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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.



Томас Саттон
22.09.1819 — 19.03.1875

 Англійський фотограф, винахідник та 
автор.

У 1855 р. він створив у Джерсі 
фотографічну компанію з діловим 
партнером Луї Дезіре Бланквар-Еврардом. 
Наступного року Саттон і Бланкварт-
Еврард заснували журнал «Фотографічні 
нотатки», який Саттон редагував протягом 
одинадцяти років. Саттон написав низку 
книг на тему фотографії, зокрема 
«Словник фотографії» в 1858 р.

У 1859 р. Саттон розробив найпершу 
панорамну камеру із ширококутним 
об'єктивом. У 1861 р. - створив першу 
рефлекторну камеру з одним об'єктивом. 
Саттон був фотографом Джеймса Клерка 
Максвелла, що першим продемонстрував 
кольорову фотографію у 1861 р.

Саттон також працював над розробкою 
сухих фотопластин.



Однооб'єктивна 
дзеркальна камера

У 1861 р., одночасно з винаходом 
коллодіонного процесу, англієць Томас 
Саттон отримав патент на фотоапарат з 
вбудованим дзеркалом. У фотоапараті 
Саттона дзеркало підвішувалося на 
шарнірі, повертаючись на якому могло 
займати два положення: похиле між 
об'єктивом і фотопластинкою, або 
горизонтальне уздовж верхньої стінки 
камери. Залежно від цього, дзеркало 
відкидало світло на матове скло, або 
безперешкодно пропускало його до 
фотоматеріалів. Одночасно дзеркало 
виконувало роль затвора. У порівнянні зі 
звичайним фотоапаратом прямого 
візування, що дає на матовому склі 
перевернуте догори ногами зображення, 
така камера забезпечувала більш звичну 
орієнтацію предметів у видошукачі.



П’єр Мішо
25.06.1813 — 1883

Французький інженер, коваль, 
який виготовляв деталі для торгівлі 
каретами в Парижі протягом 1850–
60 рр. У вільний час 
експериментував з «їздовими 
механізмами», яких ставало все 
більше і більше.

У 1853 р. представив публіці 
особливий пристрій - педалі, 
прироблені до переднього колеса. 
Промисловці з Ліона, брати Олів'є, 
зрозуміли, що у ідей Мішо велике 
майбутнє і запропонували 
співпрацю. У 1864 р. був 
налагоджений промисловий випуск 
педальних велосипедів моделі 
«денді-хорз».



Велосипед

У 1853 р. Мішо представив публіці особливий пристрій - педалі, 
прироблені до переднього колеса. Також він застосував сідло на 
пружинах - для більшої амортизації, і поставив гальмо на заднє колесо. 
У 1861 р. П’єр Мішо спільно з сином Ернестом Мішо представили нову 
модель. Дизайн базувався на попередній моделі, з тією лише різницею, 
що на нових велосипедах серпантинова рама була виготовлена   із двох 
шматків чавуну, скріплених болтами, замість дерева, що зробило її 
більш елегантною та зручною для масового виробництва. Винаходи 
були запатентовані.

Саме Мішо придумав визначення для двоколісних машин з 
педалями, яким люди користуються досі. Велосипед перекладається з 
латині як «швидкохідний» - vēlōx «швидкий» і pēs «нога».



Френсіс Уенем
1824 — 1908

Британський інженер і вчений, 
піонер авіації, один із засновників 
Повітроплавального суспільства 
Великобританії.

У 1871 р. побудував першу в світі 
аеродинамічну трубу для дослідження 
аеродинамічних характеристик крила. 
Зробив великий внесок у вивчення 
аеродинаміки крила літальних 
апаратів. Внесок Уенема в розвиток 
ідеї аеродинамічного літального 
апарату був високо оцінений Вілбером 
Райтом.

На рубежі 50-60 рр. XIX століття 
Френсіс Уенем виготовив кілька 
літальних апаратів. Випробування цих 
апаратів були невдалі - при спробі 
зльоту вони ламалися.



