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З давніх давен, з року у рік світ 
дізнається про нових геніїв, які своїми 
винаходами та дослідженнями у 
різних галузях, роблять наше життя 
більш безпечним та комфортним. Але 
деякі винаходи та дослідження, що 
кардинально змінили та покращили 
життя людей, по праву вважаються 
технологічними проривами у  різних 
галузях.

Тож дізнаємося про технологічні, і 
не тільки, прориви людства у ХХХ1 
роках.



Жозеф Марі Жаккар
07.07.1752 — 07.08.1834

 Французький винахідник ткацького 
верстата для візерунчастих тканин.
Першу спробу створити автоматичний 
ткацький верстат Жаккар зробив у 1790 
році, але активна участь в революційних 
подіях у Франції не дозволила йому 
проводити роботи над удосконаленням 
свого винаходу. Після революції Жаккар 
продовжив свої конструкторські пошуки. 
Згодом винайшов машину для в'язання 
сіток і повіз її у 1801 році в Париж, де 
побачив ткацький верстат Жака де 
Вокансона, який ще у 1745 році використав 
перфорований рулон паперу для 
керування переплетенням ниток. Ця 
конструкція навела Жаккара на остаточне 
технічне вирішення, яке було удостоєне у 
1804 році золотої медалі на Паризькій 
виставці. Доведення своєї конструкції 
ткацького верстата до промислового рівня 
він завершив лише у 1807 році.



Жакардовий ткацький 
верстат

Верстат складається з виконавчого механізму 
підйому й опускання ниток (тягарців, вічок, 
ділильної і рамної дощок, шнурів, гачків, рами 
з піднімальними ножами) та програмного 
пристрою (призми з перфокартами, голки, 
голкової дошки), який задає малюнок. 
Протягом циклу роботи верстата його ножі, 
закріплені на рамі, рухаються зворотно-
поступально, піднімаючи гачки, а призма 
повертається навколо осі на одну грань, 
замінюючи перфокарту, і переміщується 
зворотно-поступально в горизонтальному 
напрямі, забезпечуючи взаємодію перфокарти 
з голками. Якщо навпроти голки в перфокарті 
є отвір, голка входить в отвір призми, а ніж, 
захопивши гачок, піднімає нитку основи, 
через що й утворюється ткацький зів — 
простір для прокладання нитки піткання. У 
протилежному разі голка відводить гачок з 
лінії руху ножа, і нитка не буде піднята.



Полковник Джон Стівенс III
26.06.1749 — 06.03.1838

Американський юрист, інженер 
та винахідник, який побудував 
перший паровоз в США, перший 
паром на паровому паливі та перше 
комерційне паромне сполучення з 
США зі свого маєтку в Хобокені.

Він вплинув на створення 
патентного законодавства США. У 
1790 році Стівенс звернувся до 
Конгресу з проханням прийняти 
законопроект, який захищав би 
американських винахідників. 
Законопроект став законом від 10 
квітня 1790 р. та запровадив 
патентну систему як закон у США.



Паром на паровій енергії

У 1802 році Джон Стівенс побудував гвинтовий пароплав, а в 
1806 році - «Фенікс», пароплав, який в кінцевому підсумку відплив 
від Хобокена до Філадельфії в 1809 році, ставши першим 
пароплавом, який успішно плавав у відкритому океані.

11 жовтня 1811 р. корабель Стівенса "Джуліана" розпочав 
експлуатацію як перший паром на паровій енергії (сполучення 
здійснювалось між Нью-Йорком, Нью-Йорк і Хобокен, штат Нью-
Джерсі). "Джуліана" була розроблена як пароплав з двохгвинтовим 
приводом в протиставлення двигуну Болтона-Ватта на Клермонті. 
Ця конструкція була модифікацією попереднього пароплава 
Стівенса «Фенікс».



Захарія Аллен
15.09.1795 — 17.03.1882

Американський виробник текстилю, 
вчений, юрист, письменник, винахідник 
та громадський лідер.

