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Książka jest ,,rodzoną siostrą” dziełka „A B C  radioamatora”, które 
rozeszło się w ponad stu tysiącach egzemplarzy. Podobnie jak w poprzedniej 
książce autor opisuje tu i wyjaśnia zasady telewizji w sposób bardzo przy- 
stępńy i z  humorem, dając najczęściej porównania z prostymi zjawiskami 
i czynnościami z  życin.

Treśś książki ujęta jest w trzech częściach. Część pierwsza mówi o wy
twarzaniu i nadawaniu programu telewizyjnego. Ujmuje ona procesy zacho
dzące od kamery telewizyjnej do nadajnika telewizyjnego.

Część druga zatytułowana „Przesyłanie programu telewizyjnego”— opisuje 
anteny nadawcze i odbiorcze oraz zjawiska, zachodzące między anteną na
dawczą i odbiorczą. Ze względów praktycznych autor większą uwagę zwrócił 
na anteny odbiorcze.

Część trzecia, najobszernie sza zamyka się w jedenastu rozdziałach, 
w których po wstępnym omówieniu układów odbiorników telewizyjnych opisane 
są: lampy obrazowe, tor wizji, tor synchronizacji, tor fonii, zespoły odchyla
nia, zasilanie odbiorników telewizyjnych oraz tablica testowa. W zakończe
niu części trzeciej autor dla skontrolowania zdobytych wiadomości przez 
czytelnika podsuwa mu myśl samodzielnego ułożenia schematu odbiornika 
telewizyjnego na podstawie poznanych w książce jego elementów.

Podrozdział „Różne zastosowania telewizji w życiu człowieka” zamyka 
całość tego pożytecznego dziełka.

Książka przeznaczona jest dla posiadaczy odbiorników telewizyjnych me 
mających wykształcenia technicznego, dla radiosłuchaczy, radioamatorów oraz 
innych interesujących się telewizją.
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i inne) oraz poziome i pionowe 
impulsy odchylania, wygaszania 
i impulsy synchronizujące.

Z kamery odprowadzane są kab
lem do dalszych urządzeń Ośrod-

wany jest do innego „zbliżenia” 
nadawanego obrazu programu, są 
to tzw. teleobiektywy).

Na poszczególne obiektywy są 
zwykle założone czarne tubusy —

ka — wzmocnione we wzmacnia
czu impulsy napięciowe wizji.

Optycznie kamera wygląda jak 
duży aparat fotograficzny daw

nego typu; prostokątne pudło ma 
jednak na swej przedniej ściance 
pokrętną płytkę z kilkoma obiek
tywami (każdy z nich przystoso-

„rury”, które chronią przed od
blaskiem światła w szkle obiekty
wów, powodującym jasne plamy 
lub smugi na nadawanym obrazie.

Poza takimi kamerami są i in
ne — mające bardzo skomplikowa
ny obiektyw, którym można do
wolnie, jednym ruchem i w jednej 
chwili zmieniać zbliżenie obrazu, 
zachowując przy tym stałą jego wy
razistość oraz jednakową jasność. 
Kamera umieszczona może być al
bo na statywie (stałe ustawienie 
w terenie), albo na specjalnym 
wózku (możność poruszania się 
w terenie) za pośrednictwem od
powiedniego przegubu z rękoje
ścią, dzięki czemu można dowol
nie ją ustawiać, kierować w górę 
lub w dół, w prawo lub w lewo.

Nadawany obraz kontroluje się 
w kamerze za pomocą specjalnego
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urządzenia z obiektywem. W nie- Elektryczne działanie kamery 
których kamerach kontrolowany jest już wam znane — pokrywa się 
obraz występuje „do góry noga- z omówioną pracą lampy anali- 
mi”, w innych, nowszego typu — żującej, 
obraz ma ustawienie normalne.

16. NADAWANIE FILMÓW (APARATURA TELEKINA)

Jedną z ważnych pozycji pro
gramu telewizyjnego jest nadawa
nie filmów. Wyświetlane filmy 
stanowią bądź całkowicie osobną 
oozycję programu, bądź — część 
ilustrującą program słowny (wi
dowiska, odczyty, wiadomości itp)

Urządzenia do nadawania fil
mów w telewizji nazywają się te
lekinami. Są one dostosowane do 
nadawania programów filmowych 
z taśmy o normalnej szerokości 
35 mm lub z taśmy tzw. „wąskiej” 
o szerokości 16 mm. W Ośrodkach 
Telewizyjnych zwykle znajdują się 
telekina dostosowane do nadawa
nia programu z filmów o szero
kości 35 mm, jak i 16 mm.

