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Pagrindžiama, kad didžiaisiais tradicinės elektronikos išradimais dera laikyti vakuuminio triodo, tranzis-
toriaus, monolitinio mikrograndyno ir mikroprocesoriaus sukūrimą. Taigi tradicinės elektronikos pradžią 
derėtų sieti su vakuuminio triodo, o ne vakuuminio diodo išradimu. Parodoma, kad elektronikos mokslas 
nėra toks jaunas, kaip kompiuterija ar šiuolaikinės informacinės technologijos: elektronika jau šimtametė, o 
2004–2008 m. – ne vienos brandžios sukakties metai. Elektronikos terminija nebe pradinio raidos tarpsnio – 
pagrindiniai terminai turėtų būti seniai susisteminti ir sunorminti. Deja, terminai vis tebekaitaliojami, kai 
kurie buvę geri net gadinami. Straipsnyje nagrinėjami nepriimtini tranzistorių ir mikrograndynų atmainas 
bei susijusias sąvokas pavadinantys terminai, pagrindžiama, kokie labiausiai tiktų, būtų sistemiški ir tikslūs. 
Straipsniu paminimos gausios elektronikos sukaktys.
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Įvadas

Sunku nurodyti elektronikos kaip mokslo, kaip 
tam tikros įrangos, technikos ar, kaip dabar 
sakoma, technologijos pradžią. Juk elektronikai 
priskiriamas ir ankstyvasis radijas – „bevielė te-
legrafija“ (M. Lūmis (Mahlon Loomis), 1866 m.; 
N. Tesla (Nikola Tesla), 1893 m.), nors jokių 
elektroninių įtaisų dar nebuvę pasitelkta. Len-
gviau išvardyti įvykius, lėmusius elektronikos 
plėtotės proveržius, pakėlusius elektroniką į 
naujas aukštumas, pavertusius ją į tokią, kokia 
yra dabar. Kiti laimėjimai priskirtini didžiųjų 
išradimų prielaidoms ir tolesnei raidai. Žino-
ma, tuos proveržius dažnai lemia pramonė, jos 
įžvalga, suinteresuotumas, parama. Jei to nėra, 
daugelis išrastų dalykų ilgam pamirštami, kaip 
neturėję pramoninės reikšmės.

Vis pabrėžiamas vakuuminio diodo išra-
dimas kaip elektronikos pradžia. Vis dėlto ne 
J. A. Flemingo (John Ambrose Fleming, Anglija) 
1904 m. išrastas vakuuminis diodas, o vakuu-
minis triodas, sumanytas L. de Foresto (Lee de 
Forest, JAV, 1906 m.), atvėrė tiesius kelius toli-
majam telefono, radijo ryšiui, televizijai, kom-
piuteriams. Vakuuminio diodo išradimas – tik 
svarbi prielaida triodui išrasti. Todėl didžiaisiais 
tradicinės elektronikos išradimais verta laikyti 
vakuuminio triodo, tranzistoriaus, monolitinio 
mikrograndyno ir mikroprocesoriaus išradi-
mus. Visi jie yra sukurti amerikiečių, bet prie-
laidas tam kūrė ne vienos tautos atstovai. 

Vakuuminio triodo išradėjas šiaip nebuvo 
sąžiningas mokslininkas. Gal būtent tai lėmė, 
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kad jo išradimas nėra laikomas elektronikos 
pradžia. Britams juk taip pat ne prošal turėti dar 
vieną savą kertinį išradėją.

Elektronikos terminija atsirado kartu su 
pačia elektronika, o lietuviškoji jos terminija – 
kartu su elektronikos pradmenimis Lietuvoje, 
nes joks mokslas nėra įmanomas be terminų, 
be terminijos. Šiandien lietuviškoji elektroni-
kos terminija nėra taisyklinga. Elektronikos 
specialistai tikrai per mažai jai skiria dėmesio, 
ne vienas, paprašytas patarimo, atsako: „Mes 
straipsnius rašome angliškai“, „Terminus tegul 
kuria ir tvarko kalbininkai“. 

Terminų tvarkybos būklė yra tokia, kad 
prieš dešimtmečius išrastų įtaisų ir su jais 
susijusių jau tikrai nusistovėjusių sąvokų pava-
dinimai vis tebekaitaliojami, buvę geri termi-
nai vienašališkai „tobulinami“ ir sugadinami, 
paskui nenorima to pripažinti, nesirengiama 
taisyti, negirdima jokių argumentų, svarstymų 
ir net surašoma į žodynus, o tada jau sakoma, 
kad tai juose taip teikiama. Dažniausiai taip 
paviršutiniškai „gerinama“ ne savo mokslo 
terminija. Neretai nesvarbu nei terminų pasto-
vumas, nei kiti terminologijos principai, tokie 
kaip terminų sistemiškumas, tikslumas, net 
darybos taisyklingumas. Kalta mūsų visažinystė, 
autoritarizmas, terminologinis revizionizmas ir 
panašios ydos. Taip neturėtų būti, elektronikos 
specialistai negali neturėti teisių į savo termini-
ją, jie privalo ją patys kurti ir puoselėti.

Šiame straipsnyje atkreipiamas dėmesys į 
nepriimtinus tradicinės elektronikos terminus: 
tranzistorių, grandynų, mikrograndynų pava-
dinimus, jais reiškiamų sąvokų vietą sąvokų 
sistemoje, teikiama siūlymų, kaip tie terminai 
turėtų būti taisomi, išdėstomi argumentai.

Elektronika – šimtametis mokslas

Kaip beskaičiuotume, elektronikos, net ir ak-
tyviosios, šimtmetis jau yra suėjęs. Sukaktuvės 
atšvęstos kaip vakuuminio diodo išradimo 
1904 m. šimtmetis, nors puslaidininkinis srovės 
lygintuvas ar detektorius išrastas dar 1874 m. 

(Brinkman et al. 1997), o elektronų pluoštas – 
tariamieji katodiniai spinduliai ir vakuuminis 
vamzdis jiems išgauti turėta net 1859 m. ar 
1858 m., oscilografinio vamzdžio prototipas 
sukurtas 1897 m., termoelektroninė emisija 
atrasta 1883 m., elektronas – 1897 m. Aktyvio-
sios elektronikos pradžia – 1906 m., kai buvo 
išrastas pirmasis labiausiai lauktas elektroninis 
elementas, galintis stiprinti elektrinius signalus, 
svarbiausia – jų galią, – vakuuminis triodas. 
Ypatingas tolesnės raidos tarpsnis – tranzisto-
rinė elektronika.

