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WS T Ę P

Kilkadziesiąt lat temu odbiornik radiowy był bardzo skomplikowanym 
urządzeniem, którego regulacja dla uzyskania dobrego odbioru wymagała 
od radiosłuchacza posiadania pewnych zdolności technicznych i rozumie
nia zasady jego działania. Stopniowo wraz z ogólnym rozwojem techniki 
udoskonalano odbiorniki radiowe i jak najbardziej upraszczano ich ob
sługę, CO' przecież zawsze jest warunkiem szerokiego spopularyzowania 
każdego urządzenia technicznego. Dziś przeciętny odbiornik radiowy, 
pomimo bardzo skomplikowanego układu elektrycznego, odznacza się 
tak dużą prostotą obsługi, że wszelkie manipulacje związane z odbiorem 
programu radiowego mogą być dokonywane nawet przez dzieci.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z odbiornikiem telewizyjnym. 
Urządzenie to sprawia jeszcze wciąż dużo kłopotu telewidzom, ponieważ 
ma zbyt wielką liczbę pokręteł regulacyjnych o działaniu często niezro
zumiałym i próby manipulacji dla poprawienia jakości odbioru kończą się, 
niestety, często wzywaniem fachowej pomocy.

Powstaje teraz pytanie, czy odbiornik telewizyjny może być tak prosty 
w obsłudze jak odbiornik radiowy i czy jest to tylko sprawa udoskona
lenia jego konstrukcji. Można odpowiedzieć że tak, tylko w chwili obec
nej podniosłoby to znacznie' koszt i tak drogiego aparatu. Zmniejszenie 
liczby elementów, regulowanych nawet tylko co pewien czas, wymaga 
zautomatyzowania pewnych układów, co może być realizowane stopniowo 
wraz z udoskonalaniem samych układów i technologii produkcji wpływa
jącej na koszt odbiornika. Dlatego dziś jeszcze korzystanie z telewizora 
wymaga od użytkownika dokładnego poznania danego typu odbiornika, 
zrozumienia ogólnej zasady działania poszczególnych elementów regula
cyjnych i samej zasady pracy odbiornika.

Druga sprawa to naprawa drobnych uszkodzeń i wymiana części, które 
zużywają się w czasie pracy odbiornika. Obecne powiązanie techniki 
z pomocniczymi urządzeniami codziennego użytku wymaga stopniowego 
rozwijania praktycznego zmysłu technicznego u ludzi wszystkich zawo
dów. Pozwoli to im na własnoręczne dokonywanie różnych drobnych 
napraw bez każdorazowej pomocy fachowców z danej dziedziny, no 
a poza tym sprawi dużą przyjemność, nie licząc oszczędności osiągniętych 
w domowym budżecie. W odbiorniku telewizyjnym można również sa-
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memu usuwać szereg uszkodzeń, nie narażając go przy tym na całkowite 
zepsucie. Naturalnie trzeba się tu oprzeć na praktycznych wskazówkach, 
by wiedzieć — co i jak można naprawić, a kiedy trzeba odbiornik oddać 
do naprawy.

Wszystkie te sprawy są omówione w niniejszej pracy w takim tylko 
zakresie, jaki jest konieczny i zrozumiały dla przeciętnego telewidza. 
Broszura ma cztery rozdziały, wprowadzające czytelnika kolejno w po
szczególne zagadnienia. Rozdział pierwszy wyjaśnia procesy zachodzące 
w odbiorniku telewizyjnym, rozdział drugi — sprawy związane z prawi
dłowym ustawieniem odbiornika, a trzeci i czwarty poświęcone są sposo
bom instalowania, obsługiwania i naprawy odbiornika.



I
OD ANTENY DO EKRANU

1. Odbiornik telewizyjny i odbiornik radiowy

Odbiornik telewizyjny i odbiornik radiowy (rys. 1), chociaż mają wiele 
cech wspólnych, służą ostatecznie innemu celowi. Zadaniem odbiornika 
radiowego jest odebranie, wzmocnienie i przetworzenie na d ź w i ę k  pro
gramu radiofonicznego przenoszonego przez fale radiowe promieniowane 
z anteny radiostacji nadawczej. Natomiast zadaniem odbiornika telewizyj-

Rys. i

nego jest odebranie, wzmocnienie i przetworzenie na o b r a z  i d ź w i ę k  
towarzyszący obrazowi programu telewizyjnego przenoszonego również 
przez fale radiowe promieniowane z anteny nadajnika telewizyjnego.

Odbiornik telewizyjny spełnia więc dwie funkcje — jedną taką samą 
jak odbiornik radiowy, a drugą — zupełnie nową, będącą jego właściwym
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zadaniem. Wnętrze odbiornika telewizyjnego kryje w sobie dwa odbior
niki, powiązane częściowo wspólnym układem elektrycznym. Pierwszy 
z nich służy do odbioru dźwięku towarzyszącego obrazowi i różni się tylko 
tym od odbornika radiowego, że jest przystosowany wyłącznie do odbioru 
fal ultrakrótkich, na których pracuje telewizja. Drugi służy do odbioru 
obrazu telewizyjnego i charakterystycznym, jego elementem jest lampa 
z ekranem, tzw. kineskop. Na ekranie tej lampy następuje odtworzenie 
ruchomego, świecącego obrazu, identycznego z obrazem nadawanym przez 
stację telewizyjną.

2. Struktura i elementy obrazu

Każdy czarno-biały obraz, fotografia czy ilustracja (rys. 2) utworzone 
są z pewnej ilości plam (powierzchni) białych i czarnych oraz plam o róż
nych stopniach jaskrawości zawierającej się w granicach od bieli do 
czerni. Oglądając duże powiększenie fotograficzne można spostrzec, że

Rys. 2

każda z tych plam składa się z dużej ilości maleńkich plamek o jedna
kowej jaskrawości. Plamki te są najmniejszymi elementami, z których 
został zbudowany cały obraz, i nazywają się e l e m e n t a m i  o b r a z u .  
W technice drukarskiej elementy obrazów (ilustracji) są to maleńkie, 
czarne kropki lub ziarnistość kamienia litograficznego, a w technice foto
graficznej — ziarnistość emulsji światłoczułej filmów i płyt.

Oko nie rozróżnia poszczególnych elementów obrazu, jeżeli ilość ich 
jest dostatecznie duża i wtedy oglądany obraz stanowi jednolitą całość 
Możliwość dostrzegania dwóch położonych obok siebie elementów obrazu 
zależy od kąta patrzenia, którego wartość jest określona wzajemną od
ległością elementów i odległością, z jakiej są oglądane. Struktura obrazu 
wskazuje na to, że można go „wykonać” przez odpowiednie ułożenie ele
mentów o jednakowej wielkości i różnych jaskrawościach, czego naj-
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prostszym typowym przykładem może być mozaika ułożona z materiałów 
ceramicznych. Naturalnie liczba szczegółów w takim obrazie zależy od 
wielkości powierzchni użytych elementów. Zastosowanie większej liczby 
małych elementów zawsze zwiększy wyrazistość obrazu. Wykonywanie 
mozaiki wymaga zachowania pewnej kolejności układania elementów, 
które zapewnia otrzymanie żądanego wzoru. Najczęściej układa się ele
menty kolejno w liniach poziomych o kierunku równoległym, zaczynając 
układanie nowej linii dopiero po zakończeniu poprzedniej (rys. 3).

Rys. 3. Obraz złożony z 80 elementów czarno- 
-białych ułożonych w liniach

Elementy można układać według wzoru pokazującego cały obraz lub 
zachowując kolejność układania pokazaną na długiej taśmie. Taśma taka 
składa się z porozcinanych linii elementów wzoru i następnie kolejno 
sklejonych z dodatkowym zaznaczeniem końca każdej linii (rys. 4).

a b c d e f g h i j  a b c d e f g h i j  a b c d
n / n  m i i i m  h h h  i BOHN H  1

i 1 2 3 
\Impuls sgnchronizuiącg

Rys. 4. Wzór kolejności uk ładania elem entów obrazu z rys. 3, utworzony przez kolejne 
ułożenie linii obrazu z zaznaczeniem końca każdej linii dodatkowym znakiem (impuls

synchronizujący)

Podobny system podziału obrazu na elementy i odtwarzania obrazu 
z przesłanych elementów stosuje się w telewizji. Po stronie nadawczej 
obraz zostaje podzielony na elementy, które kolejno z każdej linii prze
twarzane zostają na sygnały elektryczne o wartości odpowiadającej ja
skrawości danego elementu. Sygnały te wysyłane są za pomocą fal ra
diowych do urządzeń odbiorczych, przy czym dodatkowym sygnałem 
oznaczone jest zakończenie nadawania każdej kolejnej linii elementów, 
W urządzeniu odbiorczym, tj. w odbiorniku telewizyjnym, sygnały elek
tryczne zostają z powrotem zamienione na elementy świetlne, które uło
żone kolejno jak w przykładzie mozaiki odtwarzają obraz na ekranie 
lampy kineskopowej. Dla uzyskania dostatecznej wyrazistości obraz tele
wizyjny zostaje rozłożony na 625 bardzo wąskich, poziomych pasków 
nazwanych liniami, a każda taka linia składa się z bardzo dużej ilości 
elementów o różnej jaskrawości zawierającej się w granicach od bieli do 
czerni.
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3. Jak powstaje obraz na ekranie kineskopu

Lampa kineskopowa (rys. 5) jest najważniejszą i najdroższą częścią od
biornika telewizyjnego. Przekrój lampy kineskopowej przedstawiono na 
rys. 6. Bańka jej, wykonana z grubego szkła, przypomina swoim wyglą
dem wielką, leżącą karafkę, o dnie okrągłym lub prostokątnym, zwróco

nym w kierunku patrzącego. Dno to, po
kryte od wewnątrz specjalnym prepara
tem chemicznym, stanowi ekran o biało- 
szarej powierzchni. Za ekranem w końcu 
długiej i wąskiej szyjki lampy znajduje 
się żarzone prądem włókno (katoda), któ
re wyrzuca elektrony, tj. ujemnie nała
dowane cząsteczki. Anoda mająca wyso
kie dodatnie napięcie (wynoszące ok. 
10 000 woltów) zmusza wszystkie elektrony 
do skupienia się w promień i następnie 
do szybkiego ruchu w kierunku ekranu. 
Elektroda sterująca (siatka), umieszczona 
pomiędzy katodą i anodą, służy do regu

lacji intensywności promienia elektronów, to znaczy do zwiększania lub 
zmniejszania ich ilości w promieniu biegnącym do ekranu.

Lam pa kineskopowa 
prostokątna

1 — wiókno; 2 —
Rys. 6. Przekrój lampy kineskopowej 

siatka sterująca; 3 — anoda; 4 — ekran; 5 — strum ień elektronow y, 
tło; 7 — katoda em itująca elektrony

S — ś w la-
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Strumień elektronów uderzając o powierzchnię ekranu powoduje po
wstanie plamki świetlnej w miejscu zderzenia. Jaskrawość tej plamki 
zmienia się proporcjonalnie do intensywności promienia elektronów.

W tak zbudowanej lampie kineskopowej, po włączeniu koniecznych 
napięć dla katody i anody, otrzymuje się nieruchomą plamkę świetlną

Rys. 7. P lam ka św ietlna pow staje na ekranie kineskopu

na środku ekranu. Plamka ta ma zbudować cały obraz przez kolejne od
tworzenie jaskrawości elementów przesyłanego obrazu. W tym celu musi 
ona wykonywać ruchy poziome (kreślić linie) i ruchy pionowe dla wy-

Rys. 8. Dokładne nastaw ienie ostrości w pływ a na jakość otrzymanego obrazu

kreślania każdej następnej linii równolegle pod poprzednią. Ruchy te 
muszą być tak skoordynowane, aby nastąpiło poliniowanie całej po
wierzchni ekranu równoległymi liniami o stałych odstępach. Poza tym 
powierzchnia plamki świetlnej na ekranie musi być mniejsza od po
wierzchni elementów, na jakie został rozłożony przesyłany obraz. Tylko
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w tym przypadku będzie można uzyskać wyraźny obraz. Wszystkie te 
funkcje są już wykonywane za pomocą dodatkowych urządzeń znajdują
cych się w odbiorniku telewizyjnym.