Аеродинамічна труба

У 1871 р. Уенем побудував, спільно з Ч. Бруком і Дж. Браунінгом, першу 
в світі аеродинамічну трубу і провів в ній ряд дослідів з дослідження 
аеродинамічних характеристик несучих поверхонь. В ході цих дослідів було 
вперше експериментально підтверджено позитивний вплив великого 
подовження крила (відношення розмаху крила до його ширини) на його 
аеродинамічну якість. Френсіс Уенем був одним з перших, хто висловив 
думку про доцільність використання в крилі літака викривленого профілю, 
подібного до профілю крила птаха, а також про позитивний вплив на 
аеродинамічний якість крила збільшення його подовження. Однак наукова 
громадськість тоді визнала цей висновок сумнівним, оскільки інші 
результати, отримані в ході дослідів Уенема і Брука, містили явні неточності, 
що було наслідком недосконалості техніки експерименту.



Бенджамін Тілман
26.10.1821 — 04.07.1901

Американський військовий, 
хімік і винахідник англійського 
походження.

Найзнаменитіший винахід - 
процес піскоструменевого 
очищення, або обробки, або 
бластінг. За легендою, ідея цього 
винаходу до нього прийшла, коли 
він, будучи генералом, побачив, 
як пісок в пустелі під дією вітру 
залишає сліди на склі. Також 
Тілман в 1867 р. винайшов процес 
делінгіфікаціі деревини водними 
розчинами гидросульфита 
кальцію в кислому середовищі - 
сульфітне варіння.



Піскоструменевий апарат

Перебуваючи в званні генерала, Бенджамін Тілман в пустелі брав 
участь в розвідці, де його зацікавила одна особливість, пов'язана з 
піском. Він звернув увагу, що пісок, який сильними поривами вітрів 
приносило з пустелі, змінює поверхню віконного скла, а також виточує 
борозни в гладкою структурі вікон, в незахищених віконницями місцях. 
Через деякий час, на цих місцях утворювався химерний візерунок. 
Бенджамін почав експериментувати - одну частину вікон він закривав, 
для того, щоб захистити від гнаного вітром піску, а інша залишалася 
відкритою. Результати не змусили себе довго чекати і з спонукали 
генерала на створення першого піскоструменевого апарату. В 1871 р. у 
Великобританії Тілману вручили патент на його машину. Внаслідок 
цього, він разом з братом заснував свою першу фірму.



Вільгельм Маузер
02.05.1834 — 13.01.1882

Німецький конструктор і організатор 
виробництва стрілецької зброї.

У 1867-1869 рр. Вільгельм разом з братом 
Петером розробляють затвор для гвинтівки, що 
був удосконаленням затвора  французької 
голчастої гвинтівки Шасспо.

У 1868 р. брати Маузер спільно з Чарльзом 
Норрісом запатентували в США казеннозарядну 
гвинтівку з новою пластинчастою пружиною на 
рукоятці затвора.

У 1871 р. брати Маузер створюють 
однозарядну гвинтівку Gewehr 1871 під патрон 
11x60 мм.

У 1872 р. брати Маузер купили збройовий 
завод в Оберндорф-на-Неккарі. Була створена 
компанія «Брати Маузер». Вільгельм займався 
переважно фінансовими і комерційними 
питаннями.

У 1882 р. Вільгельм Маузер помер, в зв'язку з 
чим Петер Пауль в 1884 р. реорганізував 
компанію в акціонерне товариство Завод Зброї 
Маузер.



Петер Маузер
27.06.1838 — 29.05.1914

Німецький конструктор і організатор виробництва 
стрілецької зброї.

У 1880 р. Петер Пауль створює магазинну гвинтівку, 
в якій вперше з'явився поздовжньо-ковзний затвор з 
двома бойовими упорами.

У 1888 р. створено магазинну гвинтівку Gewehr 1888 
і безфланцевий патрон для гвинтівки 7,92×57 мм 
«Маузер», який використовує бездимний порох .

5 квітня 1898 р. на озброєння німецької армії була 
прийнята гвинтівка Mauser 98 під патрон 7,92×57 мм 
«Маузер».