2007 m. gruodžio 16 d. sukako 60 metų 
Nobelio premija įvertintam tranzistoriui (Nobe-
lio premija 1956). Pavadinimas iš angl. trans(fer 
res)istor ar trans(fer conductance var)istor (Pier-
ce 1998) – rezistorius (ar varistorius), sukurian-
tis perdavimo laidį, šiuolaikiškiau – keitiklinis 
rezistorius. Tranzistoriaus išradimas sudarė 
prielaidas tolesniems ypatingiems laimėjimams 
mikroelektronikos, kompiuterių, ryšių sistemų, 
medicininės įrangos, kosminės technikos srityse 
ir tikrai nepaprastai pakeitė pasaulį. 

Tranzistorius – tai puslaidininkinis elemen-
tinis įtaisas (sudėtingesnių elektroninių įtaisų 
elementas ir komponentas), stiprinantis elek-
trinius signalus, be to, veikiantis ir kaip spartus 
elektroninis jungiklis, sudarantis labai sparčiai 
perjunginėjamą mažą ir didelę elektrinę varžą. 
Kaip tik tuo grindžiamas didumos skaitmeninių 
elektroninių įtaisų veikimas. Išradėjai – moksli-
ninkai, dirbę Belo telefonų laboratorijose (Bell 
Telephone Laboratories, JAV), D. Bardynas 
(John Bardeen), V. Bratenas (Walter Brattain) 
ir V. Šoklis (William Shockley). V. Šoklis buvo 
D. Bardyno ir V. Brateno vadovas, bet tuodu 
dirbo visai savarankiškai, per atsitiktinumą atra-
do naują reiškinį, pakreipė tyrimus kita linkme 
ir vieni užpatentavo pirmojo tikrai veikiančio 
tranzistoriaus išradimą. 

Apie tranzistoriaus sukūrimą paskelbta tik 
1948 m. birželio 30 d. Jo veikimas Belo labo-
ratorijų vadovybei pademonstruotas 1947 m. 
gruodžio 23 d., bet pagal išradėjų darbo užrašus 
nustatyta, kad veikiantis tranzistorius jau turėtas 
gruodžio 16 d. (Ross 1998; Riordan et al. 1999). 
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Po mėnesio V. Šoklis sumanė kur kas tobulesnį 
tranzistorių, kuris naudojamas ir šiandien (pir-
mą kartą pagamintas 1950 m.). Labai svarbu, 
kad tranzistoriai galėjo būti labai patikimi, buvo 
įmanoma juos gaminti mažesnius, spartesnius 
ir … vis pigesnius. 

Beje, galima manyti, kad 1947 m. tranzisto-
rius buvo tik iš naujo išrastas, o pirmtakų darbų 
net nenorėta paminėti (Arns 1998; Emmerson 
2002). Mat kiek kitokius – ne elektros srove, o 
elektrine įtampa ar elektriniu lauku valdomus 
įtaisus, dabar naudojamus plačiausiai ir vadi-
namus lauko tranzistoriais, – akivaizdžius jų 
prototipus dar 1925–1928 m. jau buvo sumanęs 
ir trimis patentais apgynęs J. Lilienfeldas (Julius 
Lilienfeld, Vokietija) (Arns 1998). Anksčiau 
minėtieji tranzistoriaus išradėjai siekė sukurti 
kaip tik tokius įtaisus, bet sukūrė kitokius (Arns 
1998; Gorton 1998; Riordan et al. 1999). Vėliau 
prisipažinta, kad J. Lilienfeldo užpatentuoti įtai-
sai buvo tyrinėti, bet teigta, kad nebuvę aptikta 
net veikimo pėdsakų, nors jų tikrai buvo (Arns 
1998). Galima spėti, kad J. Lilienfeldas buvo 
pasidaręs ir net praktiškai panaudojęs kažkiek 
veikiančius savo tranzistorių pavyzdžius (Em-
merson 2002). Nesenas tų darinių atkartojimas 
paliudijo, kad signalų stiprinimą galima buvo 
gauti (Arns 1998). 

Be to, dar buvęs 1935 m. Didžiosios Brita-
nijos patentas dėl lauko tranzistoriaus, išduotas 
O. Heilui (Oscar Heil) (Arns 1998), o tam tikri 
signalus stiprinantys puslaidininkiniai įtaisai, 
turintys tris išvadus, aprašyti dar 1938 m. Vo-
kietijoje (Brinkman et al. 1997). 

J. Lilienfeldo išradimas buvo tik per anksty-
vas, nes dar neturėta kokybiškų puslaidininkių, 
monokristalinio silicio, germanio, be to, ir 
vėliau ilgai negebėta suvaldyti puslaidininkio 
paviršiaus. Juk paskiau net 30 metų nepavykę 
tokių tranzistorių pagaminti (Brinkman et al. 
1997), bent jau pramoniniu būdu! 

2008 m. liepos 24 d. sukako 50 metų kitam 
su tranzistoriumi susijusiam įvykiui – monoli-
tinio mikrograndyno išradimui (tiksliau, dar tik 
„monolitinei idėjai“, kuri vėliau buvo įgyven-
dinta). Šio elektroninio įtaiso sukūrimas taip 

pat įvertintas Nobelio premija (Nobelio premi-
ja 2000). Turimas omenyje grandynas, kuriame 
visi tranzistoriai ir kiti pagalbiniai elementai yra 
suformuoti vienu kartu ir neatskiriamai sutelkti 
viename mažame puslaidininkio gabalėlyje. 
Visi tie elementai yra ne tik vienas nuo kito 
elektriniu atžvilgiu izoliuoti, bet ir kaip reikia 
laidžiai sujungti neatskiriamais elementais. 
Angliškai kalbantiesiems terminas monolitinis 
grandynas beveik visada reiškia puslaidininkinį 
(mikro)grandyną.