Do regulacji wielkości powierzchni plamki na ekranie kineskopu, 
a więc do koniecznego skupienia promienia elektronów w najmniejszy 
punkt na powierzchni ekranu, stosowany jest układ magnetyczny o takim

działaniu, jakie wywiera wy
pukła soczewka na wiązkę pro
mieni świetlnych. Skupiający 
układ magnetyczny umieszczo
ny jest na szyjce lampy kine
skopowej i działanie jego regu
luje się za pomocą p o k r ę t ł a  
d o  r e g u l a c j i  o s t r o ś c i .

Do wywołania ruchu pozio
mego i pionowego plamki 
świetlnej na ekranie kineskopu 
służą w odbiorniku telewizyj
nym dwa bardzo skomplikowa
ne układy elektryczne. W skład 
tych układów wchodzą dwa ge
neratory, które w zależności od 
pełnionych funkcji noszą na
zwę: g e n e r a t o r a  o d c h y 
l a n i a  p o z i o m e g o  i g e 
n e r a t o r a  o d c h y l a n i a  
p i o n o w e g o  (rys. 9).

Każdy z generatorów telewi
zora wytwarza napięcie nie 

o przebiegu sinusoidalnym, lecz mające kształt zębów piły, które po 
wzmocnieniu zasila specjalne cewki umieszczone na szyjce kineskopu. 
Zmienne pole magnetyczne wywołane prądem przepływającym przez

Rys. 9. Ruch poziomy i pionowy plam ki na 
ekranie kineskopu będący wynikiem  pracy ge
neratorów  odchylania poziomego i pionowego

Rys. 10. K ształt przebiegu napięcia w  sieci elektrycznej (sinusoida)

te cewki powoduje odchylanie promienia elektronów w kineskopie i ruch 
plamki świetlnej na ekranie.
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Zębaty kształt przebiegu napięcia jest niezbędny do otrzymania szyb
kiego jednostajnego ruchu plamki świetlnej w jednym kierunku (ruch 
roboczy) i bardzo szybkiego ruchu w przeciwnym kierunku (ruch po
wrotny). Prędkość odchylania plamki w kierunku poziomym jest dużo 
większa niż w kierunku pionowym. Stosunek obu prędkości jest tak do
brany, że plamka kreśli poziome linie kolejno od góry do dołu ekranu, 
potem następuje szybki ruch powrotny plamki do góry i proces kreślenia 
zaczyna się na nowo (rys. 12).

Rys. 11. K ształt przebiegu napięcia wytw arzanego przez generatory odbiornika te le
wizyjnego (zęby piły)

Czas wykreślania wszystkich linii na ekranie, to znaczy odtworzenia 
wszystkich elementów jednego obrazu, wynosi tylko 1/25 sekundy. W cią
gu jednej sekundy ukazuje się więc na ekranie 25 obrazów, co pozwala

na wywołanie wrażenia ruchu przedstawianych scen. Ta szybkość zmiany 
obrazów jest konieczna, ponieważ bezwładność oka ludzkiego, tzn. trwa
łość zachowywania wrażeń świetlnych, wynosi ok. 1/30 sekundy i już 
przy prędkości zmian 20 obrazów na sekundę następowałoby u widza 
wrażenie migotania, a przy szybkości 16 obrazów — „płynięcia” ogląda-
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nych scen. Tym również tłumaczy się dostrzeganie na ekranie tylko 
świecących linii, które są przecież tworzone przez małą ruchomą plamkę.

W ten sposób powstaje na ekranie telewizora siatka obrazowa (popu
larna nazwa: raster), odpowiadająca w przykładzie mozaiki obrazowi już 
całkowicie ułożonemu z małych elementów, lecz wszystkich o jednakowej 
jaskrawości. Mając na ekranie odbiornika siatkę obrazową wystarczy do
prowadzić do siatki kineskopu sygnały elektryczne — na które zostały 
zamienione elementy nadawanego obrazu — aby otrzymać jakiś znie
kształcony obraz lub nieskoordynowane przebiegi świateł. Rzeczywiste 
odtworzenie nadawanego obrazu wymaga prawidłowego rozmieszczenia 
elementów na siatce obrazowej utworzonej na ekranie. Do tego służą 
specjalne impulsy elektryczne wysyłane przez nadajnik telewizyjny.

4. Impulsy i ich działanie

Prawidłowe rozmieszczenie elementów obrazu w siatce obrazowej 
utworzonej na ekranie kineskopu wymaga współbieżności ruchu promie
nia elektronowego w urządzeniu odczytującym obraz po stronie nadaw
czej z ruchem promienia elektronowego kreślącego siatkę obrazową w od
biorniku telewizyjnym. Dla uzyskania tej współbieżności nadajnik tele
wizyjny wysyła specjalne impulsy elektryczne, które synchronizują ruch 
promienia elektronowego w urządzeniach po stronie nadawczej i odbior
czej. Impulsy te noszą nazwę i m p u l s ó w  s y n c h r o n i z u j ą c y c h .  
Układy i urządzenia zarówno elektryczne, jak i mechaniczne, regulujące 
współbieżność pewnych czynności, a więc tzw. urządzenia synchronizu
jące, spotyka się często w życiu codziennym. Typowymi przykładami ta
kich urządzeń są miejskie zegary elektryczne sterowane przez centralne 
urządzenie zwane zegarem-matką, urządzenia powodujące samoczynne 
zapalanie się lampy błyskowej z chwilą otwarcia migawki aparatu foto
graficznego itp.

Oprócz impulsów synchronizujących są wysyłane przez nadajnik im
pulsy pomocnicze, tak zwane gaszące, powodujące zanikanie jaskrawości 
plamki świetlnej w czasie jej ruchów powrotnych. Ruchem roboczym na
zywa się ruch plamki od lewej strony ekranu ku prawej, tworzący jedną 
linie siatki obrazowej. Ruchem powrotnym nazywamy ruch plamki od 
prawej strony ekranu ku lewej, skąd zaczyna się nowy ruch roboczy. 
Takie samo rozróżnienie nazw przyjęto dla ruchów plamki w kierunku 
pionowym. Teraz można zgrupować wszystkie sygnały, jakie muszą być 
przekazane do odbiornika telewizyjnego, ażeby mógł on odtworzyć obraz 
i dźwięk, a mianowicie:

1) sygnały elektryczne informujące o jaskrawości poszczególnych ele
mentów obrazu (regulacja jaskrawości plamki świetlnej podczas kreślenia 
linii — rys. 13);
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2) impulsy synchronizujące ruch poziomy plamki (15 625 impulsów
w czasie jednej sekundy);

3) impulsy synchronizujące ruch pionowy plamki (50 impulsów w cza
sie jednej sekundy);

Rvs. 13. Sygnał regulujący jaskraw ość plam ki św ietlnej na ekranie kineskopu

4) impulsy gaszące plamkę w czasie powrotnego ruchu poziomego;
5) impulsy gaszące plamkę w czasie powrotnego ruchu pionowego

Rys. 14. Im pulsy synchronizacji pionowej, poziomej i impulsy gaszące

Wszystkie te sygnały tworzą razem tak zwany zespolony sygnał wizji, 
który jest wysyłany przez nadajnik telewizyjny. Zakres pasma częstot
liwości fal radiowych służący do przesyłania jednego^programu telewi
zyjnego nazywa się k a n a ł e m  t e l e w i z y j n y m .

Dźwięk towarzyszący obrazowi (rys. 15) przesyłany jest przez nadawczą 
stację radiofoniczną na fali o częstotliwości objętej tym samym kanałem

co zespolony sygnał wizji. Odbiorniki telewizyjne przeznaczone są do od
bioru określonego kanału lub mają przełącznik do wybierania żądanego 
kanału.

(rys. 14).

Rys. 15. Sygnał dźwięku towarzyszącego obrazowi
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5. Praca odbiornika telewizyjnego

Do odbiorczej anteny telewizyjnej dochodzą dwie fale radiowe: fala 
niosąca zespolony 'sygnał wiizjd i fala niosąca sygnały dźwięku (rys. 16). 
Fale te wzbudzają w antenie odpowiednie napięcia, które są przekazy
wane specjalnym kablem do odbiornika. Odbiornik ma do spełnienia na
stępujące zadania:

1) wzmocnić całość wzbudzonych w antenie napięć;
2) wydzielić, wzmocnić i przekazać do głośnika sygnały dźwięku;
3) pozostały zespolony sygnał wizji wzmocnić i przekazać do lampy 

kineskopowej;
4) oddzielić od zespolonego sygnału wizji impulsy synchronizujące 

i skierować do wykonywania określonych funkcji dla każdego rodzaju 
impulsu;

5) wytworzyć napięcia do poziomego odchylania plamki świetlnej (ge
nerator poziomego odchylania);

6) wytworzyć napięcia do pionowego odchylania plamki świetlnej 
(generator pionowego odchylania);

7) wytworzyć wysokie napięcie zasilające kineskop — ok. 12 000 wol
tów.

Rys. 16. Do anteny dochodzi zespolony sygnał w izji i sygnał dźwięku towarzyszącego
obrazowi

Realizacji wszystkich tych zadań dokonuje się w odbiorniku za pomocą 
różnych układów elektrycznych pracujących z lampami elektronowym:!
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które spełniają funkcję wzmacniania, wytwarzania oraz prostowania sy
gnałów i napięć.

Na rys. 17 uwidoczniono rolę poszczególnych członów odbiornika. Lam
py pracujące w każdym członie oznaczono zgodnie ze schematem ideowym 
odbiornika. Natomiast nie uwidoczniono na rysunku członu zasilającego, 
który przetwarza napięcie pobrane z sieci na odpowiednie napięcia do 
zasilania lamp elektronowych.

Z anteny przekazywane są do odbiornika bardzo słabe napięcia odpo
wiadające zespolonemu sygnałowi wizji i sygnałom dźwięku. Pierwszym 
zadaniem odbiornika jest równomierne wzmocnienie całości tych napięć, 
co jest możliwe tylko przy dokładnym dostrojeniu go do odbioru danego 
kanału telewizyjnego. Przy złym dostrojeniu nastąpi nierównomierne 
wzmocnienie przychodzących sygnałów, co spowoduje zniekształcenia, 
nieostrość lub całkowity brak odbioru obrazu albo dźwięku. Prawidłowe 
dostrojenie odbiornika telewizyjnego jest znacznie trudniejsze od dostra
jania odbiornika radiofonicznego do żądanej stacji (dokładny opis postę
powania przy dostrajaniu podany jest w rozdziale III). Do dostrajania 
służy w odbiorniku zewnętrzne pokrętło oznaczone: „ R e g u l a c j a  d o 
s t r a j a n i  a”.

Po wzmocnieniu całości otrzymanych z anteny sygnałów zostają z nich 
wydzielone sygnały dźwięku, które po dodatkowym wzmocnieniu kiero
wane są do głośnika i zamieniane na fale dźwiękowe (rys. 18). Do regu

lacji wzmocnienia sygnałów dźwięku służy pokrętło „ R e g u l a t o r  
g ł o ś n o ś ć  i”. Pozostały zespolony sygnał wizji, prawie całkowicie po
zbawiony sygnałów dźwięku (rys. 19), ulega dalszemu wzmocnieniu i zo
staje skierowany do lampy kineskopowej. Tutaj sygnały elektryczne od
powiadające zmianom jaskrawości poszczególnych elementów nadawa
nego obrazu zmieniają intensywność promienia elektronowego i tym sa
mym jaskrawość plamki na ekranie. Jaskrawość ta będzie się zmieniać 
od pewnego poziomu bieli w kierunku czerni, to znaczy gaśnięcia plamki 
(czarne elementy obrazu tworzone są na ekranie przez wygaszenie plam
ki — ekran w tych miejscach nie świeci). Im silniejsze będą sygnały 
zmieniające intensywność promienia elektronowego, tym mocniej będzie

Rys. 18
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wygaszana plamka i tym większy uzyska się kontrast obrazu. Dlatego 
w odbiorniku przewidziano możliwość regulacji stopnia wzmocnienia tych 
sygnałów za pomocą zewnętrznego pokrętła oznaczonego: „ R e g u l a c j a

Rys. 1S. Sygnał dźwięku trzeba oddzielić od sygnału regulującego jaskraw ość plam ki
świetlnej

k o n t r a s t u ”. W jakim stopniu wpływa działanie tego regulatora na 
kontrastowość obrazu, pokazano na rys. 20.