Аллен став виробником текстилю в 
1822 році та побудував вовняну 
фабрику, в яку включив інноваційні 
характеристики пожежної безпеки та 
власні механічні вдосконалення. У 1833 
році він запатентував свій найвідоміший 
пристрій - автоматичний відсічний 
клапан для парових машин.

У 1835 році він заснував Виробничу 
Спільну Страхову Компанію, яка є 
попередницею сучасної страхової 
компанії FM Global.

Був плідним автором наукових 
текстів і за життя написав численні 
книги та статті.



Повітряна система опалення

Історія повітряного опалення налічує тисячоліття і практикувалася ще в 
Стародавньому Римі. Тоді вона називалася гіпокауст. Це була перша система 
штучного опалення приміщень за допомогою гарячого повітря. Паралельно з 
гіпокаустами, розвинулася система опалення підпільними, укладеними в грунті 
каналами, що обігрівались продуктами згоряння деревного вугілля.

Першою за часом виникнення, дійсно централізованою системою опалення 
була димо-трубна система. Наступною за часом виникнення була повітряна 
система опалення, що відрізнялася від римських і німецьких повітряних систем 
тим, що тут повітря зігрівається і подається в опалювальні приміщення по 
зовнішній поверхні спеціальної печі, не торкаючись тих поверхонь печі, де є 
продукти горіння палива.

У 1821 році Аллен розробив систему для обігріву кількох кімнат будинку від 
однієї печі або печі за допомогою системи теплопровідних труб. З появою та 
використанням антрацитового вугілля для опалення в 1820-х роках система 
опалення Аллена була незабаром адаптована.



Джордж Доллонд
10.06.1774 — 30.11.1852
Англійський оптик, який 

сконструював точні оптичні 
прилади, що 
використовуються в 
астрономії, геодезії, а також 
у навігації. У 1828 році разом 
з Пітером Барлоу винайшов 
фокусну систему, що 
вткористовується для 
збільшення фокусної відстані 
телескопів. Система носить 
назву «лінза Барлоу».



Мікрометр

Мікрометр (повний мікрометричний штангенциркуль) прилад 
для точних лінійних вимірювань таких розмірів, як діаметр, 
товщина і довжина твердих тіл. Він складається з С-образної рами з 
рухомою губкою, керованою вбудованим гвинтом. Точність 
вимірювань залежить від точності комбінації гвинт-гайка.

Використання гвинтової пари в відліковому пристрої було 
відомо ще в XVI столітті, пізніше гвинт стали використовувати в 
різних геодезичних приладах. У 1821 році Джордж Доллонд 
анонсував мікрометр з гірського кришталю. Він був використаний 
англійським астрономом Вільямом Раттера Дауесом для 
вимірювання близьких подвійних зірок.



Азимутальне монтування
Азимутальне монтування - монтування 

телескопа, що має вертикальну і горизонтальну 
осі обертання, що дозволяють повертати телескоп 
по висоті і азимуту і направляти його в потрібну 
точку небесної сфери.

Для спостеження за космічними об'єктами, що 
переміщаються по небесній сфері внаслідок 
добового обертання Землі, телескоп потрібно 
повертати одночасно навколо обох осей з різними 
змінними швидкостями. Ще більш складний 
принцип управління закладається в азимутальні 
монтування призначені для астрозйомки. 
Управління оптичним телескопом на 
азімутальному монтуванні має вестися за трьома 
координатами: азимутом, зенітною відстанню і 
параллактичним кутом.

З іншого боку, азимутальне монтування 
застосовується в сучасних великих телескопах, 
оскільки це дозволяє значно зменшити і спростити 
за характером деформації системи під дією сили 
тяжіння, що має принципове значення при значній 
масі телескопа.

Представив Джордж Доллонд у 1821 році.



Майкл Фарадей
22.09.1791 — 25.08.1867

Англійський фізик-експериментатор і 
хімік.

Член Лондонського королівського 
товариства і безлічі інших наукових 
організацій.

