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Z HISTORII ELEKTROMAGNETYZMU 

 
HISTORY OF ELECTROMAGNETISM 

 
Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze zdarzenia związane z odkryciem przez Hansa Chri-
stiana Oersteda latem 1820 roku oddziaływania prądu elektrycznego na igłę magnetyczną. Doświadczenia 
przeprowadzone w ciągu kilku jesiennych miesięcy, głównie przez uczonych francuskich, doprowadziły do 
powstania elektrodynamiki. W dalszej części opisano pierwsze konstrukcje elektromagnesów zasilanych na-
pięciem stałym, wykonane w Anglii przez Williama Sturgeona. Pierwszym komercyjnym zastosowaniem tych 
urządzeń stał się telegraf. Był to początek tzw. rewolucji elektromagnetycznej i powstawania międzynarodo-
wych, apolitycznych organizacji skupiających elektrotechników. Na zakończenie przytoczono pewne, wybrane 
fakty dotyczące rozwoju łączności telegraficznej. 
 
Abstract: The article presents the most important events related to the discovery by Hans Christian Oersted 
summer of 1820 years the impact of electric current on the magnetic needle. Experiments performed in a few 
autumn months, mainly by French scholars, led to the creation of electrodynamics. Hereinafter the first 
constructions of electromagnets powered DC, made in England by William Sturgeon. The first commercial use 
of these devices has become a telegraph. This was the beginning of the so-called. Electromagnetic revolution 
and the emergence of international, non-political organizations of electricians. At the end of the quoted some 
selected facts concerning the development of telegraph communication. 
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Wstęp 

Z elektromagnesami stykamy się co najmniej 
raz dziennie, nie zdając sobie często z tego 
sprawy. W dobie szczelnego odseparowywania 
się od otoczenia, elektromagnes stał się częścią 
składową furtek ogrodzeń posesyjnych (fot. 1), 
drzwi wejściowych itp. Naciskając przycisk 
domofonu nie myślimy o tym, że zastosowany 
w zamku wynalazek swoje początki miał nie-
malże dwieście lat temu [1]. 
Elektromagnes jest obecnie najważniejszą czę-
ścią wielu urządzeń elektrotechnicznych. Ma go 
większość ze spotykanych maszyn i aparatów 
elektrycznych. To dzięki wynalezieniu elektro-
magnesu możliwy stał się rozwój, między in-
nymi telegrafii: telefonii i różnorodnych ma-
szyn elektrycznych, nie tylko wirujących. Ce-
chą elektromagnesu odróżniającą go od magne-
sów trwałych jest to, że jest magnesem tak 
długo, dopóki w jego cewce przepływa prąd. 
Jest więc magnesem tylko w pewnym interwale 
czasowym. 

Odkrycie elektromagnetyzmu 

Po roku 1810 w związku z brakiem postępu  
w badaniach dotyczących powiązań elektrycz-
ności z magnetyzmem,  uczeni  w  Europie,  jak  

 
 

 
Fot. 1. Zamek furtki posesyjnej otwierany elek-

tromagnesem, znajdującym się za zatrzaskiem, 

widocznym po prawej stronie klamki wg [2] 
 

i za oceanem prawie zupełnie zaprzestali ak-
tywności na tym polu. Dekadę później, w sierp-
niu 1820 roku, jak przysłowiowy grom z ja-
snego nieba spadła na czytelników Annalen der 

Physik – pisma wydawanego przez znakomi-
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tego niemieckiego fizyka Ludwiga Wilhelma 
Gilberta – wiadomość, że przez zupełny przy-
padek duńskiemu profesorowi Hansowi Chri-
stianowi Oerstedowi (fot. 2), udało się odkryć 
wpływ prądu galwanicznego (tak wówczas 
określano prąd pochodzący z akumulatorów), 
na igłę magnetyczną [3]. 