0  C Ekran

Rys. 20. Działanie regulatora kontrastu  
* 7  kontrast praw idłow y; sygnały  odpow iadające elem entom  białym , szarym  i czarnym  są od- 

e^ ta" ie w łaściw ie; b — kontrast za m ały; sygnały  są za m ałe i e lem en ty  szare 
przechodzą w  białe, a czarne w szare (brak czerni); c — kontrast za duży; sygnały  są za silne, 

elem en ty  szare zostają odtw orzone jako czarne
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Należy zwrócić uwagę na to, że już przy pewnej wartości krytycznej, 
nie będącej wcale jeszcze wartością szczytową sygnału zmieniającego 
intensywność promienia elektronowego, nastęjpuje całkowite wyga
szenie plamki. Sygnały silniejsze od sygnałów o tej krytycznej warto
ści powodują tylko tworzenie się elementów jakby czarniejszych od czar
nych, czyli niewidocznych. Ten zakres nazywa się zakresem podczerni.

Drugim elementem, za pomocą którego można wpływać na jaskrawość 
plamki, jest pokrętło: „ R e g u l a c j a  j a s n o ś ć  i”. Działanie tego regu
latora pokazano na rys. 21.

Regulatorem tym należy zmieniać podstawową jaskrawość plamki 
w zależności od warunków, w jakich oglądany jest obraz, a mianowicie.

a) przy normalnym oświetleniu dziennym, kiedy powierzchnia ekranu 
ma odcień jasnoszary, trzeba oglądać obraz przy pełnej jaskrawości 
plamki;

,b) w średnio cieplnym pomieszczeniu jaskrawość plamki należy 
zmniejszyć;

c) w zupełnie zaciemnionym pomieszczeniu, kiedy ekran jest czarny 
Oprawie niewidoczny), należy stosować bardzo słabą jaskrawość.

Jaskrawość duża 

Jaskrawość średnia 

Jaskrawość mafa

Całkowite wygaszenie plamki 

Zakres podczerni

Rys. 21. Regulacja jasności 

w ygaszania plam ki (m ały kontrast)

Każda zmiana położenia pokrętła regulatora jasności wymaga popra
wienia kontrastowości obrazu za pomocą regulatora kontrastu.

Oprócz sygnałów odtwarzających jaskrawość elementów obrazu do 
kineskopu skierowane są impulsy gaszące. Impulsy te wygaszają plamkę 
w czasie jej ruchów powrotnych poziomych i pionowych. Impulsy syn
chronizujące wchodzące w skład zespolonego sygnału wizji zostają od-
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dzielone od sygnału wizji w układzie zwanym s e p a r a t o r e m  i m
p u l s ó w .  Z separatora impulsów wychodzą:

a) impulsy synchronizacji poziomej — do układu generatora odchyla
nia poziomego;

b) impulsy synchronizacji pionowej — do generatora odchylania pio
nowego.

Impulsy synchronizacji poziomej przekazują generatorowi sygnały, 
w którym momencie ma on zakończyć kreślenie linii i przesunąć plamkę 
na lewy brzeg ekranu dla rozpoczęcia kolejnego kreślenia następnej linii. 
Wynikiem działania tych impulsów jest dokładne ustawienie elementów 
obrazu każdej linii w stosunku do elementów linii poprzedniej (rys. 22).

/W
Rys. 22. Im pulsy synchronizacji poziomej regulują praw idłow e ustawienie poszcze

gólnych linii elem entów obrazu

Impulsy synchronizacji pionowej sygnalizują generatorowi, kiedy koń
czy się kreślenie przez plamkę wszystkich linii danego obrazu i konieczne 
jest przesunięcie plamki do pozycji początkowej w górze ekranu dla wy
kreślania linii nowego obrazu. Impulsy te ustalają moment zmiany całego 
obrazu na kolejny, następny obraz (rys. 23).

AV
Rys. 23. Im pulsy synchronizacji pionowej regulują szybkość zm ian kolejnych obrazów
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Jedne i drugie impulsy synchronizujące prawidłowo spełniają swoje 
funkcje, jeżeli generatory odchylają plamkę trochę wolniej, niż tego wy
maga synchronizacja z nadawanym obrazem. Do regulowania prędkości 
odchylania plamki w obu kierunkach, czyli do ustalenia najkorzystniej
szych warunków pracy dla impulsów synchronizujących służą w każdym 
odbiorniku następujące pokrętła: „Regulacja synchronizacji poziomej”

Rys. 24a. Synchronizacja praw idłow a Rys. 24b. Synchronizacja w adliwa

Rys. 25. Regulacja szerokości i wysokości 
obrazu w pływ a na jego w ygląd: a) obraz 
praw idłow y; b). obraz wydłużony poziomo: 

c) obraz wydłużony pionowo
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i „Regulacja synchronizacji pionowej”. Przy złym ustawieniu regulatora 
synchronizacji poziomej następuje przesunięcie poszczególnych linii obra
zu względem siebie. Na rys. 24a przedstawiono synchronizację prawidło
wą, a na rys. 24b — synchronizację wadliwą.

Generatory mogą wytwarzać słabsze lub silniejsze napięcia zasilające 
cewki odchylające promień elektronowy. Zależnie od wartości tych na
pięć zmieniać się będzie długość kreślonych linii, czyli szerokość obrazu, 
i wysokość ruchu pionowego, czyli wysokość obrazu. Obraz odtwarzany 
powinien mieć takie same kształty (proporcje wymiarów) jak obraz nada
wany. Prawidłowy kształt jest prostokątem o stosunku boków jak 3 : 4. 
Przy złym wyregulowaniu kształtu obrazu powstanie zniekształcenie 
wskutek skrócenia lub wydłużenia oglądanych przedmiotów (rys. 25).

Do regulacji wysokości i szerokości obrazu przeznaczone są oddzielne 
pokrętła oznaczone: „Regulacja wysokości obrazu” i „Regulacja szeroko
ści obrazu”.

Pozostaje jeszcze do omówienia sprawa zniekształceń nieliniowych 
obrazu. Zniekształceniami nieliniowymi nazywa się zniekształcenia, które 
powstają wskutek niejednostajnej prędkości kreślenia linii w kierunku 
poziomym bądź też niejednostajnego ruchu plamki w kierunku piono
wym. Wynikiem tych zniekształceń jest zmiana proporcji poszczególnych 
części obrazu (rys. 26).

Odbiorniki telewizyjne mają zawsze jedno lub dwa pokrętła do regulacji 
liniowości pionowej, oznaczone: „Liniowość pionowa”. Możliwość regula
cji liniowości poziomej istnieje tylko w odbiornikach o większych roz
miarach ekranu.



II
OD EKRANU DO TELEWIDZA

.

1. Sposób ustawienia odbiornika

Najodpowiedniejsze do ustawienia odbiornika telewizyjnego jest to 
miejsce w pokoju, które zarówno w .ciągu dnia, jak i przy sztucznym 
świetle jest najsłabiej oświetlone. Takimi niiejscami są kąty pokoju przy 
ścianie okiennej oraz przestrzeń pomiędzy dwoma oknami. Umieszczenie 
odbiornika naprzeciwko okien spowoduje powstawanie szkodliwych re
fleksów światła na szkle ochronnym i na samym ekranie kineskopu. Wy

sokość ustawienia odbiornika powinna harmonizować z umeblowaniem 
pokoju. Nie należy ustawiać odbiornika zbyt wysoko przy nowoczesnych 
niskich meblach. Najkorzystniej jest umieścić środek ekranu na wysoko
ści 100 do 140 cm od powierzchni podłogi. Ta wysokość umożliwia oglą
danie programu w wygodnej pozycji siedzącej.

Obraz należy oglądać z takiej odległości, przy której nie następuje już 
rozróżnianie poszczególnych linii obrazu. Odległość ta zależy od wielkości 
powierzchni ekranu oraz od ostrości wzroku patrzącego. Dla ekranów
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o przekątnej 30 do 43 cm wynosi ona 1,5 do 2,5 m. Zbyt duża odległość 
ekranu od widza sprawia poza nierozróżnianiem szczegółów obrazu wra
żenie oglądania zbyt małego obrazka. Przy zachowaniu prawidłowej od
ległości przeciętna wielkość ekranu zapewnia takie same warunki widze
nia jak ekran kinowy (rys. 28).

Patrzący powinien znajdować się naprzeciwko telewizora, ponieważ 
przy oglądaniu obrazu pod znacznym kątem wystąpią zniekształcenia 
wywołane przez krzywiznę płaszczyzny ekranu.

2. Co jest szkodliwe dla ekranu i oczu

Najczęstszą przyczyną zmniejszenia się- lub utraty zdolności świecenia 
ekranu kineskopu jest oglądanie programów telewizyjnych przy zbyt du
żej jasności obrazu. Ekran kineskopu ma ograniczony, określony w set
kach godzin, czas świecenia przy maksymalnej jasności. Oglądając obraz

przy zmniejszonej jasności przedłuża się okres użytkowania kineskopu 
i chroni własne oczy przed zmęczeniem. Uzyskanie prawidłowej kontra- 
stowości przy małej jasności ekranu wymaga słabego oświetlenia pomie-
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szczenią, w którym znajduje się odbiornik. Całkowite zaciemnienie jest 
znów szkodliwe, ponieważ wtedy daje się odczuć przykre migotanie obra
zu i dodatkowo występuje przeciążenie wzroku wskutek stałego skupiania 
go na małej świecącej powierzchni. Dlatego do oglądania programu tele
wizyjnego należy stworzyć następujące warunki:

a) w ciągu dnia przysłaniać okna zasłonami;
b) w godzinach wieczornych oglądać program nie w całkowitych ciem

nościach, lecz przy zapalonej słabej lampie z abażurem i tak skierowa
nym jej światłem, żeby padało nie na ekran i patrzących, lecz na część 
ściany za odbiornikiem;

c) regulatorem jasności nastawić tylko taką jaskrawość obrazu, jaka 
jest konieczna do wyraźnego i przyjemnego odbioru. Zachowanie tych 
warunków pozwoli na długie oglądanie programu bez niepotrzebnego 
niszczenia ekranu bardzo drogiej lampy i bez odczuwania zmęczenia oczu.



III
ODBIORNIK TELEWIZYJNY WISŁA

1. Instalacja odbiornika

Zainstalowanie odbiornika rozpoczyna się od wybrania odpowiedniego 
miejsca do jego ustawienia i od zainstalowania anteny. W użyciu są trzy 
typy anten:

a) anteny pokojowe (kilku rodzajów);
b) anteny zewnętrzne jednoelementowe;
c) anteny zewnętrzne trzyelementowe.
Do połączenia anteny z odbiornikiem można użyć kabla koncentrycz

nego lub dwużyłowego kabla taśmowego. Odbiornik WISŁA jest przy
stosowany do łączenia go z anteną kablem koncentrycznym. Anteny po
kojowe dają dobre wyniki przy odbiorze w małej odległości od stacji 
nadawczej i w miejscach o sprawdzonych dobrych warunkach odbioru. 
W miejscach o złych warunkach odbioru i przy większych odległościach 
od nadajnika trzeba instalować antenę zewnętrzną jedno- lub trzyele- 
mentową. Instalację anteny zewnętrznej najlepiej jest powierzyć fachow
cowi; należy się tu bowiem liczyć z technicznymi trudnościami wykona
nia, a często i z koniecznością równoczesnego wykonania instalacji od
gromowej zabezpieczającej antenę i odbiornik.

r "
2. Pokrętła regulacyjne odbiornika

Odbiornik ma następujące pokrętła:
A. Do regulacji odbioru obrazu i dźwięku (rys. 30):
1) pokrętło 1 do regulacji głośności,
2) pokrętło 2 do regulacji barwy dźwięku,
3) pokrętło 3 do regulacji kontrastu obrazu,
4) pokrętło 4 do regulacji jasności obrazu,
5) pokrętło 5 do regulacji ostrości obrazu.
6) pokrętło 6 do dostrajania odbiornika do kanału stacji (pokrętło 

to umieszczone jest na dnie odbiornika).
B. Do regulacji synchronizacji liniowości : wymiarów obrazu (po

krętła pomocnicze — rys. 31):
1) pokrętło 7 do regulacji synchronizacji poziomej,
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2) pokrętło 8 do regulacji synchronizacji pionowej,
3) pokrętło 9 do regulacji wysokości obrazu,
4) gałka 10 do regulacji szerokości obrazu,
5) pokrętło 11 do regulacji liniowości pionowej (pokrętło to ma tylko 

nacięcie do manipulacji śrubokrętem).