Відкрив електромагнітну індукцію. 
Створив першу модель електродвигуна. 
Серед інших його відкриттів - перший 
трансформатор, хімічна дія струму, закони 
електролізу, дія магнітного поля на світло, 
діамагнетизм. Першим передбачив 
електромагнітні хвилі. Фарадей ввів в 
науковий обіг терміни іон, катод, анод, 
електроліт, діелектрик, диамагнетизм, 
парамагнетизм і інші. Основоположник 
вчення про електромагнітне поле. Основний 
ідейний внесок Фарадея в фізику 
електромагнітних явищ полягав у відмові 
від ньютонова принципу далекої дії і у 
введенні поняття фізичного поля.



Диск Фарадея

17 жовтня 1831 року Фарадей провів дослід з магнітом. Ще раніше, 29 
серпня, Фарадей провів аналогічний дослід з електромагнітом. Таким чином, 
було з’ясовано, що магніт, що переміщається біля провідника  (або 
вмикання/вимикання струму в сусідньому провіднику) породжують в даному 
провіднику електричний струм. Це явище Фарадей назвав 
електромагнітною індукцією.

28 жовтня він зібрав перший повноцінний генератор постійного струму 
(диск Фарадея): при обертанні мідного диска поруч з магнітом на диску 
виникає електричний потенціал, який знімається прилеглим проводом. 
Фарадей показав, як механічну енергію обертання перетворити в 
електричну. Поштовхом до цього винаходу послужив дослід Араго (1824).

У звіті 24 листопада 1831 року Фарадей запустив у вжиток ключовий 
термін «магнітні силові лінії».



Джозеф Генрі
17.12.1797 — 13.05.1878

Американський фізик, перший секретар 
Смітсонівського інституту. Генрі вважався 
одним з найбільших американських вчених з 
часів Бенджаміна Франкліна. Створюючи 
магніти, Генрі відкрив нове явище в 
електромагнетизмі - самоіндукцію. 
Незалежно від Фарадея Генрі виявив 
взаємоіндукцію, але Фарадей раніше 
опублікував свої результати. Його роботи по 
електромагнітним реле були основою для 
електричного телеграфу, винайденого 
Семюелем Морзе і Чарльзом Уитстоном 
незалежно від Генрі.

Генрі входив в число перших 50 
видатних вчених, включених президентом 
Лінкольном до складу Національної Академії 
наук США, і з 1868 року до кінця життя був її 
беззмінним президентом. На честь Джозефа 
Генрі названа одиниця індуктивності в 
Міжнародній системі одиниць (СІ) - «Генрі».



Електричний дзвінок

Після трьох років нескінченних дослідів і експериментів, в 1831 році 
Генрі створив електромагніт, що підняв у повітря півторатонний вантаж. 
Джозефу Генрі світ зобов'язаний народженням першого електричного 
дзвінка, основою якого служить маленький електромагніт. Принцип, на 
якому працює електричний дзвінок, полягає в роботі металевого 
молоточка, який швидко і часто вдаряє по чашці дзвінка. Для цього дзвінок 
роблять таким чином, щоб при натисканні кнопки в ланцюзі виникав 
електричний струм, під дією якого електромагніт починає тягнути 
молоточок з одного боку, а пружина з іншого, молоточок починає часто 
бити по чашці дзвінка і ми чуємо дзвін. Для цього електричний струм на 
магніт для дзвінка подається через металеві контакти, які розмикаються, 
коли електромагніт тягне молоточок в свою сторону, тим самим 
перериваючи подачу струму на магніт дзвінка, і в результаті виходить 
мелодійний передзвін.



Вільям Бікфорд
01.1774 — 1834

Англійський винахідник і 
промисловець.

В 1831 році запатентував 
перший безпечний вогнепровідний 
шнур і технологію його 
виготовлення.

