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Telgraf

Belki inanmayacaksınız ama insanlar birbirlerine kısa metinlerden oluşan mesajlar göndermeye 1800’lü
yıllarda başladı. Tabii ki o zaman haberleşme aracı internet ve sosyal medya değil telgraftı.
1830’larda icat edilen telgraf sayesinde insanlık tarihinde ilk kez uzak mesafelere gönderilen mesaja
neredeyse eş zamanlı cevap almak mümkün hale geldi. Telgraf maliyetinin düşük, faydasının yüksek olması
sayesinde sadece haberleşmeyi değil toplumları da değiştirdi.

İlk resmi telgraf
1844 yılında Morse ilk resmi telgrafta “Tanrı nelere kadir” anlamına gelen şu ifadeyi yazdı:
WHAT HATH GOD WROUGHT

SAMUEL MORSE
Telgrafın ve Mors alfabesinin
mucidi 1791’de doğmuştur.
Eşinin hastalık haberi kendisine
çok geç ulaştığı için eşinin
son anlarına yetişememesi üzerine
ressamlık kariyerini bırakarak
hızlı haberleşmeyi sağlayacak bir
yöntem arayışına girdi.
1872 yılında öldü.

MORS ALFABESİ
Telgrafla gönderilen mesajlar mors alfabesinin harflerini oluşturan
noktalardan ve çizgilerden oluşur. Mors alfabesi ses ve ışık sinyalleri
yardımıyla da bir haberleşme yöntemi olarak kullanılabilir.

Telgraf memuru tarafından kullanılır.
Telgraf anahtarına basıldığında
devre tamamlanır ve elektrik akımı oluşur.
Anahtara kısa basıldığında “nokta”,
bir süre basılı tutulduğunda
“çizgi” sinyalleri karşı terminale ulaşır.
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Noktalar ve Çizgiler

Morse’tan önce de pek çok farklı telgraf tasarımı vardı.
Morse’un tek tel kullanan tasarımı pratikliği ile öne çıktı.
Telgrafın anahtarına basıldığında tamamlanan devre
sayesinde karşı tarafa elektrik sinyalleri gönderilir.
Sinyalin alındığı tarafta ise sinyaller bir elektromanyetik
mıknatısı etkinleştirir. Elektromanyetik
mıknatıs bir iğneyi harekete geçirerek iğnenin
kâğıt üzerinde iz bırakmasını sağlar.

Kağıt rulosu

Kağıt şerit

İğne
Kâğıdı mürekkepli ruloya
bastırarak kâğıdın
diğer yüzeyinde iz bırakır.

Mürekkepli rulo

Elektromıknatıs
Sinyal alındığında akım
iğneyi hareket ettiren
bir elektromanyetik alan
oluşturur.

Batarya
Anahtara basıldığında
sinyali oluşturacak elektriği depolar.
Önemli Tarihler
1857
Amerika ve Avrupa
kıtaları denizaltı kablolarla
birbirine bağlandı.
Bu ilk kabloların ömrü
çok uzun olmasa da onu
diğerleri takip etti.

1866
Amerika kıtasının
doğu ve batı kıyısının
telgraf telleri ile birbirine
bağlanmasından
beş yıl sonra Amerika
ve Avrupa arasında
düzenli mesajlaşma başladı.

1874
Edison aynı anda birden
fazla sinyal göndermeyi
mümkün kılan
bir telgraf makinesinin
patentini aldı.

1902
Dünya’nın bir ucundan
diğerine telgraf
çekmek mümkün hale geldi.
Asya ve Amerika kıtaları
Pasifik Okyanusu’nun
altından bir kabloyla
birbirine bağlandı.
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1838
Morse 1837 yılında patentini
aldığı tasarımını kullanarak
ilk kez elektrik sinyalleri
uzağa iletti.