 
Fot. 2. Hans Christian Oersted (1777-1851), 

odkrywca oddziaływania prądu elektrycznego 

na igłę magnetyczną oraz założyciel Duńskiego 

Uniwersytetu Technicznego w 1829 roku wg [4] 
 

Hans Christian Oersted dokonał swojego od-
krycia dwudziestego pierwszego lipca 1820 
roku. Jako pierwsi na doświadczenie Oersteda 
zareagowali uczeni szwajcarscy. Już niespełna 
miesiąc po swoim eksperymencie duński profe-
sor mógł powtórzyć go w Genewie w obecności 
znanego profesora Charlesa Gasparda de la 
Rive, jego syna Auguste de la Rive, profesora 
Auguste Marca Picteta oraz francuskiego aka-
demika Françoisa Arago. Uczeni przyłączyli 
platynowy przewód do silnej baterii. Natężenie 
prądu musiało być duże, gdyż przewód roz-
grzewał się do czerwoności. Następnie umiesz-
czali raz pod, raz nad nim w odległości około 
jednego cala igłę magnetyczną. W zależności 
od położenia, igła odchylała się o kąt około 45° 
na wschód lub na zachód. Eksperyment był za-
skakująco prosty, a jego wynik powtarzalny.  
Z dzisiejszego punktu widzenia trudno uwie-
rzyć, że odkrycie związku między elektrycz-
nością i magnetyzmem trwało tak długo. 
Szybkości zdarzeń, które nastąpiły jesienią 
1820 roku nie można porównać z żadnymi in-

nymi w historii rozwoju całej elektrofizyki. 
Należy pamiętać przy tym, że nie było jeszcze 
wówczas telegrafów, telefonów, ani żadnych 
innych środków do szybkiego przekazywania 
informacji. Telegrafy optyczne wynalezione na 
początku rewolucji francuskiej przez Claude 
Chappe działały tylko na wybranych trasach  
i służyły zwykle wojsku (fot. 3) [5]. 

 
Fot. 3. Odbudowana stacja telegrafu optycz-

nego na wzgórzach Litermont w niemieckim 

kraju związkowym Saara. W czasach funkcjo-

nowania na pewno nie było wokół niej drzew 

wg [6] 
 

Wiadomości – również te naukowe – rozprze-
strzeniały się z szybkością konnych dyliżansów, 
gdyż nie było również kolei. Już dwa tygodnie 
po doświadczeniach w Genewie, 4 września 
François Arago przekazał Akademii Paryskiej 
wiadomości o epokowym odkryciu Oersteda,  
a tydzień później, 11 września dokonał demon-
stracji eksperymentu, wywołując olbrzymie 
zdziwienie jej członków. Na następnym posie-
dzeniu, 18 września (zebrania odbywały się 
zawsze w poniedziałek) André Marie Ampère 
zadeklarował chęć prowadzenia prac związa-
nych z elektromagnetyzmem. W następnym ty-
godniu (25 września) Arago zakomunikował, że 
udało mu się namagnesować żelazo leżące  
w pobliżu przewodu z przepływającym prądem. 
Wyciągnął wniosek, że efekt taki można uzy-
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skać też przy zbliżaniu żelaza do łuku elek-
trycznego lub prądu płynącego w próżni. Drugi 
października był wielkim dniem Ampera. 
Oznajmił on, że odkrył działanie przewodu  
z prądem nie tylko na igłę magnetyczną, ale ró-
wnież na inne przewody wiodące prąd. Równo-
ległe przewody zachowywały się jak dwa ma-
gnesy. Jeżeli prąd w tych przewodach płynął  
w tym samym kierunku, to przewody się przy-
ciągały, jeżeli płynął w różnych kierunkach, to 
przewody się odpychały. Było to zupełnie nowe 
odkrycie i dzień narodzin elektrodynamiki. 
Obecnie doświadczenie z drugiego października 
1820 roku stało się podstawą definicji natężenia 
prądu elektrycznego – jednostki podstawowej 
układu SI. 

Pierwsze elektromagnesy 

Mimo, że François Arago (fot. 4) już w roku 
1820 zauważył, że po włożeniu żelaza do cewki 
z prądem zostaje ono namagnesowane, to 
pierwsze elektromagnesy pojawiły się kilka lat 
po jego odkryciu. W Anglii zbudował je Wil-
liam Sturgeon (fot. 5) wraz z Francisem Wat-
kinsem. Prototyp jednego z pierwszych elek-
tromagnesów przedstawiony jest również na 
fotografii piątej. Szkic narysowany przez sa-
mego wynalazcę zamieszczony został w roku 
1824 w artykule Królewskiego Towarzystwa 
Wspierania Sztuki, Przedsiębiorczości i Handlu 