. ?
Rys. 30. Odbiornik telew izyjny WISŁA

Pokrętło 11 (regulacja liniowości 8  (regulacja synchronizacji pionowej) 

Pokrętło 9  (regulacja  w ysokości obrazu)Gałka 10 (regulacja szerokości obrazu]

Rys. 31. W nętrze odbiornika i rozmieszczenie pomocniczych pokręteł regulacyjny;

Gniazdo bezpiecznika Lampa prostow nicza i f f  Przełącznik napięcia siec!
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3. Włączanie i regulacja odbiornika

Włączenie odbiornika do pracy następuje przez podniesienie drewnianej 
pokrywy obudowy aparatu. Ruch metalowej podpórki znajdującej się po 
prawej stronie pokrywy powoduje uruchomienie włącznika umieszczone
go na wewnętrznej stronie bocznej ścianki obudowy. Wszystkie pokrętła 
znajdujące się na desce głośnikowej pod pokrywą należy ustawić w po
łożeniu odpowiadającym połowie pełnego ich obrotu. Po upływie trzech 
minut powinien wystąpić odbiór dźwięku lub szum (jeśli stacja nadawcza 
nie pracuje). Po uzyskaniu odbioru dźwięku trzeba jeszcze poczekać 
około jednej minuty, po czym można przystąpić do regulacji odbioru 
obrazu. W tym celu należy:

a) pokrętło „Jasność” powoli obracać zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara aż do chwili pojawienia się obrazu lub siatki obrazowej; pojawie
nie się czystej siatki obrazowej świadczy o niedziałaniu stacji nadawczej;

b) pokrętłem „Kontrast” dobrać właściwą kontrastowość obrazu;
c) pokrętłem „Ostrość” ustawić najlepszą wyrazistość obrazu;
d) ponownie skorygować jasność i kontrast obrazu.
Natężenie i barwę dźwięku można dowolnie regulować w czasie odbioru 

programu, ponieważ nie wpływa to na zmianę jasności, kontrastowości 
czy ostrości obrazu.

Przed wyłączeniem odbiornika wystarczy zmniejszyć jasność obrazu, 
pozostawiając resztę pokręteł w pozycji naregulowanej do odbioru; od
biornik można już wtedy wyłączyć przez zamknięcie pokrywy.

Podane powyżej czynności są wystarczające do obsługi prawidłowo 
działającego odbiornika.

Wskutek drobnych zmian wartości elementów lub częściowego zuży
cia lamp elektronowych może wystąpić w odbiorniku trwałe zakłócenie 
działania synchronizacji poziomej lub pionowej oraz mogą wystąpić 
trwałe zmiany w geometrycznych wymiarach obrazu.

Przy wadliwym działaniu synchronizacji poziomej, przejawiającym 
się rozdarciem obrazu czy też wystąpieniem nieskoordynowanych czarno- 
-białych pasów, należy dokonać regulacji pokrętłem 7 oznaczonym 
„Synchronizacja pozioma”. Pokrętło to przy małym obrocie w lewo lub 
prawo powinno przywrócić całkowity, pojedynczy nieruchomy obraz.

Przy wadliwym działaniu sychronizacji pionowej, wystąpi „płynięcie” 
obrazu w górę lub dół, a czasem tylko silne drgania o kierunku piono
wym. Przywrócenie prawidłowej synchronizacji pionowej następuje przez 
obracanie pokrętła S oznaczonego „Synchronizacja pionowa”. Regulację 
synchronizacji poziomej i pionowej przeprowadza się przy zmniejszonym 
kontraście obrazu. Telewizor wymaga co pewien czas skontrolowania:

a) czy kształt obrazu ma prawidłowe proporcje — szerokość obrazu 
powinna być równa 4/3 wysokości:
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rozslroienie od,jiornika w si°sunku d° °dbteraMso
W tych celach nadawany jest przez stację telewizyjną test kontrolnv 

nazwany obrazem kontrolnym. Obraz kontrolny n a i U n y l e ^ ^  
na minut przed rozpoczęciem programu normalnego oraz w czasie tak

T g nadawaneg0 przez stac^  —  s £
kó w ^ ra/ nis 1d“ / 4 T ; ; s. i r kie dni tygodnia z wyiątkiem wtor:
cz t^ y  tnałe^ółka Pra" idł<>W0 nastawionym kształcie obrazu wszystkie 
w  i r  znajdujące sie w rogach obrazu kontrolnego powinny
byc widoczne na ekranie jako koła, a nie elipsy. Jeżeli przy noriaTnei 
zerokoscz obrazu (obraz zajmuje całą szerokość ekranu) kółka te maja

Rys. 32. Obraz kontrolny

L W/ 4lT niU ? i0nowym’ t", że obraz jest za wyaok:
W Stosunku do szerokości. Jeżeli elipsy są wydłużone w kierunku oozio
mym, oznacza to, ze obraz jest za niski. Do ustawienia prawidłowej wy-
n i k i p r i i o r z v s t Zy' P° krąU° 9 znajdujące sk  na tylnej ściance odbior- 
tać, że- d P 7 ąpi6niem do manipulacji tym pokrętłem trzeba pamię-

nrzi r a,łi ° n dChyIenia, WySOkoŚC1 obrazu od normy są niezauważalny P y glądamu normalnego programu telewizyjnego;
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b) sylwetki oglądanych postaci są znacznie przyjemniejsze przy obrazie 
raczej trochę za wysokim niż za niskim;

c) na wysokość obrazu wpływa napięcie sieci zasilającej odbiornik; 
przy spadku napięcia następuje zmiana stosunku szerokości obrazu do 
wysokości;

d) regulację wysokości obrazu przeprowadza się przy średniej jaskra
wości oglądanego obrazu.

Do regulacji szerokości obrazu służy gałka 10 oznaczona „Szerokość 
obrazu” i znajdująca się na tylnej ściance odbiornika. Przy prawidłowej 
szerokości obrazu następuje maksymalne wykorzystanie powierzchni 
ekranu. Brzegi oglądanego obrazu kontrolnego kryte są przez maskowni
cę ograniczającą powierzchnię ekranu tylko w takim stopniu, że widoczne

Rys. 33. Obraz ze zniekształceniam i nieliniowym i poziomymi i pionowymi

są całe czterv kółka znajdujące się w rogach testu. Szerokość obrazu ma
leje przy spadku napięcia zasilającego odbiornik.

Poza zniekształceniami będącymi wynikiem niewłaściwych proporcji 
całego obrazu występują zniekształcenia zwane zniekształceniami nie
liniowymi. Mogą one być poziome, pionowe lub równocześnie jednego 
i drugiego rodzaju (rys. 33). Charakterystyczną cechą tych zniekształceń 
jest zmiana proporcji poszczególnych części obrazu, przejawiająca się na 
teście obrazu kontrolnego w następujący sposób:

A. P r z y  z n i e k s z t a ł c e n i a c h  n i e l i n i o w y c h  p o z i o 
my c h :

a) kółka znajdujące się z lewej strony obrazu mają prawidłowy kształt 
kół, a z praw'ej strony obrazu są zniekształcone;

b) odpowiednio do kółek szereg czarnych pionowych kresek z lewej 
strony obrazu ma równe odstępy pomiędzy poszczególnymi kreskami,
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podczas gdy w identycznym szeregu kresek po prawej stronie odstępy 
nie są takie same. Mogą one być w ogóle większe lub mniejsze od wza
jemnych odstępów po lewej stronie albo stopniowo zmniejszać się lub 
zwiększać (stopniowe zagęszczanie lub rozrzedzanie pola kresek).

Zniekształcenia obrazu podane w p. a) i b) mogą mieć również przebieg 
odwrotny, przy którym figury zniekształcone znajdą się z lewej strony 
obrazu. Jednoczesne zniekształcenia nieliniowe poziome lewej i prawej 
strony obrazu występują bardzo rzadko.

B. P r z y  z n i e k s z t a ł c e n i a c h  n i e l i n i o w y c h  p i o n o w y c h :
Przy zniekształceniach pionowych następuje zmiana wzajemnych od

ległości kresek poziomych oznaczonych liczbą 200, które znajdują się 
w górze obrazu — na tle białego koła pośrodku wysokości obrazu i w dole 
obrazu. Najczęściej można zaobserwować, że:

a) wzajemne odległości kresek w dole obrazu są mniejsze niż kresek 
środkowych i górnych;

b) wzajemne odległości kresek w dole obrazu są większe niż kresek 
środkowych i górnych;

c) lewe i prawe kółko w dole obrazu jest częściowo zniekształcone.
Do przywracania właściwej proporcji dolnej części obrazu służy po

krętło 11 oznaczone „Liniowość pionowa”. Ponieważ regulacja tym po
krętłem nie jest przewidziana w ramach normalnej obsługi odbiornika, 
przeto czynności związane z regulacją liniowości pionowej podane są 
w rozdziale IV. Regulacja liniowości poziomej w odbiorniku WISŁA nie 
jest przewidziana. Obserwując zniekształcenia nieliniowe odbiornika wy
raźnie występujące na obrazie kontrolnym nie należy od razu sądzić, że 
odbiornik jest uszkodzony czy też rozregulowany. Małe zniekształcenia 
pionowe i poziome rzędu 10% są dopuszczalne, ponieważ nie będą wy
raźnie dostrzegalne przy normalnym ruchomym obrazie telewizyjnym.

Dostrajanie aparatu do odbieranego kanału telewizyjnego można prze
prowadzać tylko w czasie nadawania przez stację obrazu kontrolnego. 
Na obrazie kontrolnym znajduje się w tym celu klin złożony z 10 czar
nych linii o grubości malejącej w kierunku węższej części klina. Górną 
część klina zamyka kwadrat złożony również z linii będących częściowo 
przedłużeniem linii klina, którego środek tworzą czarne koncentryczne 
pierścienie. Obok klina umieszczone są liczby od 200 do 600. Poszczególne 
czarne linie klina mogą być widoczne prawie do końca lub tylko do pew
nej liczby, a dalej zlewać się w jasnoszarą płaszczyznę tworzącą dalszą 
część klina (rys. 34).