Išradimas labai patobulino elektroninę 
įrangą: svarbiausia, kad jis išsprendė gausybės 
nepatikimų lituotinių sąjungių ar sujungimo 
vietų problemą ir tuo pagerino įrangos pa-
tikimumą. Kartu labai sumažino matmenis, 
kainą – įranga galėjo būti kur kas sudėtingesnė, 
plačiau naudojama, greičiau suprojektuojama ir 
pagaminama.

Tai galima laikyti net svarbesniu už tranzis-
torių išradimu, deja, neįmanomu be ištobulintai 
gaminamo tranzistoriaus. Tiesioginiais nepri-
klausomais (!) išradėjais pripažinti D. Kilbis 
(Jack Kilby) iš elektronikos bendrovės Texas 
Instruments (JAV) ir R. Noisas (Robert Noyce) 
iš elektronikos bendrovės Fairchild Semiconduc-
tor (JAV), bet išradimą lėmė ir kitų ankstesnių 
kūrėjų labai svarūs darbai.

D. Kilbis savo idėją sukūrė vienas vasarą 
dirbdamas tuščioje laboratorijoje kaip naujas 
darbuotojas. Idėjos esmę savo užrašuose jis 
užrašė 1958 m. liepos 24 d., o spalio 12 d. labo-
ratorijoje sėkmingai pademonstravo pirmojo 
nesudėtingo ir, beje, neištisai monolitinio mi-
krograndyno veikimą. Tą mikrograndyną būtų 
galima priskirti hibridiniams mikrograndynams, 
nes jo elementai buvo sujungiami laisvomis 
išorinėmis vielelėmis, tačiau esminė mikrogran-
dyno dalis vis dėlto buvo monolitinė.

R. Noisas savo tikrai monolitinio ir daug 
tinkamesnio pramoniniu būdu gaminti iš silicio 
mikrograndyno idėją kūrė vis pasitardamas su 
savo kolegomis. Idėjos esmė užfiksuota užrašuo-
se 1959 m. sausio 23 d. – taigi puse metų vėliau 
negu D. Kilbio sumanymas. Bet yra besilaikančių 
nuomonės, kad būtent R. Noisas – monolitinio 
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mikrograndyno išradėjas (Saxena 2007). Beje, 
R. Noisas pats mikrograndyno nepagamino, jį 
kiek vėliau (1960 m. gegužę) pagamino jo ko-
legos. R. Noisas buvo geras organizatorius – jis 
yra vienas iš Intel firmos įkūrėjų (1968 m.).

2008 m. sukanka 40 metų, kai Vilniaus 
„Venta“ pagamino pirmąjį monolitinį mikro-
grandyną Lietuvoje.

Monolitiniai mikrograndynai labai sparčiai 
tobulėjo ir darėsi vis sudėtingesni: kas dveji ar 
pusantrų metų dvigubėjo ir tebedvigubėja (!) 
viename mikrograndyne sutelkiamų tranzisto-
rių skaičius (tai – vadinamasis Mūro (G. Moore) 
dėsnis), ir dabar šis skaičius jau siekia milijardą. 
Visi tie tranzistoriai yra ne dėl kokių užgaidų: 
kiekvienas vykdo tam tikrą elektroninį veiksmą, 
kad elektronika atliktų didžiulius darbus, veiktų 
sparčiai, kokybiškai ir mums patogiai, kad būtų 
mažų matmenų, nebrangi, vartotų nedaug elek-
tros energijos.

Didelio telkimo monolitinių mikrogran-
dynų sukūrimas lėmė mikroprocesoriaus–mi-
krograndyninio procesoriaus–procesoriaus 
kaip vieno mikrograndyno išradimą. Šiam 
išradimui jau 40 metų. Galima rasti duomenų, 
kad mikroprocesorius, kuris tikrai buvo paga-
mintas ir pradėta juo prekiauti 1971 m., buvo 
sumanytas 1968 m. (Mikroprocesorius 2008a, 
2008b). Oficialiais išradėjais dabar laikomi 
T. Hofas (Ted Hoff) ir jo idėjos įgyvendintojai 
kolegos F. Faginas (Federico Faggin) bei S. Ma-
zoras (Stanley Mazor) iš Intel (JAV). Tačiau yra 
ir daugiau pretendentų į išradėjus.

Be šių labai daug pastangų pareikalavusių 
atradimų šiandien nebūtų nei tokių kompiute-
rių, net fotoaparatų, kokie dabar yra daug kam 
prieinami, nei tokių kosminių laivų-laboratori-
jų, skriejančių erdvės platybėse, nei tokių ryšių 
sistemų, kaip internetas, sudarantis galimybę 
naudotis, pvz., internetiniais lietuvių kalbos 
žodynais. 

Šiuo nepaprastai svarbių istorinių įvykių 
paminėjimu būtų galima ir baigti šį straipsnį, 
jeigu nebūtų pamato teigti, kad mes net ne-
gebame tinkamai pavadinti didžiųjų išradimų 
vaisių. Nepajėgiame per dešimtmečius sutarti 

dėl terminų, dažnai juos dar ir sugadiname (Za-
jankauskas 2006). Ne vienas vienašališkai „pa-
gerintas“ terminas, įrašytas žodynuose (RLPŽ 
1984; RTŽ 2000), yra nepriimtinas: be reikalo 
pakeistas, labai netikslus ar visai klaidingas. 

Leidinių redaktoriai labai uoliai vadovaujasi 
žodynais ir reikalauja nepriimtinus terminus 
perkelti į vadovėlius, mokslinius straipsnius. 
Kuo gi redaktoriai turėtų vadovautis?

Vienas iš pagrindinių terminams keliamų 
reikalavimų yra jų pastovumas. Todėl į bet kokį 
ilgai vartoto termino keitimą reikėtų bent jau 
įtariai pažiūrėti, ar tai būtų tik termino sulietu-
vinimas, ar visiškas keitimas. Kita vertus, ir ilgas 
vartojimas klaidingo termino nepataiso, toks jis 
tik vis labiau jaukia terminų sistemas. Pavienis 
terminas galėtų būti vos ne bet koks, kad tik 
vienareikšmiškai žymėtų tam tikrą sąvoką. Bet 
nesusijusių terminų nebūna. Terminų sistema – 
tai ne tam tikras terminų kratinys.

Yra proga žvilgtelti į lietuviškąją terminiją, 
bent jau į susijusią su didžiaisiais tradicinės 
elektronikos išradimais.