Aparatura telekina może być 
wykonana i pracować według jed
nego z dwu systemów:

1) projektor ma skokowy prze
suw taśmy filmowej,

2) projektor ma ciągły przesuw 
taśmy i „wybieranie” za po
mocą ruchomego promienia 
świetlnego.

Najczęściej spotykaną aparaturą 
telekina jest projektor o skoko
wym przesuwie taśmy, podobny 
io  zwykłego projektora kinowego. 
Różnice w ich pracy wynikają 
edynie z potrzeby dostosowania 
dę do warunków, jakich wymaga 
technika telewizyjna, a wiec:

1) projektor telewizyjny prze
kuwa 25 klatek taśmy filmowej

w ciągu 1 sekundy, podczas gdy 
kinowy projektor filmowy prze
suwa tych klatek 24 w ciągu tego 
samego czasu. Liczba 25 klatek 
przesuwu taśmy w ciągu 1 sekundy 
wynika z potrzebnej, takiej samej 
liczby pełnych obrazów programu 
nadawanych w telewizji, w tym 
samym czasie.

2) Przesuw taśmy w telekinie 
musi być w zupełnej synchroni
zacji z wybieraniem międzylinio- 
wym.

Przeskoki z ldatki na klatkę 
filmu odbywają się przy zasłonię
tym obiektywie projektora 25 razy 
w 1 sekundzie, a dodatkowe za
słanianie obiektywu — w poło
wie czasu projekcji obrazu każdej 
klatki filmu (mówiliśmy o tym 
poprzednio), co daje 50 półobra- 
zów w 1 sekundzie. Zasłaniania 
obiektywu podczas zmian klatek 
filmu oraz w połowie czasu na
świetlania każdej klatki powinny 
być zgodne z odbywającym się 
wybieraniem, czyli definicją ob
razu. Taką Zgodność, albo jak
mówimy synchronizację, uzysku
je się dzięki zastosowaniu w pro
jektorze specjalnego silnika zwa
nego synchronicznym.

Z czego składa się i jak pracuje 
telekino z przesuwem skokowym 
taśmy?

Jak widzicie na rysunku, takie 
telekino sMada się z dwóch pro.
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programu już się zmieniła, a po
przedni obraz trwa jeszcze na ekra
nie; powoduje to zamazywanie 
odtwarzanych akcji, co utrudnia

i zniechęca do obserwowania na
dawanego programu.

— To jest bardzo ciekawe — 
wtrącił Wojtuś — i zamyślił się.

— Na zakończenie omawiania 
ekranów kineskopowych, chciał
bym wam jeszcze powiedzieć o...

— Prawdopodobnie o ich me
talizacji —- nieśmiało wtrąciła Ka
sia.

— Właśnie! Tak jest, Kasiu! Ca
ły czas siedzisz cichutko lecz wi
dzę, że uważasz i dokładnie zapa
miętujesz to, co mówię.

Otóż, jak już wiecie, wewnętrzną 
stronę ekranu pokrytego lumino
forem powleka się często warstwą 
rozpylonego aluminium, które 
twórcy t2w. lustro aluminiowe
0 fantastycznie małej grubości, 
rzędu 0,2 części milionowej jedne
go milimetra.

Ta cieniutka warstwa aluminium 
nie tylko zatrzymuje ciężkie ujem
ne jony dochodzące do ekranu
1 odprowadza je do „plusa” bardzo 
wysokiego napięcia, przez co chro

ni luminofor przed szkodliw 
skutkami ich bombardowania, 
zatrzymując jednak lekkich 
tronów, które przenikają

nią jak przez sito i uderzają w 
minofor powodując jego świ 
nie, lecz i...

...zwiększa jaskrawość ś' 
nia ekranu, gdyż światło wy< 
ne przez luminofor nie prz 
również do wnętrza bańki kin 
pu, lecz zostaje odbite od i 
aluminiowego i całkowicie 
chodzi przez szkło ekranu do 
widza obserwującego ekran.
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o aluminiowe działa tu po- 
e jak lustro reflektora ża- 

— odbija światło w jedną 
przez co jest ono silniejsze.

| t e a  tym moi drodzy, dzięki te
ce światło po rozproszeniu we 

bańki kineskopu nie od- 
się od jego ścianek i nie roz- 

dodatkowo ekranu, nie są 
ane ciemne partie odtwa- 
obrazu, przez co zwiększa 

-śnież jego ogólna kontrasto- 
Obraz jest więc wyraźniej - 

no — i jaśniejszy, niż gdyby 
aluminiowego nie było.