Widoczność linii na ekranie odbiornika zmienia się w zależności od 
dostrojenia go do odbieranego kanału i przy właściwym dostrojeniu jest 
najbardziej przesunięta w stronę węższej części klina, tj. w kierunku 
liczby 600. W odbiorniku WISŁA poszczególne linie powinny być roz-
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różniane jeszcze w pobliżu liczby 450. Jeżeli poszczególne linie giną już 
przy liczbie 300 do 350 (rys. 35), to odbiornik należy podstroić, w wyniku 
czego uzyska się dużo lepszą wyrazistość szczegółów i tym samym popra-

Rys. 34. W ygląd k lina przy idealnie dostrojonym  odbiorniku

wi się ogólną ostrość odbieranego obrazu (rys. 36). Kolejność postępo
wania przy dostrajaniu odbiornika jest następująca:

a. Należy położyć bardzo ostrożnie odbiornik na lewy bok skrzynki, 
podkładając uprzednio kawałek miękkiego sukna.

b. Odbiornik trzeba uruchomić na 10 minut przed rozpoczęciem nada
wania przez stację obrazu kontrolnego (25 minut przed początkiem

Rys. 35. Złe dostrojenie odbiornika

normalnego programu). Wcześniejsze włączenie jest konieczne dla na
grzania się poszczególnych elementów w odbiorniku i ustalenia się ich 
wartości elektrycznych.

c. Po zjawieniu się obrazu kontrolnego na ekranie należy nastawić 
normalną kontrastowość obrazu przy niezbyt dużej jasności. Do tego celu
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służą na obrazie kontrolnym cztery prostokąty, z których każdy składa 
się z dziewięciu małych kwadratów o pięciu lub dziewięciu stopniach 
odcieni od bieli do czerni. Przy normalnym kontraście obrazu powinno 
się rozróżniać co najmniej pięć odcieni.

d. Pokrętłem 5 należy nastawić najlepszą wyrazistość (ostrość) kon
centrycznych pierścieni widocznych pośrodku obrazu kontrolnego.

e. Pokrętłem 6, wyprowadzonym do dołu na dnie odbiornika należy 
obracać powoli w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (prawy 
kierunek obrotu). Widoczność poszczególnych czarnych linii powinna 
przesuwać się w kierunku węższej części klina przy równoczesnym 
wzroście czytelności liczb 400 — 500 — 600. W pewnej chwili przy 
końcu linii klina, w pobliżu liczb 450 do 500, powstanie jaśniejsza 
plama, a po prawej stronie wszystkich linii i kół obrazu kontrolnego 
pojawią się jasne obwódki dające złudzenie lekkiej plastyczności 
obrazu. Równocześnie mogą wystąpić na tle obrazu ciemniejsze, wąskie 
poziome pasy świadczące o zakłóceniu obrazu sygnałem dźwięku

Rys. 36. P rzeciętnie dobre dostro- Rys. 37. Obraz plastyczny zakłócony dźwiękiem
jenie odbiornika

(rys. 37). Wystąpienie tych zjawisk świadczy o za dalekim obrocie 
pokrętła 6 w kierunku prawym. Pokrętło należy teraz cofnąć w lewo 
aż do prawie całkowitego zniknięcia jasnych obwódek oraz plamy 
na klinie. W tym punkcie najlepszego dostrojenia powinna również wy
stąpić największa głośność odbieranego dźwięku. Jeżeli maksimum 
głośności nie pokrywa się z prawidłowym dostrojeniem, to lepiej jest 
trochę stracić na jakości odbioru dźwięku, a mieć dobry, wyraźny obraz. 
Zupełna niezgodność dobrego obrazu i dźwięku wymaga poprawy zestro
jenia odpowiednich obwodów w odbiorniku, co już może być wykona
ne tylko w punkcie naprawy odbiorników telewizyjnych.
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f. Odbiornik należy wyłączyć i ostrożnie postawić w pozycji normalnej. 
Na tym zakończone zostało omawianie czynności związanych z prawidło
wą eksploatacją dobrze działającego odbiornika telewizyjnego.

4. Wpływ napięcia sieci na odbiór

Odbiornik telewizyjny jest o wiele wrażliwszy na wahania sieci zasila
jącej niż zwykły odbiornik radiowy. Podwyższenie napięcia znamiono
wego sieci ponad 5% może spowodować uszkodzenie odbiornika. Przy 
spadku napięcia sieci zachodzą w odbiorniku następujące zmiany w od
biorze:

a) przy spadku napięcia do 10% — występuje małe zmniejszenie wy
miarów obrazu oraz jasności i kontrastu;

b) przy spadku napięcia do 20% — obraz staje się ciemny, przy obra
caniu regulatorem jasności trochę się rozjaśnia, lecz równocześnie zmie
nia proporcje wymiarów;

c) przy spadku napięcia powyżej 20% — występuje brak synchronizacji 
poziomej i pionowej.

Ostrość obrazu zanikającą przy obniżaniu się napięcia można częściowo 
przywracać regulatorem ostrości.

Odbiornik o silnie zużytych lampach elektronowych, a szczególnie 
o lampie prostowniczej wysokonapięciowej 1C1S, reaguje silnym zmniej
szeniem jasności obrazu nawet przy 10-procentowym spadku napięcia.

Ponieważ program telewizyjny jest nadawany w godzinach wieczor
nych i wtedy występują największe spadki napięcia, celowe jest — dla 
zapewnienia dobrego odbioru — zasilanie odbiornika poprzez automatycz
ny stabilizator napięcia. Stosowanie regulowanych ręcznie transforma
torów, nawet z woltomierzem, może spowodować przez chwilę nieuwagi, 
o co przy7 oglądaniu programu nie jest trudno, poważne uszkodzenie 
kosztownego odbiornika.

5. Zakłócenia odbioru
Zakłóceniem odbioru nazywa się wszystkie zjawiska widoczne na ekra

nie odbiornika, które psują częściowo lub całkowicie prawidłowy odbiór 
obrazu. Przyczyną powstania zakłóceń może być uszkodzenie w samym 
odbiorniku lub instalacji antenowej. Najczęściej jednak źródło zakłóceń 
znajduje się poza urządzeniem odbiorczym. Zakłócenia te. zwane zakłóce
niami zewnętrznymi, ponieważ występują w prawidłowo działającvm od
biorniku, można podzielić na trzy rodzaje:

a. Zakłócenia przejawiające s:ę na ekranie w p astaci białych i czarnych 
krótkich kresek o kierunku poziomym (rys. 38), przy równoczesnym 
występowaniu trzasków w głośniku. Przyczyną tego rodzaju zakłóceń 
są iskrzenia w rozmaitych urządzeniach elektrycznych (suszarki do
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włosów, maszynki do podnoszenia oczek, dzwonki itp.). Walka z tym: 
zakłóceniami jest trudna, ponieważ do całkowitego ich wyeliminowania 
trzeba zakładać specjalne układy przeciwzakłóceniowe w urządzeniach 
je wywołujących. Pewną poprawę odbioru przy stałym występowaniu 
tych zakłóceń daje wysoko umieszczona antena z odprowadzeniem wy
konanym kablem koncentrycznym.

b. Zakłócenia przejawiające się na ekranie w postaci :siatki złożonej 
z falujących linii o kierunku zbliżonym do pionowego. Ten rodzaj za
kłóceń obrazu powodują niektóre aparaty przemysłowe i medyczne (dia
termia) oraz nadajniki krótkofalowe. Tego rodzaju zakłócenia może spo-

Rys. 38. Zakłócenia w yw ołane iskrzeniem  (przemysłowe)

Rys. 39. Zakłócenia przeszkadzają praw idłow em u działaniu im pulsów synchroni
zujących i sygnałów świetlnych
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wodować również pracujący w niedużej odległości drugi odbiornik tele
wizyjny lub radiowy nastawiony na odbiór fal krótkich (rys. 40).

Rys. 40. Zakłócenia spowodowane pracą aparatów  m edycznych (diatermia) w pobli
żu odbiornika telewizyjnego

Zakłócenia te eliminuje częściowo lub całkowicie zastosowanie anteny 
o silnej kierunkowości odbioru i odpowiednio ustawionej w stosunku do 
stacji nadawczej oraz źródła zakłóceń.

c. Trzeci rodzaj zakłóceń to tak zwane zjawy, czyli obrazy dodatkowe, 
słabo widoczne i przesunięte w prawo względem obrazu właściwego.

Rys. 41. Zakłócenia wywołane przez fale odbite (zjawy)

Zjawisko to powstaje wskutek dochodzenia do anteny odbiorczej fali 
bezpośredniej oraz fali odbitej od wysokich budynków, masztów, zbior
ników gazowych itp. (rys. 41).

Również przy tych zakłóceniach pomaga dobra, odpowiednio ustawiona 
antena kierunkowa.
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IV
NAPRAWA ODBIORNIKA

1. t o  m ożna sam em u napraw ić

Amatorska naprawa odbiornika telewizyjnego w warunkach domowych

j : :  ~ ° t a d? Z ynnOŚCi 1116 W*ma^ cych specjalnych wiadomości 
fachowych z tej dziedziny oraz posiadania specjalnych narzędzi i przy-
ządow pomiarowych. Naturalnie naprawa nawet w tym ograniczonym
akresie wymaga ustalenia przyczyny wadliwej pracy odbiornika, posia-

n , T  /  T ny narZędZi °raZ zdolności technicznychUszkodzenia, jakie można samemu usunąć, obejmują około 50% na ogół
zdarzających się przypadków. Jeżeli ponadto założyć, że w okresie gwa
rancyjnym wystąpiły i zostały usunięte uszkodzenia powstałe z winv 
wa wych części i usterek produkcyjnych, to procent poważnych uszko
dzeń w późniejszym okresie jeszcze zmaleje. Zakres czynności związa
nych z samodzielnym usunięciem uszkodzeń w odbiorniku obejmuje:

a) wymianę lamp toru wizji i fonii,
b) wymianę lampy prostowniczej w zasilaczu,
c) wymianę lampy prostowniczej wysokiego napięcia,
d) regulację zniekształceń nieliniowych,
e) regulację pułapki jonowej,
f) wymianę podstawowych regulatorów odbiornika, 

włJcznik)Wanie dr°bnyCh uszkodzeń (bezpiecznik, * sznur sieciowy,

Wszystkie te czynności nie mogą spowodować dodatkowego lub dalsze
go uszkodzenia odbiornika ani też nie są niebezpieczne dla wykonawcy 
pod warunkiem zachowania należytej ostrożności i przestrzegania poda
nych tu wskazówek. Jest rzeczą zrozumiałą, że próby naprawienia od
biornika we własnym zakresie nie zawsze dadzą pozytywny wynik, ponie
waż układ aparatu jest bardzo skomplikowany i zawsze może być kilka 
przyczyn jego wadliwej pracy. Z drugiej strony często transportuje sie 
ciężki odbiornik do punktu naprawy po to, aby dowiedzieć się o przepa
lonym bezpieczniku czy innym drobnym uszkodzeniu. Dlatego jest rzeczą

38



pożyteczną poznać swój odbiornik, orientować się w przyczynach jego 
wadliwej pracy i umieć samemu naprawić drobne uszkodzenia.

2. Podział uszkodzeń odbiornika

Uszkodzenia odbiornika można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej 
grupy zalicza się wszystkie uszkodzenia przejawiające się gwałtownym, 
widocznym na ekranie zakłóceniem pracy odbiornika. Druga grupa — 
to takie uszkodzenia, które następują powoli i dają znać o sobie przez 
stopniowo zachodzącą zmianę w działaniu odbiornika. Obie grupy uszko
dzeń wpływają w efekcie końcowym na jakość obrazu i dźwięku. Ponie
waż w odbiorniku telewizyjnym istnieje powiązanie układów elektrycz
nych służących do odbioru obrazu i odbioru dźwięku, można wnioskować 
o rodzaju uszkodzenia odbiornika w zależności od tego, co widać na ekra
nie i co słyszy się z głośnika. Objawami uszkodzeń mogą być:

1. Brak obrazu — brak dźwięku
2. Brak obrazu — dźwięk wadliwy
3. Brak obrazu — dźwięk prawidłowy
4. Obraz wadliwy — brak dźwięku
5. Obraz wadliwy — dźwięk wadliwy
6. Obraz wadliwy — dźwięk prawidłowy
7. Obraz prawidłowy — brak dźwięku
8. Obraz prawidłowy — dźwięk wadliwy
Każde z tych ośmiu niedomagań może wystąpić przy uszkodzeniu od

biornika i należeć do pierwszej lub drugiej grupy uszkodzeń. W dalszej 
treści będą omówione w podanym wyżej porządku charakterystyczne ob
jawy i przyczyny uszkodzeń oraz sposób ich usuwania. Uzupełnieniem 
punktów 4, 5, 6 są dodatkowe fotografie typowych wadliwych obrazów; 
ułatwią one czytelnikowi ustalenie przyczyny powstałego uszkodzenia.