Nėra dvipolių ir vienpolių tranzistorių!

Pirmiausia plačiai naudota ir tebenaudojama 
tranzistorių atmaina ilgai buvo vadinta bipo-
liariniais tranzistoriais (angl. bipolar transis-
tor). Vėliau pataisyta – vadinta bipoliariaisiais 
tranzistoriais. Termino tobulinimas tuo turėjo 
ir baigtis: terminai negali būti be saiko kaitalio-
jami. Na, dar buvo galima ryžtis vadinti dvipo-
liariais tranzistoriais: tų tranzistorių viena dalis 
turi būti elektriškai maitinama vieno poliarumo 
įtampa – atbuline ar atvirkštine, o kita – priešin-
go poliarumo įtampa – tiesiogine. 

Deja, buvo persistengta, ir tas tranzistorius 
pervadintas neįmanomu terminu – dvipoliù 
tranzistoriumi (PE 1988; RTŽ 2000). Sulietu-
vinta? Kažin? Nepatiko priesaga -ar-, nors ji ir 
toliau, kur tinka, bus vartojama, pvz., žodyje 
poliarizacija. 

Dėl tos pačios priežasties svarbus terminas 
poliarumas pakeistas terminu poliškumas, nors 
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šis pajėgia reikšti tik panašumą į polių, savybę 
turėti polius, dar polių išreikštumą, bet ne tai, 
kur turi būti jungiamas nuolatinės srovės mai-
tinimo šaltinių pliusas ir minusas. 

Bendruosiuose lietuvių kalbos žodynuose 
poliškumo termino nėra, yra poliarumas, o iš 
specialiųjų žodynų pastarasis jau baigiamas 
išstumti. Lengva tai daryti, kai terminai nea-
pibrėžiami.

Poliškumo – tam tikrų dviejų polių, dviejų 
priešingų savybių taškų turėjimo, priešingumo 
ar priešingumo laipsnio sąvoka yra labai svarbi, 
svarbios ir su ja susijusios sąvokos, nes beveik 
visa elektronika grindžiama išreikšto poliškumo, 
t. y. nesimetrinių savybių elementų naudojimu. 
Tada svarbu elektrinės įtampos poliarumas (ar 
įtampa yra teigiamoji ar neigiamoji, tiesioginė ar 
atbulinė, atvirkštinė, normalaus ar nenormalaus 
poliarumo – tai ne tas pat, kas polių turėjimas), 
svarbu elektros srovių kryptis (srovės būna tie-
sioginės ir atbulinės ar atvirkštinės, normaliõs ir 
nenormaliõs krypties). 

Nagrinėjamojo termino pažyminys dvipõlis 
yra neįmanomas pirmiausia todėl, kad jis jau 
seniai yra užimtas: elektrinių, elektroninių 
grandynų moksle nuo seno polius – tai bet kuris 
skirtingas grandyno, įtaiso išvadas ar atvadas, 
gnybtas. Iš čia ir grandynai, turintys tam tikrą 
skaičių polių: dvìpolis, trìpolis, ketùrpolis ir t. t. 
Šie terminai kaip tam tikrų grandynų pavadi-
nimai yra seniai prigiję. Dvìpolis – tai dvipõlis 
įtaisas ar grandynas (turi du atvadus, išvadus, 
gnybtus ar polius; pvz., eglutės lempučių gir-
lianda yra dvipõlis įtaisas); trìpolis – tripõlis 
įtaisas (turi tris išvadinius polius); ketùrpolis – 
keturpõlis įtaisas (keturi išvadiniai poliai) ir t. t. 
Taigi būtent tokie įtaisai yra dvipõliai, tripõliai, 
keturpõliai ir t. t.

Tas tariamai dvipõlis tranzistorius iš tikro 
yra tripõlis įtaisas, nes turi tris išvadus, o prak-
tiškai jis naudojamas ir apibūdinamas kaip 
keturpõlis elementas arba komponentas. Tai ar 
jis dar ir dvipõlis?! 

Be to, tas tranzistorius ne išrastas ir už-
mirštas – jis nuolat darbuojasi dvipõliuose, 
tripõliuose, keturpõliuose ir daugiapõliuose 
elektroniniuose grandynuose. Dažniausiai – 

kaip keturpõlis jų elementas. Tos pačios mokslo 
srities terminai negali vieni kitiems prieštarauti, 
kelti sąvokų sumaištį. Juk negali taip būti, kad 
pirmiausia pamokome studentą dvipõliais 
elementais laikyti tuos, kurie turi du išvadus, 
o už kelių vadovėlio puslapių jau mokome kitą 
elementą vadinti dvipõliu tranzistoriumi, nors 
jis turi tris išvadus (PE 1988: 9, 37).

Giminiškas, bet taip pat visiškai nepriimti-
nas terminas yra vienpõlis tranzistorius: jeigu 
jau minimas polius, tai jis turėtų būti ne vienas. 
Šis tranzistorius taip pat yra tripõlis elementas 
arba komponentas, praktiškai naudojamas ir 
apibūdinamas kaip keturpõlis. Taigi – ne vien-
põlis.

Klaidingi yra išvestiniai terminai dvipõlis 
loginis elementas, dvipõlė technologija, dvi-
põlis grandynas (kai tas grandynas turi ne du 
išvadus), vienpõlis grandynas (toks yra neįma-
nomas: per tokį, vienu poliumi prijungiamą, 
negalėtų tekėti elektros srovė) ir pan. teikiami 
žodyne (RTŽ 2000).

Beje, dar yra norminiai terminai vienpõlis 
(dvipõlis, tripõlis, daugiapõlis) jungiklis ar jung-
tuvas. Jie reiškia jungiklį ar jungtuvą, sujun-
giantį ir nutraukiantį vieną, du, tris, daug polių, 
laidų ar atskirų grandinių ir turintį du, keturis, 
šešis, daug gnybtų. 