Іншим напрямком конструкторської діяльності 
Петера Пауля Музера стала робота зі створення 
самозарядних гвинтівок. У 1896 р. з’явився 
самозарядний пістолет Mauser C96.

7,92-мм самозарядна гвинтівка Маузер М. 1900 
стала першою німецькою конструкцією автоматичної 
зброї, що працює за принципом використання віддачі 
стовбура з замиканням затвора бойовими упорами. 

У автоматичній гвинтівці Маузер М. 1902 Петер 
Пауль вибрав інший принцип роботи автоматики. У 1906 
р. з'являється нова вдосконалена модель цієї гвинтівки, 
через два роки - модернізована ще раз.

У 1912 році за внесок у розвиток німецької зброї 
Петер Пауль Маузер отримав титул барон фон Маузер.



Гвинтівка Маузер 1871

Перша гвинтівка фірми Mauser конструкції Петера Маузера і Вільгельма 
Маузера. Проте, в кінці 1871 р. на озброєння армії Німецької імперії в 
попередньому порядку була прийнята гвинтівка Маузер.

Добре відомий в даний час важіль запобіжника у вигляді прапорця був 
розроблений саме для Gewehr 71. Gewehr 71 є гвинтівкою з поздовжньо-
ковзаючим затвором, що використовує 11 мм патрони, споряджені димним 
порохом. Спочатку гвинтівка була однозарядної, але в 1884 році вона була 
пристосована під 8 зарядний трубчастий магазин конструкції Альфреда фон 
Кропачек, ставши таким чином першою німецькою багатозарядною 
гвинтівкою. Ця версія гвинтівки отримала позначення Gewehr 71/84. 
Позначена як М1887, вона відрізнялася від М71/84 бічним розташуванням 
шомпола, наявністю другого бойового упору в задній частині затвора і 
використанням патрона 9,5×60R.



Клеман Адер
02.04.1841 — 03.05.1925

Французький інженер, авіаконструктор, винахідник.
В 1878 р. він удосконалив телефон конструкції 

Белла. За допомогою вдосконаленого телефону Белла 
він організував першу телефонну мережу в Парижі в 
1880 р.

У 1881 р. винайшов «театрофон».
У 1903 р. винайшов двигун V8 для ралі Париж - 

Мадрид.
В 1886 р. Адер побудував свій перший літальний 

апарат, Еол. 9 жовтня 1890 р. Адер на цьому апараті зміг 
злетіти і пролетіти близько 50 м. Вважається, що це був 
перший в історії зліт літака, здійснений тільки за 
рахунок тяги власної силової установки. 

Адер побудував літак, який він назвав Авіон II. Він 
стверджував пізніше, що здійснював політ на Авіон II в 
серпні 1892 р. на відстань 200 ярдів (близько 200 м).
  14 жовтня 1897 р. після численних наземних 
випробувань Адер здійснив спробу польоту Авіон III. 
Деякі глядачі стверджували, що Авіон котився, злетів і 
пролетів понад 300 м, інші ж - що Авіон III розбився ще 
до зльоту.

Клеман Адер залишався активним прихильником 
розвитку авіації. Він видав в 1909 р. працю L'Aviation 
Militaire, яка стала дуже популярною і пройшла 10 
видань за п'ять років до початку Першої світової війни.



Театрофон

Театрофон - це система для стереофонічної передачі оперних 
та театральних вистав через телефон на відстань до 3 км від 
театру. Він був вперше представлений в Парижі в 1881 р. 
Клементом Адлером. Комерційне виробництво театрофона тривало 
в Парижі з 1890 по 1932 рр., з пропозицією передачі церковних 
богослужінь та останніх новин. Таким чином театрофон став 
технічним попередником трансляцій. Інші підприємці змінювали 
назвитехнічних та ринкових моделей театрофона. Через це в 1895 
р. театрофон став відомий у Великобританії під назвою 
Електрофон. Електрофон був поширений у Англії у 1910-х рр. і 
користувався популярністю.