(British Royal Society of Arts, Manufactures 

and Commerce). Elektromagnes miał osiemna-
ście zwojów i nawinięty był na żelaznym rdze-
niu w kształcie podkowy o masie około dwu-
dziestu dekagramów. Mógł podnosić czteroki-
logramowe ferromagnetyczne przedmioty, czyli 
dwudziestokrotność swojej masy własnej. 
Zwoje wykonano z nieizolowanego przewodu 
miedzianego, (przewody izolowane nie były 
wówczas jeszcze wynalezione), dlatego na ry-
sunku widoczne są dosyć duże odstępy między 
nimi. Rdzenie pierwszych elektromagnesów 
owijane były jedwabiem, stanowiącym izolację 
między miedzią i żelazem. 
Na początku stosowania elektromagnesów nie 
istniała żadna teoria wyjaśniająca powstawanie 
siły elektromagnetycznego przyciągania. Na 
pierwsze opisy zasady ich działania trzeba było 
poczekać prawie piętnaście lat. W roku 1839 
Heinrich Friedrich Emil Ludwig Lenz i Moritz 
Hermann Jacobi – obaj pracujący wówczas w 
St. Petersburgu podali do publicznej wiadomo-
ści tezę, że „magnetyzm” elektromagnesu jest 

proporcjonalny do liczby zwojów i prądu przez 
nie przepływającego (przepływu). 

 
Fot. 4. François Arago (1786–1853), matema-

tyk, fizyk, astronom i polityk. Minister wojny  

i floty we Francji oraz orędownik zniesienia 

niewolnictwa w koloniach francuskich. Członek 

honorowy Towarzystwa Warszawskiego Przyja-

ciół Nauk wg [7] 

 
 

Fot. 5. William Sturgeon (1783–1850), wyna-

lazca nie tylko elektromagnesu, ale również 

komutatora i galwanometru z ruchomą cewką, 

obok pierwszy elektromagnes wg [8] 
 

Zastrzeżenia co do proporcjonalności „magne-
tyzmu” do natężenia prądu i ilości zwojów, 
wniósł już w tym samym roku angielski fizyk  
z Manchesteru James Prescott Joule. Oprócz za-
gadnień związanych z ciepłem, zajmował się on 
wówczas również elektromagnetyzmem i wy-
sunął tezę nasycania się żelaza. 
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Komercyjne zastosowanie elektromagne-

sów 

Pierwszym komercyjnym zastosowaniem elek-
tromagnesów był telegraf. Elektromagnetyczne 
przekazywanie wiadomości spowodowało, że 
dziedzina fizyki, którą wcześniej przez całe 
stulecia zajmowali się naukowcy, a filozofowie 
tworzyli różnorodne teorie dotyczące magne-
sów trwałych, znalazła praktyczne zastosowa-
nie w życiu codziennym. W jednej chwili dni  
i tygodnie potrzebne do dostarczenia wiadomo-
ści z jednego miejsca na Ziemi do innego, zo-
stały skrócone do kilku sekund. Wprawdzie 
wynalazek kompasu jako pierwsze pożyteczne 
zastosowanie magnesów trwałych, zaliczano do 
trzech największych odkryć tysiąclecia od 
siódmego wieku naszej ery począwszy (czasy 
antyczne) do wieku siedemnastego, czyli do 
wojny trzydziestoletniej, to jednak telegraf  
w dziewiętnastym wieku spowodował zmiany 
na miarę tych spowodowanych obecnie Interne-
tem. Świat stał się momentalnie mniejszy. 
Dzięki telegrafowi człowiek po raz pierwszy 
podczas swej egzystencji mógł wysyłać wia-
domości z prędkością światła. Do chwili jego 
wynalezienia elektryczność i magnetyzm uży-
wane były również z różnymi skutkami  
w praktyce medycznej. 
Wraz z zastosowaniem telegrafu nastąpił roz-
wój przemysłu elektrotechnicznego, nazywany 
przez niektórych rewolucją elektromagne-
tyczną. Jednym z pierwszych warsztatów tele-
graficznych, był ten założony w 1847 roku 
przez Wernera von Siemensa. Stanowił on nie-
wątpliwie zalążek dzisiejszych, olbrzymich 
koncernów branży telekomunikacyjnej. Rozwój 
telegrafu na całym świecie doprowadził do po-
wstania nowej jakości we współpracy między-
narodowej. Zaczęły powstawać apolityczne or-
ganizacje skupiające wokół siebie inżynierów – 
konstruktorów telegrafów [9]. 
Pierwsze wzmianki dotyczące telegrafu elek-
tromagnetycznego można znaleźć w 1821 roku 
we wspomnianym czasopiśmie Annalen der 