Šie terminai taip pat padeda suprasti, kad 
terminai „vienpõlis“ ir „dvipõlis“ tranzistoriai 
yra klaidingi. Lietuvos terminų standarte (LST 
1412:1995) nurodoma, kad jie yra neteiktini. Vis 
dėlto jie vėl teikiami po penkerių metų išleis-
tame žodyne (RTŽ 2000), o terminas vienpolis 
tranzistorius įrašytas dar ir į naująjį 2008 m. 
laidos Fizikos terminų žodyną. Tik nesupran-
tama, kodėl ten nėra nei dvipolio tranzistoriaus, 
nei bipoliariojo tranzistoriaus, o yra vienpolis 
tranzistorius. 

Terminui dvikrūvis tranzistorius –  
20 metų

Joks perversmas tikrai nebuvo būtinas. Tačiau, 
kadangi visiškai netinkamas terminas dvipõlis 
tranzistorius bruktas ir įbruktas be atodairos, 
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bandyta kurti tikslesnį ir lietuviškesnį terminą. 
Toks terminas būtų dvejopkrūvis tranzistorius, o 
ne toks tikslus, bet patogiai tariamas – dvikrūvis 
tranzistorius. Jis ir pasiūlytas (Zajankauskas 
1988). Mat turimas omenyje tranzistorius api-
brėžiamas kaip tranzistorius, kurio veikimas 
grindžiamas dviejų atmainų krūvio nešikliais 
(dviejų rūšių laisvosiomis elektringosiomis da-
lelėmis – dviejų rūšių laisvaisiais krūvininkais): 
pagrindiniais (jie tam tikroje puslaidininkio 
srityje sudaro didumą ir jų yra daug) bei šalu-
tiniais (jie tam tikroje srityje sudaro mažumą 
arba yra tos rūšies; nesant poveikių, jų būna 
mažai). Kaip matyti, apibrėžtyje jokie du poliai 
ir net du poliarumai nėra minimi. Pagrindiniai 
ir šalutiniai krūvio nešikliai – tai tie patys, jų 
krūvio ženklas nėra pakitęs, tik kitoje tranzisto-
riaus srityje juos tenka jau kitaip vadinti. 

Terminui dvikrūvis tranzistorius jau per 
20 metų (Zajankauskas 1988, 1995). Terminas 
nagrinėtas ne vienoje konferencijoje. Būtent jis, 
o ne terminas dvipolis tranzistorius teikiamas 
Technikos enciklopedijoje, nes Enciklopedijų 
redakcijoje manoma, kad tai Vilniaus universi-
teto dėstytojo A. Juodviršio sukurtas ir vartotas 
terminas. Vargu, tai dar reikėtų patyrinėti. 

Kitas nepriimtinas terminas vienpõlis tran-
zistorius keistinas terminu vienkrūvis tranzis-
torius arba reikia vartoti tarptautinį terminą 
unipoliarusis tranzistorius.

Lauko tranzistoriai turi vadinamąjį  
kanalą – arba pradinį, arba  
indukuojamąjį 

Žodyne (RTŽ 2000) teikiami nepriimtini ne vie-
no elektrine įtampa (elektriniu lauku) valdomo 
tranzistoriaus – lauko tranzistoriaus pavadini-
mai. Pvz., geri, prigiję, tiksliai atskleidžiantys 
esmę terminų lauko tranzistorius su pradiniu 
kanalu ir lauko tranzistorius su indukuojamuoju 
kanalu rūšiniai dėmenys yra pakeisti klaidingais 
pažodiniais vertalais iš anglų kalbos: skurdina-
mosios veikos lauko tranzistorius ir turtinamo-
sios veikos lauko tranzistorius. 

Ne veika skurdinama ar turtinama, o tų 
tranzistorių kanalas, kuriuo leidžiamos elektros 
srovės stiprį valdo tranzistorius. Netiesa, kad 
to „skurdinamosios veikos“ lauko tranzistoriaus 
kanalas gali būti tik skurdinamas. Jis gali būti ir 
turtinamas, nors naujadaras teigia ką kita.

Komponentas – tai ne sudėtingesnis  
elementas

Vis bandoma netinkamai nustatyti čia jau ne 
kartą minėtų elektronikoje svarbių sąvokų 
elementas bei komponentas santykį. Neva kom-
ponentas – tai darinys ar įtaisas, sudarytas iš 
elementų. Vis dėlto komponentas – tai tik toks 
elementas, kuris pirmiausia pagaminamas kaip 
atskiras gaminys, o paskui įmontuojamas į su-
dėtingesnius gaminius, įtaisus, grandynus. Taigi 
komponentas gali būti ir visai paprastas – be 
elementų. 

Elementas yra apibendrinamasis terminas – 
sudedamoji ko nors dalis, o komponentas – jau 
rūšinis terminas, reiškiantis specialią elemento 
rūšį – atskirąjį, diskretųjį ar komponentinį ele-
mentą. Pvz., tranzistoriai būna ir atskiriamieji, 
komponentiniai ar diskretieji, ir neatskiriamieji 
ar integruotiniai. Mikrograndynai – jau tik kom-
ponentiniai įtaisai, nes jie visada montuojami į 
kitus gaminius.

Grandynas – ne schema,  
ne popieriaus lapas

Terminas grandynas sudarytas ieškant pakaitų 
ne vienu atžvilgiu klaidingai motyvuotiems, 
bet netrumpos rusiškosios tradicijos termi-
nams integralinė (mikro)schema, mikroschema, 
taigi kuriant terminus integruotinis (mikro)
grandynas, telktinis grandynas, mikrograndynas 
(Zajankauskas 1995). Šio straipsnio autorius 
pradžioje stojo už terminų pastovumą, bet ga-
liausiai teko imtis kūrybos ir pavyko sudaryti 
gana naujus terminus, kurie pataiso, supapras-
tina ir sudarnina terminų sistemą. 
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Angliškai kalbantiesiems visi tie terminai 
būtų išvestiniai iš circuit – grandinė, grandynas. 
Tačiau ir anglų kalboje prireikia dviejų terminų: 
electrical circuit ir electrical network. Pasta-
rasis tikrai reiškia mūsų grandyną, sudėtingą 
grandinę, o pirmasis – daugiau tik vienkontūrę 
grandinę. 

Svarbu nustatyti sąvokų grandinė ir grandy-
nas bei schema santykius. 

Kai terminų sistemoje jau yra terminas gran-
dynas (LST 1412:1995; RTŽ 2000), tai grandinė 
reiškia tik uždarą arba atvirą traktą ar junginį iš 
grandinių elementų, kuriuo gali tekėti elektros 
srovė. Grandynas – tai bet kokio sudėtingumo 
darinys iš grandinių, grandžių, elementų ir 
(arba) komponentų. 