3. Jak postępować w razie uszkodzenia odbiornika

Podział uszkodzeń na dwie zasadnicze grupy został dokonany ze 
względu na zupełnie inne postępowanie w przypadku zauważenia wadli
wego działania odbiornika w zależności od tego, do której grupy ono się 
zalicza. Wszystkie uszkodzenia grupy pierwszej, powodujące nagłe za
kłócenie prawidłowego odbioru, wymagają natychmiastowego wyłączenia 
odbiornika w razie wystąpienia następujących objawów:

a) braku odchylania pionowego; na ekranie widoczny jest wówczas 
tylko wąski silnie świecący pasek przecinający pośrodku ekran, przy 
czym dźwięk jest prawidłowy;

b) zmniejszenia się szerokości obrazu, przy czym jego brzegi są po
strzępione, a na samym obrazie mogą wystąpić zakłócenia w postaci czar-
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nych i białych kresek poziomych; dźwięk przy tym jest zakłócony trza
skami (rys. 38);

c) zaniku obrazu i siatki obrazowej (ekran nie świeci); dźwięk nato
miast jest prawidłowy lub zakłócony trzaskami;

d) zaniku obrazu, siatki obrazowej oraz dźwięku.
Przy objawach wymienionych w punktach a, b, c, d konieczne jest 

szybkie wyłączenie odbiornika w czasie do około 15 sekund, ponieważ 
uszkodzenia wywołujące te objawy mogą spowodować niekiedy dalsze 
poważne uszkodzenia elementów odbiornika.

Pozostałe uszkodzenia należą do grupy pierwszej i powodują:
a) zanik odbioru dźwięku przy równocześnie prawidłowym obrazie;
b) zanik odbioru dźwięku przy równoczesnym zaniku obrazu, ale wi

docznej siatce obrazowej na całej powierzchni ekranu. Uszkodzenia te nie 
wymagają natychmiastowego wyłączania odbiornika. Zjawiska te mogą 
być wynikiem uszkodzenia zarówno odbiornika, jak i nadajnika telewi
zyjnego.

Przed wyłączeniem odbiornika należy uważnie zaobserwować charak
terystyczne cechy objawów uszkodzenia i zapamiętać je. Objawy te są 
podstawą do wykrywania uszkodzonego elementu w odbiorniku.

W tablicy 1 podano zestawienie typowych objawów uszkodzeń nale
żących do grupy pierwszej z zaznaczeniem, kiedy odbiornik należy na
tychmiast wyłączać.

Uszkodzenia należące do grupy drugiej (zaobserwowane zmiany w ja
kości obrazu, wymiarach, zniekształceniach itp., które występują powoli 
w czasie używania odbiornika) nie są groźne dla odbiornika i są na ogół 
łatwiejsze do naprawy.

Znając charakterystyczne objawy uszkodzenia, trzeba ustalić jego 
prawdopodobną przyczynę i równocześnie sprawdzić, czy odbiornik wy
maga oddania do naprawy, czy też istnieje możliwość naprawienia go 
samemu.

Przystępując do naprawy należy pamiętać o zachowaniu dużej ostroż
ności. W żadnym przypadku nie wolno:

a) wykonywać jakichkolwiek czynności wewnątrz odbiornika przed 
całkowitym odłączeniem go od sieci przez wyjęcie wtyczki z gniazda 
sieciowego;

b) uderzać w lampę kineskopową lub zarysować ją ostrym narzędziem, 
(szczególnie jej tylną część — szyjkę);

c) używać nieodpowiednich narzędzi.
Zachowanie tych środków ostrożności jest konieczne dla uniknięcia 

porażenia prądem elektrycznym (w odbiorniku występują napięcia rzędu 
10 000 woltów) i implozji (wybuchu) lampy kineskopowej.
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T a b l i c a  1
Wskazówki doraźnego postępowania przy pojawieniu się uszkodzenia

telewizora

Widok ekranu Obraz S iatka
obrazowa Dźwięk Odbiornik

w ąski tylko 
pośrodku 
ekranu

b rak  w  górnej praw idłow y natychm iast 
i dolnej części lub zakłócony wyłączyć 

ekranu trzaskam i

o zwężonej 
szerokości

b rak  z lewej 
i praw ej s tro 

ny ekranu

brak brak praw idłow y

brak

brak

brak zakłócony
trzaskam i

brak brak

! praw idłow y praw idłow a brak nie wyłączać
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1
W idok ekranu Obraz S iatka

obrazowa Dźwięk

j-ctui. ±

O dbiornik

7

I m
!

brak praw idłow a brak nie wyłączać

8

...
1

z zakłóce
niami praw idłow a praw idłow y 

brak  lub 
z zakłóce

niami

obserwować 
ekran, w  razie 
zm iany obja
wów wyłączyćMJ

Dla dokonywania naprawy uszkodzeń potrzebne są następujące na 
rzędzia:

a) wkrętak o szerokości 3 mm z izolowaną rączką,
b) wkrętak o szerokości 5 mm z izolowaną rączką,
c) cęgi boczne o małych rozmiarach.
Czynność wkręcania i wykręcania śruby powinna być dokonywana za 

pomocą wkrętaka o szerokości zbliżonej do szerokości jej łba. Wkręcana 
śruba daje się obracać normalnie bez większego oporu, którego występo
wanie świadczy o zrywaniu nitek gwintu na skutek nieosiowego wprowa
dzenia śruby do nakrętki.

4. Objawy i przyczyny uszkodzeń oraz ich naprawa

Do ustalenia przyczyny wadliwej pracy odbiornika będą pomocne kolej
no zestawione fotografie obrazów na ekranie telewizora, obejmujące 
wszystkie charakterystyczne objawy uszkodzeń (tabl. 2). Przy każdej 
fotografn podane są w rubryce 4 możliwe przyczyny wadliwej pracy 
odbiornika, a w rubryce 5 zalecane sposoby usunięcia uszkodzenia.

Dane w rubrykach: drugiej i trzeciej obejmują tylko najprostsze i naj
bardziej charakterystyczne objawy wadliwej pracy oraz w rubryce 5 
sposoby usunięcia uszkodzenia, ale tylko w tym przypadku, gdy jest to 
możliwe do wykonania w prosty sposób. Praktyczne wskazówki wykona
nia czynności zaleconych w rubryce 5 podane są na końcu tego rozdziału 
i odnoszą się do odbiornika WISŁA typu A i typu B, które różnią się 
tylko zastosowaniem innych typów lamp, co zostało uwzględnione w wy
kazie lamp podanym na końcu książki.
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5. Uwagi do tablicy 2 , dotyczące postępowania 
przy naprawie uszkodzeń

Do rys. 1 (tabl. 2). Brak napięcia zasilającego odbiornik.
Jeżeli w odbiorniku nastąpi nagłe zaniknięcie obrazu i dźwięku, przy 

czym ekran nie świeci (brak siatki obrazowej), to po wyłączeniu odbior
nika należy kolejno:

a. Sprawdzić, czy w gnieździe sieciowym jest napięcie; do sprawdzenia 
można użyć lampy stołowej.

b. Odjąć tylną ściankę skrzynki odbiornika i odłączyć od niej gniazdo 
przejściowe zakończające sznur sieciowy. Gniazdo to odłącza się przez 
odkręcenie dwóch śrubek, które łączą obie połówki gniazda. Następnie 
gniazdo złożyć, skręcić i wsunąć na wtyczki sieciowe w odbiorniku.

c. Odbiornik bez tylnej ścianki włączyć do sieci i uruchomić przez 
podniesienie wieka skrzynki. Od chwili włączenia należy obserwować 
lampę prostowniczą L18 znajdującą się po prawej stronie podstawy od
biornika ponad przełącznikiem napięcia sieci. Odbiornik ustawić tak, aby 
jego wnętrze było słabo oświetlone.

d. Jeżeli w ciągu 10 sekund od chwili włączenia wewnątrz górnej 
części szklanej bańki lampy prostowniczej zauważy się silne fioletowo- 
niebieskie światło, krótkotrwałe jasne błyski lub nagrzanie widocznych 
powierzchni anod do ceglasto-czerwonego koloru, to odbiornik należy 
natychmiast wyłączyć. Objawy te świadczą o zwarciu w układzie elek
trycznym odbiornika, który w tym wypadku musi być oddany do na
prawy.

e. Jeżeli powyższe objawy w ciągu 10 sekund nie wystąpiły, należy 
sprawdzić czy żarzą się włókna w poszczególnych lampach (słabe świece
nie lub żarzące się punkty w bańkach lamp). Dla sprawdzenia trzeba 
odczekać około 1 minuty, w ciągu której następuje nagrzewanie się lamp.

Żarzenie się którejkolwiek z lamp świadczy o dopływie prądu do od
biornika. a o uszkodzeniu w układzie zasilacza prądu stałego, w którym 
pracuje lampa prostownicza. Odbiornik należy wówczas wyłączyć, odłą
czyć od sieci przez wyjęcie z gniazda wtyczki sznura sieciowego i następ
nie wyjąć z odbiornika lampę prostowniczą. Lampę tę wyjmuje się 
z podstawki, ujmując ją jak najbardziej u dołu i podciągając do góry przy 
równoczesnym lekkim przeginaniu na boki. Wyjętą lampę należy oddać 
do sprawdzenia. Po założeniu nowej lampy trzeba ponownie postępować 
według wskazówek podanych w punktach c i d. W wyżej wymienionym 
przypadku należy zastanowić się nad dwiema ewentualnościami:

Albo lampa zepsuła się bez przyczyn zewnętrznych i obecnie po jej 
zamianie na nową odbiornik zacznie funkcjonować, albo też uległa uszko
dzeniu wskutek zwarcia w odbiorniku i po zamianie jej na nową wystąpią
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Zestawienie możliwych objawów, przyczyn 
--------------------------------  B r a k
E kran I Obraz
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i sposobów usunięcia uszkodzeń dbiomika
o b r a z u  ____ _________________

T a b l i c a  2

Dźwięk Możliwe przyczyny

B rak B rak napięcia zasilającego

Prawidłow y

Sposoby usunięcia

Patrz pkt 5 — uwagi dotyczące 
rys. 1

Uszkodzenie jednej z lamp 
L 14, LIS, L 16, L17. Uszkodze
nie kineskopu. Zły s tyk  na 
w tyku przejściowym  G2

P atrz  pk t 5 — uwagi dotyczące 
rys. 2
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O braz

B rak obrazu. Ekran 
świeci się

Brak obrazu. Ekran 
świeci się



Tabl. 2 (cd.)
Dźwięk Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Brak Uszkodzenie lam py L I  lub L2. 
Z ły  styk  w tyku antenowego 
lub żyły kabla z w tykiem

■

■

■

Sprawdzić lam py L I  i L2. 
Sprawdzić połączenie anteny 
z odbiornikiem 1

1

r

Praw idłow y Uszkodzenie którejś z lamp 
L3, L4, L5, L6 Sprawdzić lampy. Wymienić 

uszkodzoną
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Obraz

Brak obrazu. Ekran
świeci się w ąską 

linią

O b r a z

Obraz częściowo 
lub całkowicie 
wadliwy
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Tabl. 2 (cd.)

Dźwięk

Prawidłowy

w a d l i w y

Prawidłowy

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

B rak odchylania pionowego. Sprawdzić lampy (wymienić 
Uszkodzenie lam py L12 lub uszkodzoną)
L 13

Żle w yregulow ana synchroni
zacja. Uszkodzenie lam py L 14

Starać się uzyskać praw idłow y 
obraz przez pokręcenie pokręt
łem „Synchronizacja pozioma”, j 
Sprawdzić i ew entualnie w y
mienić lampę L14

I
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Obraz prawidłowy, 
ale przesuw ający się 
z dołu do góry
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Tabl. 2 (cd.)
Dźwięk Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Prawidłowy Żle w yregulow ana synchro
nizacja. Uszkodzenie lampv 
L 14

Starać się uzyskać praw idłow y 
obraz przez pokręcenie pokręt
łem „Synchronizacja pozioma”. 
Sprawdzić i ew entualnie w y
mienić lampę L14

Prawidłowy Żle w yregulow ana synchroni
zacja pionowa

Zatrzym ać ruch obrazu przez 
pokręcenie pokrętłem  „Syn
chronizacja pionow a”
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Obraz

Obraz prawidłowy, 
przesuw ający się 
z góry do dołu

Obraz wadliwy, cał
kowicie zniekształ
cony lub składający; 
się z ruchomych, 
nieskoordynow a
nych plam
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Tabl. 2 (cd.)