Едвін Х’юстон
09.07.1847 — 01.03.1914

Американський інженер-електрик, академік, 
бізнесмен, винахідник і письменник.

Х’юстон допомагав розробляти генератор 
дугового світла своєму колезі-студенту Еліу 
Томсону. Разом вони створили компанію Thomson-
Houston Electric Company у 1882 р. Він працював 
головним електриком Міжнародної електричної 
виставки у Філадельфії в 1884 р.

У 1892 їх компанія об'єдналась з компанією 
Едісона General Electric і сформував General 
Electric  Company. У 1894 р. Х'юстон створив 
консультаційну фірму з електротехніки з Артуром 
Кеннеллі. Також вони опублікували серію 
"Праймери електрики" у 1884 р.

Х'юстон двічі був президентом 
Американського інституту інженерів-електриків. 
Він був членом Електричної комісії США, 
Американського інституту гірничих інженерів, 
Американського філософського товариства та 
багатьох інших. Він також є автором книг для 
серії "Чудо-книги науки", до якої входять Книга 
чудес вулканів та землетрусів, Книга чудес 
атмосфери, Книга чудес світла та Книга чудес 
магнетизму.



Еліу Томсон
29.03.1853 — 13.03.1937

Британський та американський інженер, 
винахідник та підприємець, який зіграв 
важливу роль у створенні великих 
електричних компаній у США, Великій Британії 
та Франції.

Разом із Едвіном Х'юстоном, колишнім 
вчителем, а пізніше і колегою Томсон заснував 
Thomson-Houston Electric Company. Відомі 
винаходи Томсона, створені у цей період: 
апарат контактного зварювання, проекти 
дугової системи освітлення, місцевий силовий 
трансформатор, індукційний грозозахист. У 
1892 р. Thomson-Houston Electric Company 
об'єдналася із General Electric Company 
Едісона, щоб стати General Electric Company. У 
подальшому ім'я Томсона було відзначено у 
британській компанії British Thomson-Houston 
(BTH) та французьких компаніях Thomson і 
Alstom.
Між 1880 і 1885 Томсон подавав в середньому 
двадцять одну патентну заявку на рік, у роки 
між 1885 і 1890 ця кількість подвоїлася.



Електродугова лампа
Створено у 1881 р. Відноситься до того 

класу електричних ламп, які можна назвати 
падаючими і підйомними, в яких зміна 
положення вугільних електродів відбувається 
через певні проміжки часу під час горіння 
шляхом падіння верхнього електрода і його 
негайного підйому.

Метою винаходу було отримання в таких 
лампах максимальної надійності роботи, 
особливо коли кілька з них використовуються 
в одному ланцюзі, а також спрощення 
конструкції і компенсація невеликих змін сили 
струму, що діє на них. Для цієї мети 
використаний  електромагніт, який працює 
для підйому верхнього вугільного електрода 
за допомогою механізму зчеплення 
шунтуючий електромагніт або магніт, 
поміщений в похідний ланцюг навколо 
вугільних електродов. Нові особливості, 
включені в даний винахід, відносяться до 
певних засобів компенсації, застосованих як 
до якоря підйомного магніту, так і до якоря 
шунтуючого магніту,



Олександр Белл
03.03.1847 — 02.08.1922

Американський і канадський учений, 
винахідник і бізнесмен шотландського 
походження, один з основоположників 
телефонії, засновник компанії American 
Telephone and Telegraph Company (AT&T).
6.04.1875 - Мультиплексний телеграф
07.03.1876 - Рідинний телефонний передавач
06.06.1876 - Телефонний приймач
29.08.1876 - Генератор електричного струму
30.01.1877 - Телефон з постійним магнітом
1878 - 1879 - Телефонний апарат
1879 - 1881 - Вита пара
08.06.1880 - Телефонний передавач
15.03.1881 - Електричний дзвінок
10.05.1881 - Телефонний приймач
1880 - 1881 - Фотофон, Фотофонічний 
передавач, Фотофонічний приймач
1886 - Фонограф
1904 - 1913 - Аероплан
1922 - Гідродром



Металодетектор
Металодетектори поділяються на два види 

— стаціонарні і мобільні. Стаціонарні це ті які 
можна побачити в аеропортах — великі у формі 
арки. Мобільні в свою чергу поділяють: для 
огляду людей і пошукові. Для огляду людей це 
невеликі прилади у формі сплюснутої палиці, їх 
в основному використовує охорона. Пошукові 
використовуються службами МНС і 
археологами, вони чутливіші й точніші. 
Пошукові також можна розділити на ґрунтові і 
підводні.