Grandynas – apibendrinamasis terminas, 
kuris apima ir grandinės sąvoką, atitinkančią 
grandyną, kuriame yra tik vienas dvipõlis 
elementų junginys, pvz., nuosekliai sujungtų 
elementų grandinė. Ji gali būti uždara arba 
atvira – tai uždaroji ir atviroji grandinės. 

Schema – tai tik grafinis grandyno ar grandi-
nės modelis, braižomas popieriuje, kompiuterio 
ekrane ar pan., parodant, kaip kas nors turi būti 
sujungta, kaip kas turi atrodyti. Bet tai ne pats 
gaminys, ne grandynas ir ne mikrograndynas. 

Kai nagrinėjamas pats grandynas, nors ir 
vis pasižiūrint į jo schemą, netinka sakyti, kad 
nagrinėjama schema. Tada netinka ir terminai 
schemų analizė (tai grandynų analizė), elektro-
ninė schema (tai elektroninis grandynas), spaus-
dintinė schema (tai spausdintinis grandynas), 
mikroschema (tai mikrograndynas).

Mikrograndynas – tai ne (mikro)schema 
ir ne lustas

Mikrograndynas – tai (labai) mažų matmenų 
grandynas, gaminamas labai sutelkiant (in-
tegruojant) ne tik elementus, bet ir gamybos 
veiksmus bei procesus. 

Netinka tą gaminį vadinti nei schema, nei 
mikroschema. Tai ne brėžinys ir ne brėžinėlis. 
Deja, senas pripratimas – antras prigimimas. 

Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, 
kalbėdamas apie galimas informacines techno-
logijas rinkimuose, mini tik mikroschemą, bet 
ne mikrograndyną.

Jeigu ne terminas mikroschema, ne integra-
linė mikroschema, ne integroschema, integrinė 
schema, tai vis ne vietoje, žargoniškai vartoja-
mas terminas lustas, nes juk reikia kaip nors 
vadinti tą turimą omenyje mikrograndyno są-
voką. Tačiau lustas reiškia tik mikrograndyno 
padėklą – tam tikrą plokštelę su elementais ir 
komponentais, bet ne galutinį gaminį, vadina-
mą mikrograndynu. Mat angliškuose tekstuose 
vis žargoniškai vartojamas trumpumu patrau-
kiantis terminas chip, kuris vis dėlto reiškia tik 
tą lustą, bet ne mikrograndyną. 

Štai Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
interneto svetainėje (www.vlkk.lt/) lankytojai 
svarsto, skundžiasi: „Kaip sunku dabar lietu-
višką spaudą skaityti, kai kiekvieną kartą žodį 
lustas reikia į normalią ir įprastą mikroschemą 
versti“. Vidaus reikalų ministerija (www.vrm.
lt/) supažindina: „ … informacija apie asmenį 
įrašoma į specialią mikroschemą (lustą), kuri 
integruojama į asmens dokumentą“. Hansaban-
kas (www.hansa.lt) klientams rašo: „Lustas – tai 
mikroschema, kurioje papildomai įrašomi korte-
lės duomenys“. Žinutė iš interneto apie 2005 m. 
birželio 20 d. netektį (www.sekunde.lt): „ … po 
trumpos kovos su vėžiu mirė Nobelio laureatas 
„lusto tėvu“ vadinamas integrinės schemos kū-
rėjas Džekas Kilbis (Jack Kilby), kuriam buvo 
81-eri“.

Terminas lustas visuomenei išvis nėra reika-
lingas, nebent manytume, kad ir žargoną būtina 
mėgdžioti. Nereikalingas ir terminas lustinė 
kortelė, nes visuomenė nežino, kas iš tikro yra 
lustas, – tą terminą išgirsta tik iš žargoniškų 
posakių. Juk yra įprastas terminas elektroninė 
kortelė ir tos kortelės priešingybę reiškiantis ter-
minas magnetinė kortelė (Zajankauskas 1998). 

Vis dėlto einama dar toliau ir pradedamas 
vartoti naujadaras mikrolustas: „Elektroniniuo-
se pasuose biometriniai duomenys saugomi 
įterptame mikroluste (integriniame grandyne)“ 
(http://www.consilium.europa.eu/prado/LT/
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glossaryPopup.html). Mat angliškai kalbantieji 
žargoniškai vartoja ne tik chip, bet ir microchip 
vietoje microcircuit, integrated circuit. Šiaip 
tarmybė lustas reiškia didelį gabalą, luitą, tai, 
matyt, norima pamažinti! Beje, nurodytame 
tinklalapyje vartojamas terminas elektroninis 
pasas, o ne lustinis pasas.

Ką galėtų reikšti terminai integrinis 
grandynas ir monolitinis integrinis  
grandynas?

Lietuvos terminų standarte (LST 1412:1995) 
nurodoma, kad ne tik terminai mikroschema, 
integralinė (mikro)schema, bet ir terminai inte-
grinė (mikro)schema yra neteiktini. Pažyminys 
integrinis yra klaidinamai motyvuotas, tikrai 
netikslus, be to, nepriimtinos, netaisyklingos 
darybos. 

Vis dėlto, nors ir būdamas ydingas, terminas 
integrinis grandynas galėtų pusėtinai reikšti 
monolitinį grandyną. Bet ką tada pavadina 
terminai monolitinis grandynas ir monolitinis 
integrinis grandynas (RTŽ 2000)? Juk būtinai 
reikia termino, apibendrintai įvardijančio visų 
rūšių mikrograndynus, t. y. ne tik monolitinį, 
bet ir jau minėtąjį hibridinį, ir dar kitokius. Tai 
tas terminas, neva, ir yra integrinis grandynas. 
Nejaugi manoma, kad kitos tautos, turinčios 
terminus su veiksmažodinėmis formomis, 
nereiškiančiomis integralumo, visos yra pakly-
dusios: angl. integrated circuit; vok. integrierte 
Schaltung; pranc. circuit intégré? Šių terminų 
atitikmuo – ne monolitinis grandynas ir ne in-
tegrinis grandynas.