Physik, gdzie opublikowany został artykuł Am-
pera, dotyczący jego prac nad elektromagnety-
zmem i wygłoszony w Paryskiej Akademii 
Nauk 2 października 1820 roku. Pisał on mię-
dzy innymi: (…) jest możliwe wprawienie  

w ruch igły magnetycznej znajdującej się  

w dużej odległości, za pomocą długich prze-

wodów wiodących prąd. Jeden z nich należy 

wygiąć w ten sposób, aby przebiegał poniżej 

igły, a jego kierunek zgadzał się z kierunkiem 

południka. Doświadczenie to zostało podpowie-

dziane mi przez pana markiza Laplace’a i cał-

kowicie udało się. Dowodzi ono tego, że da się 

zbudować telegraf elektryczny, za pomocą 

którego można będzie pisać na odległość. 
Amper zrobił od razu konkretną propozycję: 
(…) należy wziąć tak dużo przewodów, ile jest 

liter w alfabecie, ułożyć je obok siebie i dopro-

wadzić do miejsca, do którego ma być prze-

słana wiadomość. Tam przeprowadzić je pod 

oddzielnymi igłami magnetycznymi, na których 

naniesione są litery i to w taki sposób, jak połą-

czone są przewody z kluczami oznaczonymi też 

takimi samymi literami w miejscu nadawania 

telegramu. W taki sposób możliwe będzie kore-

spondowanie nawet do bardzo odległych 

miejsc. 
Pomysł Ampera pozostawał niezrealizowany 
przez ponad dziesięć lat. Czwartego sierpnia 
1834 roku czasopismo Göttinger Gelehrten-An-

zeiger donosiło, że Karl Friedrich Gauß (fot. 6) 
i Wilhelm Eduard Weber (fot. 7) porozumieli 
się na odległość między obserwatorium astro-
nomicznym i gabinetem fizyki za pomocą urzą-
dzenia zbudowanego z dwóch cewek połączo-
nych ze sobą miedzianym przewodem. Wyko-
rzystali przy tym zjawisko indukcji elektroma-
gnetycznej odkryte przez Michaela Faradaya  
w roku 1831. 

 
Fot. 6. Carl Friedrich Gauß (1777–1855), 

„książę matematyków”, współkonstruktor pier-

wszego telegrafu elektromagnetycznego wraz  

z Wilhelmem Edurdem Weberem i twórca ukła-

du jednostek CGS wg [10] 
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Cewka nadawcza umieszczona była na magne-
sie sztabkowym w taki sposób, aby można było 
ją swobodnie przesuwać (fot. 8 po prawej stro-
nie). Jej ruch powodował indukowanie się  
w niej napięcia i przepływ prądu do cewki od-
biorczej. Impuls prądowy wprawiał w ruch igłę 
magnetyczną, znajdującą się wewnątrz cewki 
odbiorczej. Dla poprawy widoczności tego ru-
chu zastosowano „wizyjny układ wzmac-
niający” złożony z lusterka i małej lunetki (fot. 
8 po lewej stronie). 

 
Fot. 7. Wilhelm Eduard Weber (1804–1891),  

współkonstruktor pierwszego telegrafu elektro-

magnetycznego wraz z Friedrichem Gaußem 

oraz współzałożyciel Getyńskiego Towarzystwa 

Magnetycznego wg [11] 
 

 
Fot. 8. Telegraf Gaußa i Webera w Muzeum Fi-

zycznym w Getyndze. Model zbudowany na zle-

cenie Webera w latach 1848–1873. Po prawej 

cewka nadawcza, po lewej cewka odbiorcza wg 

[12] 
 