Dźwięk

Prawidłowy

Prawidłow y

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Zle w yregulow ana synchroni
zacja pionowa

B rak  synchronizacji pionowej 
i poziomej

Zatrzym ać ruch obrazu przez 
pokręcenie pokrętłem  „Syn
chronizacja pionowa”

Sprawdzić przede wszystkim 
regulację synchronizacji pio
nowej i poziomej. Sprawdzić 
lampę L 12
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H
I

Ekran Obraz

Obraz zajm uje tylko 
część szerokości 
ekranu. Na części 
pozostałej b rak  s ia t
ki obrazowej. Brzegi 
obrazu postrzępione. 
Obraz zakłócony 
białym i kreskam i

11

12
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Dźwięk
Tabl. 2 (cd.)

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Zakłócony Uszkodzenie zespołu odchyla- Odbiornik wyłączyć i oddać
trzaskam i nia poziomego do napraw y

Praw idłow y Za słabe odchylanie poziome Próbować zwiększyć szerokość j
obrazu przesuw ając w dół gał
kę „Szerokość obrazu”. S praw 
dzić lam py L14, L15, L 17
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Ekran Obraz

Obraz praw idłow y 
o za małej wysoko
ści. Szerokość obra
zu praw idłow a

Obraz o zniekształ
ceniach nieliniowych 
poziomych
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Tabl. 2 (cd.)

Dźwięk

Prawidłow y

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Za słabe odchylanie pionowe Zwiększyć wysokość obrazu 
pokrętłem  „Wysokość obrazu”. 
Sprawdzić lampy L 12 i L13

Praw idłow y Uszkodzenie w obwodach od
chylania poziomego

W razie silnie w ystępującego 
zniekształcenia oddać odbior
nik do napraw y

b (



Ekran Obraz

Obraz o zniekształ
ceniach nielinio
wych pionowych

Obraz zakłócony 
jednym  lub kilkom a 
ciemniejszymi, rów 
noległymi pasam i
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Tabl. 2 (cd.)

Dźwięk

Prawidłow y

Praw idłow y

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Żle w yregulow ana liniowość Patrz  pkt 5 
pionowa rys. 15

Zła filtracja napięć odbiornika Odbiornik oddać do napraw y

—• uwagi dotyczące •
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E kran Obraz

Obraz pokryw a się 
wąskim i, poziomymi, 
ciemnymi liniam i 
w  m om entach p rze
kazyw ania przez 
głośnik dźwięków 
o wyższych tonach

18
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Tabl. 2 (od.)

Dźwięk Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Prawidłowy

1

Złe dostrojenie odbiornika Popraw ić dostrojenie odbior
nika na obrazie kontrolnym

i

Prawidłow y Źle ustaw iona pułapka jonowa 
lub częściowa u tra ta  em isji 
lam py L16, tzn. lam py 1C1S

Patrz pkt 5 — uwagi dotyczące 
rys. 18

.
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Obraz

Obraz bez widocz
nych szczegółów, 
lekko zamazany

E kran
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Dźwięk

Prawidłowy 
lub za słaby

Prawidłow y

Możliwe przyczyny
Tabl. 2 (cd.) 

Sposoby usunięcia

Złe dostrojenia odbiornika Poprawić dostrojenie odbior
nika na obrazie kontrolnym

Złe dostrojenie odbiornika Poprawić dostrojenie odbior- 
I nika na obrazie kontrolnym
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Ekran Obraz

Obraz rozdwojony, 
zjawy

Obraz zakłócony



Tabl. 2 (cd.)

Dźwięk Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Prawidłowy Odbiór dodatkowy fali odbitej Zwrócić się do punktu  n ap ra 
wy

Prawidłowy Zakłócenia spowodowane dia
term iam i i obcymi nadajn ika
mi

Stosowanie specjalnych anten 
daje częściowo popraw ę od
bioru
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Ekran Obraz

Obraz zakłócony

Obraz praw idłow y

Obraz
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Tabl. 2 (cd.)
Dźwięk

Zakłócony
trzaskam i

p r a w i d ł o w y

B rak dźwięku Uszkodzęnie odbiornika P atrz  pk t 5 — uwagi dotycząca
dźwięku rys. 24

Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Zakłócenia wywołane iskrze- i Bardzo trudne do usunięcia 
niem
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objawy podane w punkcie d. Przez szybkie wyłączenie odbiornika z chwilą 
zauważenia tych objawów nie dopuszcza się do uszkodzenia następnej 
lampy. J

• Jeżeli po upływie jednej minuty od chwili włączenia odbiornika 
żadna z lamp nie będzie się żarzyć, to odbiornik należy wyłączyć i spraw
dzić bezpiecznik. Bezpiecznik wyjmuje się przez wykręcenie główki 
oprawki bezpiecznikowej, obracając ją w lewo.. W dobrym bezpieczniku 
widoczny jest wewnątrz rurki szklanej drucik, który łączy obie metalowe 
koncowki rurki. Bezpiecznik przepalony ma drucik zerwany i ścianki 
rurki pokryte są białawym nalotem. Po założeniu nowego oryginalnego 
bezpiecznika postępuje się według wskazówek podanych w punktach c, d. 
W przypadku natychmiastowego ponownego przepalenia bezpiecznika 
trzeba wyjąć i oddać do sprawdzenia lampę prostowniczą.

Do rys. 2 (tabl. 2). Ekran odbiornika nie świeci się (brak siatki obra
zowej).

Całkowity brak siatki obrazowej na ekranie przy równoczesnej pra
widłowej pracy odbiornika dźwięku wskazuje na uszkodzenie którejś 
z lamp L I 4, L15, L 16, L 17 albo na zły styk pomiędzy wtykami i gniazda
mi przejściowymi Gx lub G2, łączącymi odbiornik z deską głośnikową, na 
której znajdują się poszczególne regulatory (rys. 42).
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Tabl. 2 (cd.)
Dźwięk Możliwe przyczyny Sposoby usunięcia

Cichy Złe zestrojenie odbiornika lub Sprawdzić odbiornik w edłue 
uszkodzenie - - swskazówek podanych dla ob

jaw ów  zilustrow anych na 
rys. 24

Jeżeli zanik świecenia ekranu następował stopniowo, np. przez okres 
kilku miesięcy, i obecnie ekran przestaje zupełnie świecić przy niedużym 
spadku napięcia sieci, to należy przede wszystkim sprawdzić lampę pro
stowniczą wysokonapięciową L16 (rys. 43). Jeżeli natomiast zanik świe
cenia ekranu nastąpił nagle bez równoczesnego wystąpienia zakłóceń 
dźwięku w postaci trzasków, to mogła ulec uszkodzeniu lampa L16 albo 
L17. Przy nagłym zaniku świecenia i równoczesnym wystąpieniu trzas
ków w głośniku odbiornik należy wyłączyć i oddać do naprawy.

Wskutek podnoszenia deski głośnikowej może nastąpić wysunięcie się 
wtyków przejściowych Gj lub G2 z ich gniazd, co spowoduje odłączenie 
regulatora jasności od układu odbiornika i zgaśnięcie ekranu. Charaktery
styczną różnicą między objawami tego uszkodzenia a objawami poprzed
nio podanymi jest brak zakłóceń w postaci trzasków, a jeżeli one wystę
pują, to w chwili trzasku ukazuje się na ekranie siatka obrazowa. W celu 
sprawdzenia, czy wtyki dostatecznie mocno tkwią w gniazdach, należy 
odjąć tylną ściankę odbiornika i wyjąć lampę prostowniczą.

Dostęp do lamp L I 4 do L i7 jest utrudniony, ponieważ mieszczą się one 
w zamkniętym, metalowym pudełku ekranującym. Aby można było wyjąć 
którąkolwiek z nich do sprawdzenia, trzeba:

a) zwolnić podpórkę pokrywy skrzynki i odchylić ją do tyłu;
b) unieść deskę głośnikową;
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c) zdjąć pokrywę z pudełka ekranującego;
d) wyjąć określoną lampę przez wyciąganie jej do góry bez równo

czesnego przeginania na boki, ponieważ mogłoby to spowodować pęknie
cie szkła koło nóżek lampy.

Rys. 42. F ragm ent w nętrza odbiornika

Przy wkładaniu lampy do podstawki należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie nóżek lampy względem otworów w podstawce (rys. 44).

Do rys. 3, 4 (tabl. 2). Część lamp w odbiorniku zamknięta jest metalo
wymi kubeczkami ekranującymi. Przed wyjęciem lamp z odbiornika 
(w celu oddania do sprawdzenia) należy zdjąć z nich kubeczki ekranujące 
przez lekkie przyciśnięcie do dołu, obrót w lewo i następnie pociągnięcie 
do góry. Po zdjęciu kubeczków każdą z lamp podejrzaną o uszkodzenie 
trzeba lekko poruszyć w podstawce i sprawdzić, czy żarzy się w niej 
włókno. Często przyczyną wadliwego działania lampy jest zły styk w pod
stawce lub przepalenie włókna. Po poruszeniu lamp należy włączyć od
biornik i sprawdzić, czy poprzednie objawy uszkodzenia nie ustąpiły.

Do rys. 15 (tabl. 2). Regulacja zniekształceń nieliniowych pionowych.
Do usuwania pionowych zniekształceń obrazu służy pokrętło umiesz

czone z tyłu odbiornika i mające zamiast gałki, na wystającej ośce na
cięcie do pokręcania za pomocą śrubokrętu. Regulacji tym pokrętłem
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dokonuje się tylko w czasie nadawania przez stację obrazu kontrolnego. 
Na widocznym obrazie kontrolnym przy prawidłowo wyregulowanej linio
wości pionowej (brak zniekształceń) pola równoległych czarnych kresek, 
oznaczonych liczbą 200 i rozmieszczonych u góry, w połowie wysokości 
i na dole obrazu, powinny mieć jednakowe wzajemne odstępy pomiędzy

Rys. 43. Podniesiona deska głośnikowa umożliwia dostęp do zasilacza wysokiego na
pięcia

poszczególnymi kreskami. Otrzymanie obrazu o idealnej, stuprocentowej 
liniowości jest w praktyce niemożliwe. Małe zniekształcenia w granicach 
do 10% są jeszcze przy tej wielkości obrazu na 
ekranie prawie niedostrzegalne i nie zmieniają 
rażąco proporcji postaci i przedmiotów ogląda
nych w normalnym programie telewizyjnym.
Dla uzyskania jak najmniejszych zniekształceń 
pionowych w odbiorniku należy:

a) ustawić właściwą wysokość obrazu w stosun
ku do jego szerokości,

b) obracać pokrętłem „Regulacja liniowości pio
nowej” i znaleźć takie jego położenie, przy którym 
wystąpią najmniejsze różnice we wzajemnych od
ległościach kresek u góry, w połowie i na dole 
ekranu,

c) ponownie skorygować wysokość obrazu i jesz
cze raz poprawić ustawienie regulacji liniowości 
pionowej.