Tinkami atitikmenys yra integruotinis mi-
krograndynas, integruotinis grandynas, telktinis 
grandynas, pažymintys tik tai, kad tuos grandy-
nus gaminant gal tik šis tas, o gal ir viskas inte-
gruojama ar sutelkiama (Zajankauskas 1995). 
Nenurodoma, kokiu laipsniu, nenurodoma, 
kad tai jau padaryta. To integravimo ar telkimo 
gali būti ir visai nedaug. Tada apie monolitiš-
kumą negali būti nė kalbos. Tas integravimas 

ar telkimas yra daugialypis – ir konstrukcinis ar 
elementinis, ir technologinis. 

Terminai integruotinis (mikro)grandynas, 
telktinis grandynas yra apibendrinamieji ir 
apima visas grandynų, kuriuos gaminant buvę 
telkimo veiksmų, atmainas ir nereiškia mo-
nolitiškumo. Apima ir monolitinį grandyną, ir 
hibridinį grandyną, kuriame tiesiog negali būti 
viskas monolitiška. To pavadinti negali nežinia 
kur kreipiantis terminas integrinis grandynas. 

Termino pažyminiui integruotinis jau dau-
giau kaip 20 metų (Zajankauskas 1988). Termi-
nai integruotinis grandynas ir telktinis grandynas 
išsamiai nagrinėti konferencijoje ir mokslinia-
me straipsnyje (Zajankauskas 1995).

Terminas mikrograndynas labiausiai  
reikalingas visuomenei

Dėl vienašališko ir neapgalvoto terminų diegi-
mo yra atsitikę taip, kad galima pamanyti, jog 
terminas mikrograndynas nėra vertas net eilutės 
žodynuose, nors kaip tik jis turi pakeisti neteik-
tiną, bet pamėgtą terminą mikroschema. Būtent 
jis yra tas terminas, kurį turėtų vartoti plačioji 
visuomenė! Technikos enciklopedijoje yra pavykę 
tą vieną eilutę įsprausti, ne daugiau.

Lietuvos standartizacijos departamento 
terminų bazėje yra teikiamas Lietuvos terminų 
standarto (LST 1412:1995) terminas lustas, o 
terminai grandynas, mikrograndynas ir jų „gi-
minaičiai“ likę neįrašyti. 

Jeigu panardysime po internetą, paklausy-
sime radijo, pavartysime žurnalų, pažiūrėsime, 
kaip kas vadinama elektronikos parduotuvėse, 
matysime, kad pirmenybė teikiama mikro-
schemai, antroje vietoje žargoniškai vartojamas 
lustas ir yra bandymų vartoti į žodynus įrašytą 
integrinį grandyną. Bet pastarasis terminas 
visuomenei per sudėtingas, mažai girdėtas, ne-
suprantamas, tai prireikia aiškinimo, pvz., kad 
„integrinis grandynas – tai maža, ryžio grūdo 
dydžio mikroschema“ (www.regivet.lt). Taigi 
ir tie čia smerkiami, ir tie čia propaguojami 
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mikrograndynas 
(integruotinis (mikro)grandynas) 

(telktinis grandynas) 

monolitinis grandynas 
(integrinis grandynas) 

sluoksninis grandynas hibridinis grandynas 

terminai integrinis grandynas ar integruotinis 
grandynas, telktinis grandynas yra per ilgi nuolat 
vartoti, juose minimos visuomenei nereikalin-
gos smulkmenos, pirmasis terminas juk net 
klaidinamai motyvuotas.

Plačiajai visuomenei galėtų pakakti vien 
termino mikrograndynas. Jis turėtų išstumti 
neteiktiną terminą mikroschema. Terminų sis-
tema būtų tokia, kaip parodyta supaprastintoje 
schemoje. Kaip matyti, vietos yra ir terminui 
integrinis grandynas.

Kartais vartojamas ne vienam patinkantis, 
bet nevisiškai suprantamas terminas integruo-
tasis grandynas, reiškiantis, kad jau viskas inte-
gruota, net labiau, kad į kažką kitą integruota, 
bet, kaip minėta, tiesa yra kita. Be to, terminuo-
se įprasta nurodyti tik „kas kaip, kokiu būdu 
padaroma“, o ne „kaip jau padaryta“. Pavyzdžiui, 
siūlė būna virintinė, lituotinė, o ne virintoji, ne 
lituotoji, plokštė spausdintinė, o ne spausdintoji, 
nes jų gali dar net nebūti, tarkim, jos dar tik 
numatytos. Taip pat daiktavardis ne sumuštasis, 
bet sumuštinis (toks patiekalas; pasakoma, kaip 
jis pagaminamas, o ne kad jau pagamintas). 
Taigi tradicijos yra tokios.

Kai kas painioja formas integruotinis ir 
integruotinas, telktinis ir telktinas, mano, kad 
jos yra tapačios, tariasi radę stiprų argumentą 
dėl formos integruotinis, telktinis netinkamu-
mo ir lemia „balsavimo“ dėl termino rezultatą. 
Dar „balsavimo“ rezultatą labai lemia tai, kas 
tą terminą siūlo – Kaunas ar Vilnius. Taip ir 
tebekyšo tas senasis, jau seniai pripažintas kaip 
neteiktinas terminas mikroschema.

Ko verta tokia terminų tvarkyba?

Yra dvi didelės mikrograndynų klasės – analo-
giniai ir skaitmeniniai grandynai (šie apima ir 
loginius grandynus). Loginiai grandynai būna 
kombinaciniai (angl. combinational; tų gran-
dynų veikimo rezultatą lemia esamas įėjimo 
signalų loginių būsenų derinys) ir sekvenciniai 
(veikimo rezultatą lemia ir buvusios ankstesnės 
įėjimo signalų būsenos – kartu ir ankstesnės 
grandyno būsenos). Deja, dabar kombinaciniai 
(loginiai) grandynai yra pervadinti kombinuo-
tosiomis grandinėmis (RTŽ 2000). Tai visiškai 
klaidinga. Gal manyta, kad čia vėl tie hibridiniai 
grandynai ar dar kas?