Weber i Gauß opracowali system kodowania 
liter polegający na tym, że każdej z nich przypi-
sana była kombinacja odpowiedniej ilość ru-
chów w prawo lub w lewo, zależnie od kie-
runku przepływu prądu. Z pierwszym na świe-

cie telegrafem związana jest pewna anegdota: 
(…) Gauß opowiadał trochę żartując, że jego 

pierwsza wiadomość brzmiała „Michelmann 

kommt”, co po polsku znaczy „Michelmann 

przyjdzie”. Michelmann był asystentem Gaußa  

i został wysłany do Webera w chwili nadawania 

wiadomości. Miał więc wziąć udział w swo-

istych zawodach. Zakładając, że czas potrzebny 

do wysłanie jednego znaku wynosił około dzie-

sięciu sekund, to wiadomość dotarła do Webera 

za dwie i pół minuty. Michelmann miał więc 

tylko iluzoryczne szanse na pokonanie w tym 

czasie dystansu 1,1 km. Taka odległość dzieliła 

obserwatorium astronomiczne od gabinetu fi-

zyki. Informacja, czy pierwszy dotarł Michel-
mann, czy pierwsza była wiadomość wysłana 
telegraficznie nie zachowała się. Inna anegdota 
opowiada o spektakularnym końcu getyńskiego 
telegrafu. Podczas silnej burzy w 1845 roku 
piorun zniszczył napowietrzną linię, a małe 
fragmenty rozgrzanego do czerwoności prze-
wodu upadając spowodowały pożar kapelusza 
pewnej damy. 

Telegrafy igiełkowe 

Jesienią 1835 roku rosyjski oficer z St. Peters-
burga baron Paul Schilling von Canstatt zapre-
zentował w Bonn i Frankfurcie nad Menem te-
legraf igiełkowy. Wiosną 1836 roku pokazał go 
również na Uniwersytecie Wiedeńskim. Schil-
ling, który jak Lenz i Thomas Johann Seebeck 
pochodził z Estonii, pracował nad swoim sys-
temem od 1832 roku. Ponieważ zaraz po po-
wrocie z Europy Zachodniej do swej ojczyzny 
(1837) zmarł, jego dzieło nie zostało dokoń-
czone. 
Telegrafy z igłami magnetycznymi konstru-
owali również Karl August Steinheil w Mona-
chium i William Fothergill Cooke (fot. 9)  
w Londynie. Cooke, który podobnie jak Schil-
ling był uprzednio oficerem, został zachęcony 
do prac nad telegrafem przez profesora 
uniwersytetu w Heidelbergu Georga Wilhelma 
Munke. Ciekawostką jest to, że Cooke był 
studentem medycyny, a studia rozpoczął  
w Durham na uczelni, która wówczas nie była 
jeszcze uniwersytetem, i gdzie jego ojciec był 
profesorem anatomii. Po odbyciu służby 
wojskowej w Indiach kontynuował studia 
medyczne w Paryżu i Heidelbergu. Pokazany 
mu przez Munke telegraf Schillinga tak go 
zainteresował, że w roku 1837 Cooke rozpoczął 
współpracę ze znanym angielskim fizykiem 
Charlesem Wheatstone (fot. 10) i zaraz po tym 
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zgłosił wspólnie z nim patent na telegraf 
pięcioigiełkowy (fot. 11). Każda litera składała 
się z trzech kombinacji ustawień pięciu igieł. 
Obszarem zastosowań tak skonstruowanego 
telegrafu miała być szybka wymiana informacji 
na liniach kolejowych, które błyskawicznie 
rozwijały się na wyspach, a tylko niewiele 
wolniej w zachodniej części kontynentu [13]. 
Natychmiast po zgłoszeniu patentu, pięcioigieł-
kowy telegraf został wypróbowany na North-
Western Railway w pobliżu Londynu. Ale za-
równo telegraf pięcioigiełkowy, jak i późniejszy 
czteroigiełkowy były dla zarządu kolei angiel-
skiej zbyt skomplikowane i za drogie. 

 
Fot. 9. Sir William Fothergill Cooke (1806–

1879), współwynalazca telegrafu igiełkowego  

i współzałożyciel The Electric Telegraph Com-

pany, pierwszej na świecie firmy działającej  

w branży telegraficznej wg [14] 
 

Komercyjny sukces łączności telegraficznej na-
stąpił dopiero w 1838 roku, po wprowadzeniu 
telegrafu dwuigiełkowego na trasie Paddington 
West–Drayton. Jego następcą był telegraf jed-
noigiełkowy, wprowadzony w roku 1845 i sto-
sowany powszechnie na liniach kolejowych  
w Anglii i Francji. 
Pod koniec 1842 roku funkcjonowało w Anglii 
300 km linii telegraficznych. Pięć lat wcześniej 
Wheatstone wpadł na pomysł rozwiązania pro-
blemu, jak przy pomocy małych prądów załą-
czać i wyłączać prądy o znacznych natężeniach, 
skonstruował pierwszy wzmacniacz elektroma-
gnetyczny, którym był stycznik. Zbudowany 

był on z cewki powietrznej z umieszczoną  
w środku, mogącą się poruszać igłą magnety-
czną. 
 

