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הייתה , משלוח אותות דיבור על קווי הטלגרף. תשע עשרהה ע המאהצווי החלה באמקתקופת הטלגרף ה
  .שע עשרהתהמשאת נפשם של ממציאים בשנות השבעים של המאה 

  
 היה הראשון Elisha Grayאלישע גריי .   שני ממציאים בקשה לפטנט עבור המצאת הטלפון הגישו,1876-ב

  .ה הצמודה לאלקטרודה השקועה בצנצנת עם תמיסת חומצהזו הייתה ממברנ". המשדר הנוזלי"שתכנן את 
משדר  "ה לפטנט עבור בקשאלכסנדר גראהם בל הגיש.   בנוי ממברנה צמודה לאלקטרומגנטקלט היהמה

קיים ויכוח היסטורי לגבי  .1876פברואר ב 14 – הגיש את בקשתו דומה באותו יום שאלישע גריי" נוזלי
מר ווטסון "המסר ההיסטורי .  שהפטנט לטלפון ניתן לאלכסנדר גראהם בל ולא לאלישע גריי לכך הסיבה

  .בר בקו חשמליהיה הפעם הראשונה שקול אנושי הוע, "בוא לכאן ברצוני לראותך
  

                               
  

  (9.3.1876) יומנו של אלכסנדר גראהם בלבקטע מדף    (11.2.1876) הסקיצה הראשונה של אלישע גריי      
      

אנשים נפרדים חיפשו אמצעי יותר משופר שלשה .  ליישום היה מעשי ולא ניתן היההמשדר הנוזלי לא 
  כל אחד לחודמצאו) ב"ארה(אמיל ברלינר ותומס אדיסון , )אנגליה( דייויד יוז .טלגרףלהעברת קול על קווי 

 יוז הציג את הרעיון לראשונה והעניק אותו לציבור מבלי .י ממברנה"עם גרגירי פחם הלחוצים ע ,את הפתרון
 כל ן הגישו ברלינר ואדיסו.להמצאתו" מיקרופון"יוז היה הראשון שטבע את המושג .  לרשום זכויות פטנט

  .אדיסוןנרשם על שמו של אך הפטנט למיקרופון הפחם , בקשה לפטנטאחד לחוד 
  

הצלחתו של מיקרופון הפחם עלתה על כל המשוער והוא המשיך להיות בשימוש בטלפוניים במשך תקופה 
 הוחלף מיקרופון, 1970-80עם פיתוחם של טלפונים אלקטרוניים ודיגיטליים בשנים . שנמשכה מאה שנים

  . שנמצא בשימוש עד היום (ELECTRET)קיבולי  ההפחם במיקרופון מגנטי ולאחר מכן במיקרופון
  
אפשרה , הניסיון שהצטבר לאורך השנים בהפעלה של רשתות טלגרף. 1846-התקנת קווי טלגרף החלה ב 

  .את פריסתן של רשתות טלפון לאורך אותם נתיבים ועל אותם העמודים
  

  סוגי מכשירי הטלפון
  

  כולל מחולל ידני המפיק מתח הוא". גנטומטלפון "היה , וג הנפוץ ביותר בתחילת תקופת הטלפוןהס
ון פ של טלנויתרו. מש להפעלת פעמון בטלפון הרחוקש הרץ המ17-20בתדר ,  וולט70-100חילופי של 

וללה  מיקרופון הפחם ניזון מס.המגנטו מתבטא בפשטותו ויכולתו לשלוח אות צלצול למרחקים ארוכים
  .מקומית המותקנת בטלפון

  

         
  
 עם תחילת ,חבר אותו לקו מפסק המגנטו מ, בתרשים החשמלי.טלפון מגנטו ומחולל ידני  מראותתמונותה

  .כששפופרת המקלט מורמת, ור לקויבמפסק המתלה מחבר את מעגל הד. סיבוב הידית
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מפעיל , אות צלצול המגיע מהמינוי. מחוברים ללוח מיתוג מרכזי, קווי הטלפון של מנויי טלפון המגנטו
סוללה  "  הנקראתמשופרתו  חדשהטלפוןפותחה שיטת , בשלב יותר מאוחר. מחוון בלוח המיתוג המרכזי

  כדי לאותת ללוח אין צורך במחולל בה,.B..Cאו , COMMON BATTERY SYSTEM –" משותפת
צברים מסוללת ה . הורמה  שלו המחוון בלוח המרכזי מזהה קריאה מהמינוי כאשר השפופרת.המרכזי

מספקת דרך קווי הטלפון את ההזנה הדרושה למיקרופון הפחם במכשיר , המשותפת במרכזת הטלפון
  .ללה מקומיתון צורך בסלכן אי, הטלפון של המינוי

  

                                  
  

חבר לפעמון ת מתח הצלצול מהקו מ,בתרשים החשמלי. .C.Bטלפונים טיפוסיים מסוג ונות מתוארים בתמ
המפסק סוגר מעגל לולאה , כשהשפופרת מורמת. כדי לבודד את הזרם הישר מהסוללה המרכזית, דרך קבל

  . הגורם לחיווי בלוח המרכזי,בקו
  

 ר 'י אלמון סטרווג"ע 1889-ב שפותח" מטיטלפון החיוג האוטו" היא ,ניה הטלפושטחההתפתחות הבאה ב
Almon Stroeger עביר ה עובד מרכזייה לאכש, ר' הרעיון עלה במוחו של סטרווג.1891-קבל עבורו פטנט בש

  .היללא צורך בתיווך עובד מרכזי, חפש דרך לנתב שיחות בין המינויים החליט ל הוא.שיחות לעסק שלו
  

         
  

 השרטוט .י שהיה בשימוש ברוב מרכזות החיוג האוטומטי משנות השלושיםהתמונה מראה בורר סיבוב
השרטוט החשמלי הוא של טלפון חוגה . ר'במרכז הוא אחד השרטוטים שנכללו בבקשת הפטנט של סטרווג

צעד שבו מגע -מבוסס על מנוע, עקרון הפעולה של הבורר הסיבובי במרכזת החיוג האוטומטי. טיפוסי
  .הדפקים מופקים מדיסקת החוגה בטלפון המינוי. בכל פעם שנשלח דפק בקוהבורר מדלג מקו לקו 

                                                                            
חורי האצבע , ר'בתכנון המקורי של טלפון החיוג של סטרווג

.  כפי שמראה התמונה הימנית,  מעלות170פוזרו בגזרה של 
ר וחברת 'פג תוקפו של הפטנט של סטרווג, ת שניםאחרי עשרו

AT&T חורי בה , ציגה את מערכת החיוג האוטומטי שלה ה
בתמונה .  פרושה כמעט במלוא העיגולת הטלפוןהאצבע בחוג

 .AT&T  שלטלפוני החיוג הראשוניםמהשמאלית נראה אחד 
רים עמרכזות חיוג אוטומטי  הותקנו החל משנות השלושים ב

  .התפשטו בכל העולםז  ומאהגדולות
  
בה לחיצה על כל , DTMF שפועלת בשיטת Toch-Tone את מערכת חיוג הצלילים AT&T הציגה 1961-ב

   .כל זוג צלילים מפוענח כספרה, רכזתבמ.  לקו זוג צליליםת משגר,בטלפון" החוגה"אחד ממקשי 
  

      
  

  .ימינועד ומשנות השבעים  בטלפונים טבלת החיוג הצלילי המופעלת