Основним елементом металодетектора є 
котушка, яка створює змінне магнітне поле й 
детектує збурення, спричинені вихровими 
струмами в металічних об'єктах.

Шотландський фізик Олександр Белл 
першим використав металошукач, щоб 
спробувати виявити місце знаходження кулі в 
груди американського президента Джеймса 
Гарфілда в 1881 р., хоча ця спроба і була 
безуспішною, оскільки тіло президента 
знаходилося на металевому ліжку, що вводило 
металошукач в оману.



Томас Едісон
11.02.1847 — 18.10.1931

Американський науковець і винахідник. 
Автор винаходів, на які видано 1093 патенти 
США та 1239 патентів інших країн. Він 
запропонував використовувати на початку 
телефонної розмови слово «алло».
1860 - Аерофон
1868 - Електричний лічильник голосів на 
виборах
1869 - Тікерний апарат
1870 - Вугільна телефонна мембрана
1873 - Квадруплексний телеграф
1876 - Мімеограф
1877 - Фонограф
1877 - Вугільний мікрофон
1879 - Лампа розжарювання з вугільною 
ниткою
1880 - Магнітний сепаратор залізної руди
1891 - Кінетоскоп
1908 - Залізо-нікелевий акумулятор

У 1928 р. нагороджений Золотою медаллю 
Конгресу. Член Національної академії наук 
США (1927).



Кінетоскоп
Рання технологія кінематографа для 

показу рухомих зображень, винайдена в 
1891 р. Томасом Едісоном. На відміну від 
сучасного кінопроектора, кинетоскоп не 
давав можливості колективного 
перегляду на екрані, а був призначений 
для індивідуального глядача, котрий 
спостерігав зображення через окуляр.

Едісон планував також створити 
кінетоскоп для перегляду об'ємних 
зображень за аналогією з стереоскопом, 
але через початок конкуренції з іншими 
пристроями незабаром відмовився від цієї 
ідеї. Одним з головних недоліків 
конструкції, який зумовив індивідуальний 
спосіб перегляду, була низька світлова 
ефективність. Через безперервний рух 
кіноплівки повз окуляр, кинетоскоп 
вимагав дуже коротких спалахів світла 
для отримання хоча б відносної стійкості 
зображення. Це позбавляло можливості 
забезпечити достатню яскравість при 
проекції на екран.



Вільям Діксон
03.08.1860 — 28.09.1935

Американський винахідник 
шотландського походження, 
кінопродюсер, актор, кінооператор, 
режисер, власник студії.

З 1887 р. керував лабораторією 
«живих фотографій» в Вест-Оранж. У 
1889-1892 рр. встановив разом з 
Едісоном стандарт перфорації 
сучасного фільму.

Займався розробкою фонографа, 
але також цікавився «рухомими 
картинками». Деякі з його ідей були 
реалізовані, наприклад, 35 мм 
стандарт для кіноплівки, склад 
емульсії для плівки і ін. Відомий також 
як винахідник мутоскопа. У 1893 р. 
Діксон допрацював свій винахід і пішов 
від Едісона, щоб розпочати власну 
справу. Один із засновників компанії з 
виробництва фільмів «Мутоскоп і 
Байограф».



