnostem světla. V listopadu 1895,
(někdy je udáván také rok 1894 ale ten není pravděpodobný), jimi z
radnice v Kalkatě bezdrátově odpálil nálož a nechal zazvonit zvonek.
Centimetrové vlny pak v populárním článku popisoval jako světlo,
které prochází zdí. Z roku 1895 pocházely jeho první vědecké práce
z oblasti výzkumu centimetrových vln. V květnu 1895 to byl článek
o polarizaci elektromagnetických vln, zveřejněný prostřednictvím
Asijské společnosti Bengálska. Královská společnost v Londýně
zveřejnila jeho další článek v říjnu 1895. V prosinci 1895 informují v
londýnském časopisu Electrocian v článku Nový elektrický
polarizátor.o jeho výzkumech.  Výňatek z tohoto článku pak byl