Ko verti tokie terminai: neigiamojo loginio 
lygio grandynas (angl. negative logic – neigiamoji 
logika, neigiamosios logikos sistema ar nuostata 
(ne tam tikras grandynas), reiškianti, kad loginį 
teiginį TAIP atitinka algebriškai žemesnysis, 
o ne aukštesnysis įtampos lygis); žemo loginio 
lygio grandynas (angl. low-level logic – žemalygis 
loginis grandynas: loginiai įtampos lygiai yra du, 
ne vienas, ir abu jie žemi); aukšto loginio lygio 
grandynas (angl. high-level logic – aukštalygis 
loginis grandynas)?

Akivaizdžiai išreikšto elektrinio poliškumo 
įtaisų stipresniąją elektros srovę (ir susijusią 
įtampą) vadindavome tiesiogine, kitos krypties – 
atbuline. Terminai buvo tinkami, juolab kad 
tikrai netrumpa buvo ir jų vartojimo tradicija. 
Taigi keisti nereikėjo, nors tiesioginiai antoni-
mai yra tiesioginis ir atvirkštinis, o ne tiesioginis 
ir atbulinis. Deja, atbulinė srovė ir atbulinė įtam-
pa pervadinta klaidingai motyvuotais terminais 
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atgalinė srovė ir atgalinė įtampa (PE 1988; RTŽ 
2000). Tie klaidingieji, tiksliau, klaidingai var-
tojami terminai atgalinė srovė (įtampa) puikiai 
reiškia visai kitas labai reikalingas sąvokas – at-
sispindėjusią, grįžtamąją srovę ir įtampą, pvz., 
ilgosiose linijose.

Svarstyta, rašyta nepagrįstai daug (Zajan-
kauskas 1988, 1995), bet vis dėlto sutarta ter-
minus atgalinė srovė (įtampa) taisyti terminais 
atvirkštinė srovė (įtampa). Tai įrašyta į terminų 
standartą (LST 1412:1995), nurodant, kad 
keičiamieji terminai yra neteiktini. Lyg ir būtų 
pataisyta, bet po penkmečio žodyne (RTŽ 2000) 
vėl teikiama atgalinė srovė, nors įtampa – jau 
atvirkštinė. Manykim, per neapsižiūrėjimą. 
Dabar ir šis „neapsižiūrėjimas“, kiti nepriimtini 
terminai, aklai vadovaujantis žodynais, redak-
torių perkelti į naujausią elektronikos vadovėlį 
(Štaras 2005), mažai bepaisant autoriaus termi-
nologinių nuostatų. Kiek anksčiau išleistame 
„Elektrotechnikos terminų žodyne“ (1999) 
teikiami abu klaidinamai motyvuoti terminai 
atgalinė srovė ir atgalinė įtampa.

Išvados

1. Elektronika – nepaprastai svarbi mokslo 
ir pramonės šaka, labai pakeitusi žmonių 
gyvenimą. Su elektronika, elektroniniais 
įtaisais susiduria kiekvienas žmogus. 

2. Didžiaisiais tradicinės elektronikos išra-
dimais derėtų laikyti vakuuminio triodo, 
tranzistoriaus, monolitinio grandyno ir 
mikroprocesoriaus išradimus. Taigi elek-
tronikos pradžią vertėtų sieti su vakuuminio 
triodo, o ne vakuuminio diodo išradimu.

3. Nors elektronika yra nebejauna, šimtametė, 
o pagrindiniai elektronikos terminai jau 
turėtų būti seniai susisteminti ir sunorminti, 
jie vis tebekaitaliojami, net gadinami. Nere-
tai nepaisoma nei terminų pastovumo, nei 
kitų terminologijos principų.

4. Terminų tvarkyba turi nepateisinamų ydų. 
Neatleistina, kai terminai paviršutiniškai, 

vienašališkai „gerinami“, negirdima, nepai-
soma jokių argumentų, pagrįstų priešingų 
nuomonių.

5. Diegiami netikslūs, klaidinamai motyvuoti 
terminai iškreipia nagrinėjamojo dalyko 
esmę, sujaukia terminų sistemas, apsunkina 
mokslinį bendravimą, mokymąsi, kliudo 
įvaldyti terminiją.

6. Terminai dvipolis tranzistorius, vienpolis 
tranzistorius, atgalinė srovė, atgalinė įtampa, 
terminų pažyminys integrinis yra nurodyti 
kaip neteiktini Lietuvos terminų standarte 
(LST 1412:1995). Nepriimtinas jų ir išves-
tinių terminų surašymas į žodynus vėl kaip 
teiktinų, brukimas į vadovėlius.

7. Būtina propaguoti terminą mikrograndy-
nas, nes kaip tik jį turėtų vartoti visuomenė 
vietoje mikroschemos, lusto, integrinio gran-
dyno ir kitų moksliškai smulkmeniškų arba 
neteiktinų terminų. Lusto vartosena daž-
niausiai yra žargoninė. Terminas mikrolustas 
išvis neįmanomas.

8. Prasta praktika, kai elektronikos terminus 
tvarko ne elektronikos visuomenė. Taip ne-
turėtų būti, elektronikos specialistai negali 
neturėti teisių į savo terminiją, jie privalo ją 
patys kurti ir prižiūrėti.
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ELECTRONICS AND LITHUANIAN TERMINOLOGY

Stasys Zajankauskas

It is found that the vacuum triode, transistor, monolithic circuit and microprocessor were the most important 
inventions of traditional electronics. Thus, the origins of the traditional electronics should be associated 
with the invention of the vacuum triode, but not with the invention of vacuum diode. It is shown that the 
science of electronics is not as young as computer science or up-to-date information technologies: electronics, 
including active electronics, had already celebrated the centenary, and the period of 2004–2008 is the period 
of numerous already solid jubilees. Thus, the terminology of electronics is not at initial stage of evolution 
as well – general terms should be already systematized and normalized. However, Lithuanian terms for 
electronic devices invented before tens of years and terms for old-defined notions associated with these 
devices are still varying, some are worsened. Especially, the incorrectly motivated terms used for variations 
of transistors and microcircuits are analyzed in the article. It is motivated which terms are preferable, sys-
tematic and exact. The paper is dedicated to the 50th anniversary of monolithic circuit, as well as the 60th 
anniversary of transistor, the 40th jubilee of microprocessor and centenary of electronics.

Keywords: electronics, development, jubilees, terminology, terminology planning, principles of  
terminology.
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