Бікфордів шнур має ряд 
недоліків, які не відповідають 
сучасним вимогам надійності та 
безпеки: він гасне в воді, швидкість 
горіння недостатньо стабільна, 
бітум при низьких температурах 
тріскається і втрачає свої якості. 
Однак роль винаходів В. Бікфорда в 
поліпшенні безпеки гірничих робіт 
важко переоцінити, і навіть сучасні 
зразки вогнепровідних шнурів 
часто за традицією називають 
«бікфордовим шнуром».



Бікфордів шнур

У 1830 році Бікфорд виготовив, і в 1831 запатентував перший безпечний 
вогнепровідний шнур і технологію його виготовлення. У виробі, що отримав 
широку популярність як бікфордів шнур, стопін (пучок оброблених селітрою 
ниток), покритий пороховою м'якоттю, укладений в подвійну текстильну 
оплетку, верхній шар якої, для захисту від вогкості, просочений бітумом. 
Стопін забезпечував стійкість горіння шнура, порохова м'якоть - достатню 
силу полум'я, подвійна оплетка - гнучкість і цілісність серцевини. Бітум, крім 
захисту від вогкості, також дозволяв пороховим газам при горінні 
прориватися назовні, а кисню надходити в зону горіння. Власного кисню 
пальному не вистачало, так як в ньому було низький вміст селітри - 
основного постачальника кисню. Відносна рівномірність горіння нового 
шнура дозволяла легко розраховувати необхідні довжину і час горіння, 
достатню для безпечного поводження.



Чарльз Хаттон Грегорі
14.10.1817 — 10.01.1898

Англійський інженер-будівельник. Він 
був президентом Інституту будівельних 
інженерів між груднем 1867 і груднем 
1869.

Грегорі був інженером-консультантом 
декількох основних залізничних 
будівельних робіт, у тому числі на 
Цейлоні, Тринідаді, Капській колонії, 
Пераку та Селангорі. Він першим 
застосував залізничну семафорну 
сигналізацію у Новому Кросі на 
Лондонській та Кройдонській залізниці в 
1841 р. та Південно-Східних залізницях у 
1842-1843 рр. Пізніше цей метод витіснив 
усі інші і був домінуючим з 1870 року.

У 1882 році він був членом комітету 
тунелю під Ла-Маншем, а в 1886 році був 
королівським комісаром з питань 
колоніальних та індійських виставок.



Залізничний семафор

Перший сигнал залізничного семафору був встановлений 
Чарльзом Хаттоном Грегорі на Лондонській та Кройдонській 
залізниці (пізніше Лондонська залізниця Брайтон і Південне 
узбережжя) у Нью-Кросі приблизно в 1841 році та Південно-Східних 
залізницях у 1842-1843 рр.

Потім семафор швидко був прийнятий як фіксований ручний 
сигнал по всій Британії та Сполучених Штатах, замінивши всі інші 
типи в більшості випадків використання до 1870 року. Такі сигнали, 
як електромеханічні автоматичні та блокувальні сигнали, були 
широко прийняті в США після 1908 року, а ручні семафори та 
попередні сигнали електричних дисків швидко почали зникати.



Олександр Паркс
29.12.1813 — 29.06.1890

Англійська металург, інженер і 
винахідник з Бірмінгема. Паркс є 
володарем не менше 66 патентів.

1841 г. - перший патент - процес 
гальванізації тендітних творів 
мистецтва.

1843 г. - патент на удосконалення 
методів гальванізації, дозволяв 
працювати з дуже крихкими об'єктами.

1846 г. - патент на процес 
холодного затвердіння при вулканізації 
каучуку.

1848 г. - патент на фосфористу 
бронзу (спільно з братом Г. Парксом).

1850 г. - патент на «Процес Паркса» 
для ефективного очищення свинцю.

1856 г. - патент на паркезін - 
перший термопластичний целулоїд на 
основі нітроцелюлози, оброблений 
різними розчинниками.



