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Telefon komórkowy przyszłości 
 
 
Obecnie rozwój techniczny telefonów komórkowych następuje bardzo szybko, 

ale niestety nie jest on współmierny do rozwoju ergonomii ich użytkowania. Telefony 

nadal mają podobny kształt i gabaryty jak to miało miejsce wiele lat temu. 

W tej chwili możemy zdecydować się na mały i poręczny telefon ubogi w 

‘nowinki techniczne’ z małym wyświetlaczem albo telefon zaawansowany technicznie 

z dużym, przejrzystym wyświetlaczem, ale proporcjonalną do niego wielkością i 

wagą. Myślę, że rozwiązaniem tego problemu będzie wprowadzenie, dotykowych 

wyświetlaczy, których elastyczność można by zmieniać za pomocą impulsów 

elektrycznych. Każdy według swojego uznania mógłby regulować jego wielkość w 

zależności od swoich potrzeb, poprzez złożenie go na wzór kartki papieru. Takie 

urządzenie byłoby odporne na urazy mechaniczne, zarysowania i wodę. Kolejną 

zaletą takiego rozwiązania jest niski pobór energii i waga . Telefon ten można by było 

założyć na rękę niczym bransoletkę, by potem bez trudu zdjąć i rozłożyć do formatu 

A4 by wspólnie ze znajomymi cieszyć się z oglądania zdjęć czy filmów bez potrzeby 

ich powiększania. Już dziś istnieją elastyczne wyświetlacze TFT firmy HP tudzież 

OLED firmy Sony . Uważam, że takie telefony całkowicie przejmą rolę obecnych 

desktopów i laptopów, w których to właśnie wielkość wyświetlacza jest główną 

przewagą nad telefonami komórkowymi. To one będą nieodłączną częścią w życiu 

każdego człowieka chcącego iść z duchem czasu. Wszystkie urządzenia 

elektroniczne służące poprawie jakości naszego życia znajdą się w tym jednym 

urządzeniu. Karty kredytowe, klucze to wszystko już niedługo będzie niepotrzebne. 

Telefon komórkowy przejmie całkowitą dominację na rynku urządzeń przenośnych. 

Stanie się również ‘sercem’ każdego domu. Włączenie ogrzewania, nalanie wody do 

wanny czy sprawdzenie stanu lodówki będzie odbywać się przy pomocy telefonu z 

każdego miejsca na ziemi.  

Kolejną ciekawą innowacją, którą chciałbym widzieć w przyszłości jest zestaw 

słuchawkowy zakładany na stałe, bezpośrednio do ucha wewnętrznego oraz 

mikrofon w jamie ustanej. Te urządzenia komunikowały by się w sposób całkowicie 
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bezprzewodowy z telefonem co przełożyło by się na komfort i swobodę w ich 

użytkowaniu. Nie byłyby już potrzebne dodatkowe urządzenia do prowadzenia 

rozmów czy słuchania muzyki. Telefon komórkowy jest bez wątpienia urządzeniem 

które będzie towarzyszyć ludzkości przez jeszcze długi czas. 

 