Do rys. 18 (tabl. 2). Regulacja pułapki jonowej.
Pułapka jonowa składa się z magnesu sztabko-

wego z dwoma nabiegunnikami obejmującymi
, a  , , . , , Rys. 44. Lam pa i pod-szyjkę kineskopu. Śruba zamykająca u dołu pu- staw ka lam powa

71



-rzlS  SłUZy j,° zaciskania na szyjce kineskopu dla zabezpieczenia przed przypadkową zmianą położenia (rys 4 5 ) za oezpieczenla

J i r s  s ° kf o cii odbiornika może nasii*pić ^ a gM.
e to n u  b ^ a / S b T l rS X Slę «*>■ - t a n u  („  roga
malnej **> ™ *sy-
puiapki Pr2<!2 mate przesunięci<! lub obr/ na

i . ? t “  = : - •  c “ « r s H  s a w s a s c s  s i ;5
sash-
siMiowy;0 W ną SC,“nkę SkrZy" ki °dbi°r" ika i °dk,czye od piej sznur 

m e t a l o w e ^ ^ p j n l e k i n e s k o p u ;  d<dycbczasowe P«‘“ enie pplapki „a

^ kz i T X ^ z iT ^ r pu,apki ‘ak-aby można
d) sprawdzić, czy położenie pułapki jest zgodne z poprzednio zazna

z : . ' uruchomii °dbiomik - - - *  ^d„i,paL:»o^zr ts
e) bardzo ostrożnie przesuwać pułapkę w tvł i nanrzńH

przy ,ym ” ™>y » ! T »  < p ~ « :
wosc ekranu i występujące cienie trzeba znaleźć ta- 
le P°^°zenie pułapki, przy którym uzyska się naj

większą jaskrawość i stosunkowo najmniejsze za
ciemnienie rogu ekranu;

f) odbiornik wyłączyć i nie zmieniając już poło
żenia pułapki zacisnąć ją przez dokręcenie śrubki.

razie przypadkowego znacznego przesunięcia lub 
s ręcenia pułapki od położenia pierwotnego odbiornik 
należy natychmiast wyłączyć i pułapkę ustawić do- 

ładnie w miejscu zaznaczonym ołówkiem. Wadliwe
świeci „lhn ' • • . UuStaWienie PułaPki, przy którym ekran w ogóle nie
świeci albo świeci słabo i tylko na części swojej powierzchni może do 
prowadzić do uszkodzenia kineskopu. powierzchni, może do-

Do rys. 24 (tabl. 2). Naprawa odbiornika dźwięku.
Przy prawidłowym obrazie i równoczesnym braku dźwięk,, r, i • 

przede wszystkim sprawdzić, c2y ,  głośnik J  słychać szum

Rys. 45. P u łapka jo 
nowa
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styczny dla pracującego odbiornika. Jeżeli szumu tego nie ma, to trzeba 
najpierw sprawdzić styk wtyku przejściowego Gh a następnie kolejno 
lampy L I I  i L10.

Przy słyszalnym szumie z głośników, a braku dźwięku należy spraw
dzić wtyk przejściowy G2 i dopiero potem lampy L7, L8 i L9. Przed wy
jęciem lamp z odbiornika trzeba sprawdzić je według wskazówek poda
nych w uwagach dotyczących rys. 3 i 4 z tablicy 2.

6. Co to jest SOT

Stacje Obsługi Telewizyjnej, oznaczone skrótem SOT, są to uspołecz
nione placówki techniczne, nastawione specjalnie na wykonywanie wszel
kich usług odpłatnych w zakresie telewizyjnych urządzeń odbiorczych. 
Placówki te są wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy i pomoc
niczy, niezbędny przy trudniejszych naprawach odbiorników telewizyj
nych. Dlatego też przy wszelkich uszkodzeniach telewizora niemożliwych 
do usunięcia w prosty sposób, jak również przy na potykanych trudno
ściach uporania się iz naprawą we własnym zakresie, należy zwrócić się 
o pomoc do placówki SOT. Warto korzystać z ich pomocy również wtedy, 
gdy chodzi nam o:

— właściwe założenie instalacji antenowej;

Puaeiko ekranuiace
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W m iejscuodSoru;J P” y Stałym Występowaniu zakłóceń
— sprawdzenie lamp odbiornika, 

oniżej podane są adresy placówek s o t  ±
jewództwa warszawskiego: miasta st. Warszawy i wo-
W arszawa, Al. W yzwolenia 1 4  w =_,

» ul. Nowy Św iat 68 arszawa, ul. Grójecka 18/20
». „ Nowotki 29/31 ” ” Górczewska 27

Województwo w arszawskie: 
Grodzisk Maz. ul. i  M aja 13  

O strołęka ul. K opernika 12

ul. A rm ii Radzieckiej 1 
ul. Tum ska 16 
ul. Obrońców Stalingradu 
ul. Buczka 1

Otwock 
Płock 
Żyrardów  
Ciechanów



wysokiego napięcia

Rys. 47. Schem at blokowy odbiornika telew izyjnego WISŁA A



Oznaczenie

fi i 
fi2 
fi,
«4
fis
fi6
fi7
fis
fi*

f i l o

f i u

R \ 2

fil2
Ru
R l 5

fil 6 
R n  

fil8 
fi2« 
fi21 
Rz2
f i 2 3 

Rz4 
fi25
fi2 6
Rn
Rze
Rz,
R30
R 31

Rzz
^ 3 3  

^ 3  4

R >5

R35
r3,
Rjs
f i 40

R«
fił2

W artość
znamionowa

6.8 kfi 
200 fi

1 kfi
6.8 kfi 

15 kfi 
27 kfi
8.2 kfi 
1 kfi

200 fi
8.2 kfi 

200 fi 
200 fi

8.2 kfi
6.8 kfi
3.3 kfi
2.7 kfi
1.5 Mfi 

10 kfi
470 kfi

1.5 Mfi
1.5 Mfi
1.8 kfi 

10 kfi
200 fi 
200 fi

6.8 kfi 
200 fi 
200 fi

6.8 kfi 
100 kfi
56 kfi 
27 kfi 
27 kfi 

100 kfi 
100 kfi 
47 kfi 
22 fi 

220 kfi 
470 kfi 
200 fi

Oznaczenie

R43

R44
R45
R 4 6

R 4 7

R4B

R 4 9

R 5 0

Rsi
R i 2

R 5 3

R 5 4

R 3 5  

Róg 
R 5 7  

R 5 8  

R ;1 9 

R 6 0

R e i

R e  3 

R e i  

Rgó 
R ee  

R e i  

R ee  

Ree  
R 7 0  

R u  

R 7 2  

R 73  

R 7 4  

R 7 5  

R7G 

R n  

R 7 8  

Rb o 
Rai 
Rb2
R83
R fl4

W artość
znamionowa

500 fi 
100 fi

4.7 kfi 
150 kfi
27 kfi 

100 kfi 
100 kfi 
47 kfi 

220 kfi
1.5 Mfi 

33 kfi
100 kfi 
100 kfi 
100 kfi 
220 kfi 
27 kfi

1.2 Mfi 
1 Mfi

10 kfi
3.3 Mfi 

330 kfi
10 kfi 

100 kfi
2.7 kfi 

10 kfi 
40 fi

2,2 kfi
1.5 Mfi 

27 kfi 
27 kfi 
27 kfi 
33 kfi

100 kfi 
27 kfi
1.5 Mfi 

10 kfi
1.5 Mfi 

3000 fi 
2500 fi

10 kfi
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Oznaczenie

i
W artość

znamionowa Oznaczenie W artość
znamionowa

R a 50 fi C 4 1 10 pF

RbC 200 fi C 4 2 180 pF

R8 7 1,5 Mfi C 4 3 6800 pF
c, 5 pF C 4 4 10 pF
c 2 6800 pF C  45 10 pF

C z 1500 pF C 4 6 6800 pF
C ; 180 pF c 4, 24 pF
c 6 20 pF C u 470 pF

c 8 24 pF C  50 0,01 nF
c a 10 pF C52 0,01 nF

C , 0 47 pF C53 4700 pF

c„ 5 pF c 54 100 jxF

c 12 5 pF C 5 6 0,05 nF

C u 6800 pF c 57 0,05 .uF

C u 1500 pF c 58 4700 pF

C l 5 180 pF c 58 330 pF

C 1C 10 pF Ceo 1000 pF

c„ 10 pF C c i 0,05 uF

C ] 8 6800 pF C e z 0,2 m,F
C1S 1500 pF 0,05 uF

C 2 0 180 pF C 64 3300 pF

C 2 1 15 pF C66 4700 pF

C22 10 pF Cf, 7 100 uF

C  2 3 6800 pF C68 0,1 uF

C  24 1500 pF C g 9 180 pF

C 2 S 180 pF C70 180 pF

C 2C 15 pF C71 330 pF

c 27 10 pF C-I2 62 pF

C 2 8 6800 pF C 7 3 330 pF

CJ0 20 pF C 7 4 470 pF

0,01 |xF C 7 6 0,05 uF

c 32 100 nF C 7 7 500 pF

Cn 6800 pF C 7 9 0,05 uF
20 pF

C34 1500 pF
c 81 0,5 pF

c ss 180 pF C82 20 pF
C 3 6 10 pF C83 30 pF
C 3 7 10 pF

C 84 20 pF
C 38 6800 pF c 88 20 pF
Cj9 1500 pF C6c 0,01 pF
C40 180 pF C 87 0,01 pF
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WYKAZ LAMP W ODBIORNIKU WISŁA TYPU A i B T a b l i c a  &

Lam pa

L I
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

L10
L U
L12
L13
L U
L15
L16
L17
L18

Kineskop

Typ w  odbiorniku WISŁA A ' Typ w  odbiorniku WISŁA B

6Ż3P
6N1P
6Ż3P
6Ż3P
6Ż3P
6P9
6Ż3P
6Ż3P
6Ż3P
6Ż3P
6P9
6N1P
6P1P
6N1P
G-807
1C1S
6C4P
5C3S
31ŁK2B

EF80
ECC85
EF80
EF80
EF80
6P9
EF80
EF80
EF80
EF80
6P9
ECC85
6P1P
ECC85
EL81
1CIS
EY81
5C3S
31ŁK2B



P A Ń S T W O W E
WYDAWNICTWA
T E C H N I C Z N E

B. Urbański

Z A P I S Y W A N I E  I O D C Z Y T Y W A N I E  S Y G N A Ł Ó W  T E L E 
W I Z Y J N Y C H  N A  T A Ś M A C H  M A G N E T O F O N O W Y C H

Z cyklu „Nowa Technika" zeszył 26. 1958, 
format B5, s. 54 rys. 55, zł 10.—

T r e ś ć :

Właściwości charakteryzujące sygnał fonii,. 
Właściwości charakteryzujące sygnał wizji. 
Obecne możliwości techniki magnetycznego 
zapisywania i odczytywania sygnałów dźwięku. 
Bezpośrednie zapisywanie i odczytywanie 
sygnałów wizji. Urządzenie firmy RCA prze
znaczone do bezpośredniego zapisywania i od
czytywania sygnałów wizji. Urządzenie firmy 
Ampex do zapisywania sygnału zmodulowa
nego częstotliwościowo sygnałami wizji. Vera- 
urządzenie BBC do zapisywania i odczytywa
nia sygnałów telewizyjnych. Inne możliwości 
zapisywania i odczytywania sygnałów telewi
zyjnych.

DO NABYCIA W KSIĘGARNIACH „DOMU KSIĄŻKI" ORAZ W POWSZECHNEJ 
KSIĘGARNI WYSYŁKOWEJ, WARSZAWA, NOWOLIPIE 4



M A G N E T O F O N  TAŚMOWY

m ąt in i. Q iruliki U ., Inż. R óżyck i 3 .

W książce omówione są zasady działania magne
tofonów taśmowych i ich systemy. Ponadto poda- 
ny j®®t opis sposobu wykonania magnetofonu 
taśmowego we własnym zakresie oraz sposoby 
usuwania jego najwłaściwszych niedomagam 
Książka zawiera również proste schematy wzmac
niaczy przymikrofalowych zbudowanych na tran
zystorach oraz opis importowanego magnetofonu 
niemieckiej produkcji, typu „Szmaragd”.

1959, format A5. s. 115, rys. 136, tabl. 8, zł 15.—

D O  NABYCIA W KSIĘGARNIACH „DOMU KSIĄŻKI" ORAZ 
W POWSZECHNEJ KSIĘGARNI WYSYŁKOWEJ, WARSZAWA,
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