Гальванізація

Після завершення освіти Паркс влаштувався на роботу до 
Джорджа і Генрі Елкінгтон, які запатентували процес гальваніки. 
Завдяки здібностям і працьовитості Паркс незабаром був призначений 
відповідальним за ливарне відділення. У 1841 році, Паркс отримав 
свій перший патент. Він придумав процес гальванізації тендітних 
творів мистецтва. Незабаром отримав ще один патент на 
удосконалення методів гальванізації. Паркс навчився працювати 
навіть з такими ніжними предметами, як квіти. Придуманий ним 
спосіб включав гальванічне покриття предмета, заздалегідь 
зануреного в розчин фосфору, що міститься в бісульфіді вуглецю, а 
потім в нітрат срібла. Посріблена, відповідно з цим методом, павутина 
була представлена   принцу Альберту, коли він відвідав підприємство 
Елкінгтон в 1844 році.



Джозеф Вітворт 
21.12.1803 — 22.01.1887

Британський інженер-механік, 
винахідник, підприємець і філантроп.

Створив британський стандарт Вітворт, 
який є стандартом нарізки різьблення. Він 
також створив гвинтівку Вітворт, яку часто 
називають «снайперської» через її точності 
і вважають одним з найбільш ранніх 
зразків снайперських гвинтівок.

У 1830-х роках Вітворт популяризував 
метод виробництва точних плоских 
поверхонь за допомогою високо-пігментних 
паст.

У 1840 році Вітворт створив свою 
технологію вимірювання в техніці і назвав її 
«остаточний вимір».

Вітворт також розробив польову 
нарізну гармату. Спірально-рифлений 
снаряд був запатентований в 1855 році.

Вітворт запатентував процес, названий 
ним «рідинно-стиснена сталь» — метод 
лиття сталі під тиском.



Британський стандарт Вітворта (BSW)

Британський стандарт Вітворта (BSW) - це стандарт гвинтової різьби на 
основі імперських одиниць, розроблений і запатентований Джозефом 
Вітвортом в 1841 році, а пізніше прийнятий як британський стандарт і 
регулюється системою британських стандартів 84:1956. Це був перший у світі 
національний стандарт різьбової різьби. Він є основою для багатьох інших 
стандартів, таких як BSF, BSP, BSCon та BSCopper.

Різьба Вітворта була першим у світі національним стандартом гвинтової 
різьби. До цього часу єдиними стандартами було ті, що були зроблені 
окремими людьми та компаніями, а внутрішні стандарти деяких компаній 
трохи поширювались в межах своїх галузей. Новий стандарт Вітворта визначав 
кут різьби 55° і глибину різьби 0,640327p та радіус 0,137329p, де p - крок. Крок 
різьби збільшується із діаметром кроку.



Генріх Румкорфф
15.01.1803 — 20.12.1877

Німецький винахідник. З 1840 - 
конструктор точних інструментів в 
Парижі.

Винайшов в 1851 році індукційну 
котушку (котушка Румкорфа), що 
генерує струм високої частоти. 
Отримав від своєї котушки іскри 
довжиною до 50 см в повітрі.

Конструював фізичні прилади у 
власній майстерні. Серед них - 
"електромагніт Румкорфа" для 
демонстрації зміни площини 
поляризації світла під дією магнітного 
поля і "комутатор Румкорфа" - перший 
в світі перемикач електричного кола.

Румкорф одним з перших зазначив, 
що світло в газорозрядних трубках 
розділене на шари.



Індукційна котушка

Хоча Румкорфу часто приписують винахід індукційної котушки, 
насправді вона була винайдена Ніколасом Калланом в 1836 році. 
Перша котушка Румкорфа, використовувала довгі обмотки з 
мідного дроту для досягнення іскри приблизно 2 дюйма (50 мм) в 
довжину. У 1857 році, після вивчення значно вдосконаленої версії, 
зробленої американським винахідником Едвардом Самуелем Річі, 
Румкорф вдосконалив свій дизайн, використовуючи склоізоляцію та 
інші нововведення, щоб дозволити виробництво іскор довжиною 
більше 30 сантиметрів. Румкорф запатентував першу версію своєї 
індукційної котушки в 1851 році, і її успіх був такий, що в 1858 році 
він стає першим лауреатом премії Вольта з нагородою 50 000 
французьких франків Наполеона III за одне з найважливіших 
відкриттів у галузі застосування електроенергії.



