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Pół wieku SONY

czyli historia rozwoju RTV i AV
Część 2
Wiek dojrzały

Wejście do jednej z fabryk Sony pod Tokio.

Kontynuujemy pasjonującą historię pioniers−
kich opracowań sprzętu RTV i AV w japońskim
koncernie Sony. W poprzednim odcinku nasza
opowieść urwała się w połowie lat sześćdziesią−
tych, gdy powstały już pierwsze konstrukcje dos−
konałych telewizorów tranzystorowych.
Obecni szefowie Sony: Norio Ohga i Nobuyuki Idei.
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W tym czasie pojawiły się również pierwsze magnetowidy tranzystoro−
we. I tym razem palma pierwszeństwa należy do Sony. Pierwszym na świe−
cie, całkowicie tranzystorowym magnetowidem monochromatycznym do
użytku domowego, był model CV−2000, opracowany w roku 1964. Na pół−
calowej taśmie można było zapisać program trwający 60 minut. Względnie
niska cena − 200.000 jenów − sprzyjała szerokiemu rozpowszechnieniu tego
modelu w domach, szkołach i instytucjach do zapisu i odtwarzania wyda−
rzeń sportowych, programów rozrywkowych, itp. Oczywiście, model CV−
2000, poprzedziły inne opracowania magnetowidów. Prace nad magneto−
widami Sony rozpoczął już w roku 1950. W 1961 roku opracowano pierw−
szy na świecie tranzystorowy magnetowid SV−201, a rok później powstał
najmniejszy na świecie magnetowid profesjonalny o nazwie PV−100. Był on
50 razy mniejszy i 10 razy tańszy od stosowanych wówczas magnetowidów
studyjnych. Model PV−100 osiągnął wielki sukces rynkowy, m. in. w roku
1964 był używany na Olimpiadzie w Tokio do celów dokumentacyjnych i sę−
dziowskich.
Konstruktorzy Sony wnieśli też wielki wkład w rozwój telewizji koloro−
wej. Palma pierwszeństwa w telewizji kolorowej należy do Stanów Zjedno−
czonych, gdzie odbiorniki TVC były dostępne na rynku już w połowie lat
pięćdziesiątych. Podstawowe rozwiązania techniczne powstały w amery−
kańskim koncernie RCA, gdzie m. in. wymyślono konstrukcję lampy kine−
skopowej z maską do separacji wiązek elektronów, odpowiadających trzem
podstawowym kolorom. Ekran tego kineskopu ma kształt wycinka kuli. Ta
konstrukcja stała się światowym standardem.
Sony zdecydował jednak opracować własną konstrukcję kineskopu
i w roku 1968 powstał słynny Trinitron. System Trinitron używa pojedyncze−
go działa elektronowego i siatki aperturowej zamiast maski do separacji ko−
lorów. Ekran kineskopu w systemie Trinitron jest wycinkiem walca. Zaletą
cylindrycznego kształtu ekranu, w porównaniu ze sferycznym, jest znaczne
zredukowanie nieprzyjemnych odbić światła oraz lepsza ostrość i jaskra−
wość obrazów.
W roku 1971 Sony wypuszcza na rynek pierwszy w świecie magnetowid
kasetowy VP−1100. W kolejnych latach powstaje cała seria magnetowidów
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Pierwszy Compact Disc − CD−P101.

Pierwszy telewizor
z systemem Trinitron.
profesjonalnych, szeroko znana jako “U−matic
system”. Wreszcie w roku 1975 zaprezentowa−
no model SL−6300 − pierwszy magnetowid do−
mowy w systemie Betamax. Wielkim osiągnię−
ciem było uzyskanie długich czasów rejestracji
w małej kasecie z 1/2−calową taśmą magnetycz−
ną.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez
walkmana, ale mało kto wie, że jest to nazwa pra−
wnie zastrzeżona przez firmę Sony, której świat
zawdzięcza wymyślenie tego urządzenia i rozpro−
pagowanie już w latach siedemdziesiątych. Do−
dajmy, że “walkman” nie jest poprawnym sło−
wem w języku angielskim i najpierw ta nazwa
Mini−Disc.
przyjęła się w krajach nieanglojęzycznych.
W latach osiemdziesiątych Sony przewodzi
światowej stawce firm produkujących kamery video. Wraz z opracowaniem
w roku 1985 względnie taniej kamery stało się możliwe rozpowszechnienie
tego urządzenia w gospodarstwach domowych. Światowym standardem
stał się profesjonalny system video−Betacam, opracowany przez firmę So−
ny w roku 1982.
Lata osiemdziesiąte to również początek zastosowań elektroniki cyfro−
wej w sprzęcie audio−video. W roku 1982 pojawiły się pierwsze płyty CD
(Compact Disc) i pierwszy odtwarzacz tych płyt, produkowany przez Sony
pod symbolem CDP−101. Liczba 101 w symbolu tego urządzenia podkreśla
świadomość jego twórców, że jest to wielki wynalazek naszego wieku. Is−
totnie, płyty CD szybko podbiły świat, już w roku 1986 sprzedaż krążków
kompaktowych (CD) była większa niż płyt długogrających (LP). Naturalnym
kolejnym etapem rozwoju techniki kompaktowej jest najnowszy wynalazek
Sony, znany pod nazwą Mini−Disc (MD). Wszystko wskazuje na to, że po−
ręczny Mini−Disc z magnetyczną płytą o średnicy 64 mm, szybko stanie się

Walkman
WM−EX2.
współczesnym odpowiednikiem magnetofonu
kasetowego. Ostatnio wielkie sukcesy rynkowe
odnosi walkman MD.
W naszym artykule zabrakło miejsca dla takich
tematów jak DAT, karaoke i wielu innych waż−
nych opracowań, ale nawet ten krótki i dość po−
bieżny opis 50−letniej historii rozwoju produktów
Sony pokazuje wyjątkową, pionierską rolę tej fir−
my w rozwoju światowej techniki RTV i AV.
Wiesław Marciniak
Kamera video systemu Betacam.
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