 
 

Fot. 10. Sir Charles Wheatstone (1802–1875), 

konstruktor instrumentów muzycznych, profesor 

fizyki eksperymentalnej na King’s College  

w Londynie oraz pionier telegrafii wg [15] 

 
Fot. 11. Pięcioigiełkowy telegraf Cooka i Whe-

atstone’a wystawiony w londyńskim Science 

Museum wg [16] 
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Przy przepływie prądu sterującego zwierała ona 
styki główne przekaźnika na duże prądy wyko-
nane jako rtęciowe. 
Pierwszy telegraf drukowy (fot. 12) skonstru-
ował w roku 1837, pracujący w Monachium 
Carl August von Steinheil (fot 13). Każdej lite-
rze alfabetu odpowiadała kombinacja czterech 
kropek (fot. 14). W tym samym roku Samuel 
Finley Breese Morse opatentował w Stanach 
Zjednoczonych telegraf wg swojego pomysłu. 
Alfabet Morse’a składał się z kropek i kresek. 
Dzisiejszy alfabet Morse’a jest inny niż ten 
pierwotny. Samuel Morse był artystą malarzem, 
później zajmował się też fotografią, a telegra-
fami zaczął zajmować się dopiero w 1832 roku. 
W maju 1844 roku uruchomiono w Stanach 
Zjednoczonych pierwszą linię telegraficzną wg 
systemu Morse’a między Waszyngtonem i Bal-
timore. Dwa lata później telegrafować można 
było już między Waszyngtonem i Nowym Jor-
kiem. 

 
Fot. 12. Pierwszy telegraf drukowy wynaleziony 

przez Carla Augusta von Steinheila w roku 

1837 wg [17] 
 

W Europie intensywne prace nad własnymi 
systemami prowadzone były przede wszystkim 
w Niemczech i Francji. W Niemczech Werner 
von Siemens skonstruował telegraf literowy,  
a we Francji Louis François Bréguet telegraf 
wskazówkowy. W roku 1848 Pruska Komisja 

do Spraw Badania Telegrafów Elektromagne-

tycznych doszła do wniosku, że najlepszym 
rozwiązaniem jest system Morse’a. Rok później 
system ten przyjęła również Austria, w 1852 
roku Szwajcaria, a w 1856 roku Francja. 
Aparaty Morse’a były ciągle udoskonalane. 
Budowano też nowe linie. W roku 1850 doszło 
do połączenia Anglii z kontynentem. 

 
Fot. 13. Carl August Steinheil (1801–1870), 

konstruktor pierwszego telegrafu drukowego  

i prekursor techniki uziemień, pozwalających 

na znaczną redukcję przewodów wg [18] 

 
Fot. 10. Porównanie alfabetu Steinheila i Mor-

se’a wg [19] 
 

Osiem lat później przesłano pierwszy telegram 
przez Atlantyk. W roku 1861 nastąpiło połą-
czenie wschodniego i zachodniego wybrzeża 
USA, a w roku 1866 można było telegrafować  
z Anglii do Indii, będących wówczas angielską 
kolonią. W Imperium Rosyjskim wybudowano 
w 1871 roku linię łącząca St. Petersburg z Wła-
dywostokiem. 

Zakończenie 

Do uruchamiania łączności telegraficznej po-
trzebne były nie tylko urządzenia nadawcze  
i odbiorcze, ale również przede wszystkim pa-
pier, klucze, nawrotne przełączniki prądu, prze-
kaźniki, galwanometry, zegary i akumulatory, 
znajdujące się w miejscach nadawania i od-
bioru. Rozwiązać trzeba było problemy wystę-



Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 4/2016 (112) 82

pujące przy budowie linii telekomunikacyjnych. 
Należało opracować izolatory, odgromniki  
i przede wszystkim przewody lub kable. Do-
świadczenia zbierane przez kilka dziesięcioleci 
przy budowie właśnie tych linii, pozwoliły na 
szybki rozwój elektroenergetyki pod koniec 
dziewiętnastego wieku. W niektórych przypad-
kach istniejące linie telekomunikacyjne wyko-
rzystane zostały wprost do przesyłania energii 
elektrycznej. 
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