Джон Горрі
03.10.1803 — 29.06.1855

Американський лікар і вчений, 
винахідник системи механічного 
охолодження. Здобув медичну освіту в 
Коледжі лікарів і хірургів Західного 
округу Нью-Йорка в Ферфілд, штат Нью-
Йорк.

У 1833 році переїхав до Апалачікола, 
штат Флорида, портового міста на 
узбережжі Мексиканської затоки. Там 
Горрі не тільки працював постійним 
лікарем в двох лікарнях, а й брав активну 
участь в житті громади. В різний час він 
служив членом ради, поштмейстером, 
президентом Апалачікольского 
відділення Банку Пенсаколи, секретарем 
масонської ложі, був одним із засновників 
Троїцької єпископальної церкви.

Медичні дослідження Горрі включали 
вивчення тропічних хвороб. Він закликав 
осушувати болота і охолоджувати 
лікарняні кімнати.



Машина для виготовлення 
льоду

Горрі почав експерименти зі 
створенням штучного льоду. У 1845 
році він залишив медичну практику і 
зосередився на проекті зі створення 
агрегату, здатного охолоджувати 
повітря. В результаті Горрі 
сконструював перший у світі 
компресор, що стискає повітря, яке 
потім, проходячи через змійовик, 
розширюється і охолоджується. Цей 
принцип донині використовується в 
усіх холодильних установках і 
кондиціонерах. На основі цього 
винаходу Джон Горрі побудував 
машину для виробництва льоду. 6 
травня 1851 року його отримав на неї 
патент №8080. Оригінальна модель 
цієї машини і наукові статті, написані 
Горрі, зберігаються в Смітсонівському 
інституті.



Деніел МакКаллум
21.01.1815 — 27.12.1878

Американський залізничний 
інженер, який народився в 
Шотландії, генеральний директор 
залізниці Нью-Йорк та Ері у 1855 
році. У 1858 році заснував компанію 
«McCallum Bridge Company».

Генерал-майор Юніон Бревет під 
час громадянської війни в Америці.

Відомий як один з перших 
піонерів управління. Він 
сформулював групу загальних 
принципів управління, і йому 
приписують розробку першої 
сучасної організаційної схеми, як 
способу управління діловими 
операціями.

Крім того, Деніел МакКаллум був 
талановитим поетом і залишив після 
себе безліч віршів.



Негнучка арочна ферма МакКаллума

Наприкінці 1840-х років МакКаллум розробив специфічну конструкцію 
фермового мосту для залізничних мостів, яку називали негнучкою арочною 
фермою МакКаллума. У 1851 році було побудовано міст над річкою 
Сускеханна, недалеко від Ланесборо, штат Пенсільванія, для залізниці 
Нью-Йорк та Ері. Міст був побудований переважно з соснового брусу, із 
малою кількістю залізних прутів і обшивок. 

Негнучкі арочні ферми використовувались у дерев'яних залізничних 
мостах через США та Канаду в 19 столітті. Компанія «McCallum Bridge 
Company» спеціалізувалась на залізничних мостах, які вони будували у 
Західних та Південних Штатах. Деякі з співробітників Howe truss були 
настільки вражені діловим успіхом МакКаллума, що вони почали вигинати 
верхні пояси, і яскравим прикладом такої практики став міст через Рок-
Айленд через річку Міссісіпі. Поява сталевих мостів у 1860-х роках зробила 
застарілим його унікальний дизайн.



Дякуємо за увагу!

ZOUNB
«Відділ техніко-

економічної літератури»

Для більш детального 
ознайомлення з історією 
винаходів та їх авторами 
завітайте до бібліотеки
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