Кінетограф

Апарат для запису рухомого зображення на кіноплівку. Створено в 1889-
1891 рр. конструкторською групою під керівництвом Вільяма Діксона в 
лабораторії Едісона.
На створення пристрою Едісона надихнули досліди Едварда Мейбріджа по 
хронофотографії. Однак перші досліди були невдалими. Зробити прорив 
допомогла поява в 1889 р. рулонної фотоплівки. Отримана з неї перфорована 
кіноплівка могла транспортуватися з більш високою точністю. Імпульсне 
освітлення «електротахіскопа» Оттомара Аншютца трансформувалося в вузьку 
щілину обертового обтюратора, «заморожує» зображення окремих кадрів на 
безперервно рухається кіноплівці. На початку 1891 р. Діксон з новим 
асистентом Вільямом Хейзом зібрали працездатний «Кінетограф», який знімав 
на перфоровану кіноплівку. 20 травня відбулася перша публічна демонстрація 
відзнятих фільмів, серед яких був ролик, що пізніше отримав назву 
«Привітання Діксона».



Отто Лілієнталь
23.05.1848 — 10.08.1896

Німецький інженер, винахідник, 
льотчик, один з піонерів авіації, який 
пояснив причини паріння птахів. 
Створив науку про планеризм.

За свою коротку льотну кар'єру 
Лілієнталь розробив десяток моделей 
монопланів, літаків, що махають 
крилами, та двох біпланів.

У 1889 р. Ліліенталь опублікував 
свою знамениту книгу "Пташиний 
політ як основа авіації".

Працюючи спільно зі своїм братом 
Густавом, Лілієнталь здійснив понад 
2000 польотів на планерах своєї 
конструкції, починаючи з 1891 р. з 
першою версією планера "Дервіцер", 
аж до своєї смерті під час катастрофи 
планера в 1896 р. Загальний час його 
польоту становив п'ять годин.



Планер Дервіцера
Планер Дервіцера - це планер, 

розроблений Отто Лілієнталем. 
Названий так тому, що був 
випробуваний поблизу Дервіца в 
Бранденбурзі. Зроблений в 1891 р., 
він став дуже ранньою успішною 
конструкцією, що здатна перевезти 
людину, і одним із перших 
успішних пілотованих літальних 
апаратів у світі.

Лілієнталь здійснив польоти на 
ньому на відстань до 25 метрів (80 
футів). Отто використовував 
підйом вітру 10 м/с проти пагорба, 
щоб залишатися нерухомим по 
відношенню до землі, кричачи 
фотографу на землі, щоб він зайняв 
найкраще положення для 
фотографії.



Чарльз Ван Депоель
27.04.1846 — 18.03.1892

Американський інженер-електрик, 
винахідник та піонер у галузі електричної 
залізниці, який продемонстрував 
практичність електричної тяги (1874) та 
запатентував електричну залізницю (1883).

В 1869 р. Ван Депоель став успішним 
виробником церковних меблів, а потім почав 
цікавитись електрикою. Також Ван Депоель 
отримав патенти на електричний генератор 
(1880), вугільну комутаторну щітку (1888), 
електричний поршневий двигун змінного 
струму (1889), систему тельферу, підвішену 
до кабелів (1890), вугледобувну машину 
(1891) та безредукторний електровоз (1894). 
Ван Депоель продав свої електричні 
залізничні патенти в 1888 р. компанії 
Thomson-Houston Electric Company з Лінна, 
яка незабаром після цього була поглинена 
Генеральною електричною компанією.



Електрична вугледобувна 
машина

Винахід відноситься до 
вдосконалення вугледобувних 
машин, в яких для виконання робіт з 
підрізання застосовується низка 
кутів.

Завданням винаходу є створення 
пристрою, в якому багато громіздких 
опорних частин машин, що 
використовуються в даний час, 
усуваються, роблячи машину меншою 
та легшою і здатною до успішної 
роботи в обмежених просторах.

Подальші цілі полягають у 
спрощенні механізму автоматичної 
подачі вперед свердел та видаленні 
розкладеного матеріалу, всі операції 
виконуються в унісон.

Хоча було показано необхідну 
потужність для роботи машини, яка 
постачається від електродвигуна, 
зрозуміло, що електродвигун міг бути 
замінений на будь-яку іншу відому 
форму двигуна.



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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