— Panie profesorze! — rzekła 
znów Kasia. Pan profesor wspom
niał o odprowadzaniu ciężkich jo
nów z powierzchni lustra do „plu
sa” źródła wysokiego napięcia. 
A co się dzieje z elektronami, któ
re dobiegły do luminoforu, wyko
nały pracę pobudzając go do świe
cenia i... co dalej?

— Świetnie Kasiu! Jestem 
wprost zdumiony twoją uwagą 
i ciekawością. Odpowiem ci na to 
pytanie.

Otóż elektrony biegnące w stru
mieniu, uderzając w ekran powo
dują nie tylko jego świecenie w 
miejscu uderzania,lecz również wy
bijają z tego miejsca powierzchni 
luminoforu dużo innych „powol-

nych” elektronów tzw. wtórnych,
podobnie jak to się dzieje w lam
pach analizujących. Jeżeli nie ma 
lustra aluminiowego, wówczas te
elektrony wtórne przebiegają przez
przestrzeń bańki przyciągane przez 
grafitową, anodę znajdującą się na 
ściance stożka kineskopu, która 
ma bardzo wysoki dodatni poten
cjał i tu kończą „swój żywot” . 
Tworzy się jednak wówczas pew-

ia/dućr uhpSd 
fjdm cfct 
■dódairU

Liunirutfi}? w 
tw jurtiĄ tu 4
UM fem, auurwwM ufri
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działanie opiera się na ciekawych 
właściwościach materiałów „pół
przewodnikowych” — lampy ele
ktronowe powoli zaczynają stawać 
się przeżytkiem.

W pewnych, odpowiednio do
branych warunkach elektrycznych 
tranzystory (i diody tunelowe) 
spełniają wszystkie funkcje lamp 
elektronowych. Tranzystory po
bierają mniej energii elektrycznej 
(nie mają włókien żarzenia, przez 
co oszczędza się po kilka watów 
na każdym użytym tranzystorze 
i wymagają niższych napięć za
silających). Oprócz tego „żywo
tność” tranzystorów jest znacznie 
większa niż „żywotność” lamp 
elektronowych i są trwalsze pod 
względem mechanicznym. W po
równaniu z wielkością lamp ele
ktronowych są one karzełkami— 
są one często nie większe od zia
rnka grochu, a nawet pieprzu.

Do zmniejszenia wymiarów i 
ciężaru odbiornika oraz do zapew
nienia większej trwałości konstru
kcji i pewności pracy przyczyniają 
się nie tylko tranzystory, lecz rów
nież coraz częściej stosowane tzw. 
„schematy drukowane”. Zamiast 
wszystkich połączeń drutowych, 
a tych połączeń, jak wiemy, jest 
dużo i często są one przyczynami 
różnych uszkodzeń i wadliwej pra
cy odbiornika, coraz częściej sto
suje 5ię jedną lub kilka płytek 
izolacyjnych, na które naniesione 
są („nadrukowane”) odpowiednio 
opracowane „linie łączące” , za
stępujące przewody montażowe. 
Linie te są wykonane odpowiednio 
naniesionym („nadrukowanym”) 
metalem, np. miedzią lub srebrem, 
i do nich dołącza się (najczęściej 
dolutowuje) odpowiednie elemen

ty lub podzespoły odbiornika. Te 
ostatnie również coraz bardziej 
ulegają miniaturyzacji, w rezultacie 
czego otrzymuje się konstrukcję 
odbiorników bardzo lekką, trwałą 
i przejrzystą.

Bez względu jednak na te wszy
stkie nowości w odbiornikach tele
wizyjnych wszystko to, czego do
wiedzieliście się ode mnie, jest 
zawsze aktualne, gdyż zasada pracy 
telewizorów oraz podstawowe 
układy elektryczne w nich stoso
wane pozostają bez zmiany.

Przedstawiłem wam dodatkowo, 
w dużym skrócie, kierunek, w ja
kim idzie postęp techniczny w za
kresie montażu i części składowych 
odbiorników telewizyjnych (odno
si się to i do odbiorników radio
wych), abyście mieli o tym poję
cie, i myślę, że na tych wiado
mościach pogawędki nasze zakoń
czymy.

Będę bardzo zadowolony, jeżeli 
z podanych wam wiadomości zo
stanie ich chociaż trochę w wa
szych głowach; pomogą one wam 
w praktyce i w dalszym pogłębia
niu tak ciekawej wiedzy, jaką jest 
Telewizja.

Rozmieszczenie stacji telewizyjnych 

na terenie Polski




