
 

 

 

 

 

 

 

Rys.2. Monitor ciekłokrystaliczny (LCD)

Monitory 

Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT)
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Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT) 

 

 

 

 



 

 

Rys.3. Telewizor PDP (plazmowy) 
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Rys.4.  Monitor OLED 

  



Ekran kineskopowy (CRT)

 

 
1. cewki odchylające 
2. wiązka elektronów 
3. cewka ogniskująca 
4. luminofor 
5. grzejnik katody 
6. warstwa grafitowa wewn
7. podłączenie anody 
8. katoda 
9. antyimplozyjna bańka lampy
10. ekran 
11. żelazna obudowa cewki
12. elektroda regulująca jasno
13. cokół lampy 
14. przewód do podłączenia anody

 

Ekran kineskopu pokryty jest specjalną substancją zwaną 

zogniskowanego strumienia rozpędzonych elektronów luminofor świeci.W celu narysowania 

obrazu na całej powierzchni ekranu strumień 

poziomie (rysowanie pojedyńczych

drugą). Kiedy wiązka elektronów trafia na powierzchnię ekranu, wtedy 

maleńki czerwony, zielony albo niebieski
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ńka lampy 

elazna obudowa cewki 
ąca jasność plamki świetlnej 

ączenia anody 

Ekran kineskopu pokryty jest specjalną substancją zwaną luminoforem

zogniskowanego strumienia rozpędzonych elektronów luminofor świeci.W celu narysowania 

obrazu na całej powierzchni ekranu strumień elektronów jest odchylany zarówno w 

rysowanie pojedyńczych linii) jak i w pionie (kreślenie kolejnych linii jedna pod 

Kiedy wiązka elektronów trafia na powierzchnię ekranu, wtedy luminofor

maleńki czerwony, zielony albo niebieski punkt. Trzy takie punkty razem tworzą piksel.

 

luminoforem. Pod wpływem 

zogniskowanego strumienia rozpędzonych elektronów luminofor świeci.W celu narysowania 

elektronów jest odchylany zarówno w 

linii) jak i w pionie (kreślenie kolejnych linii jedna pod 

luminofor generuje 

punkt. Trzy takie punkty razem tworzą piksel. 



 

Rys.5. Sposób konstruowania obrazu kolorowego metodą RGB. 

 

Częstotliwość odchylenia poziomego określa ile linii jest kreślonych na ekranie monitora w 

czasie jednej sekundy. 

Po zapełnieniu całego ekranu treścią obrazu  proces jest powtarzany. Liczba obrazów 

kreślonych w jednej sekundzie, zwana jest częstotliwością odświeżania obrazu. 

 

 



 

 

 

Plamka lub dot pitch- trzy sąsiadujące ze sobą elementarne punkty obrazu (na warstwie 

fosforyzującej kineskopu) emitujące światło w trzech barwach podstawowych. Im mniejsza 

odległość między dwoma punktami fosforu o tej samej barwie, tym mniejsza plamka i tym 

wyższa rozdzielczość monitora. 

 

 

Dla komfortu pracy z monitorem ważny jest brak migotania obrazu, co uzyskujemy, 

powtarzając odpowiednio często wyświetlanie tego samego obrazu na ekranie. Aby uzyskać 

stabilny obraz, powinien on być wyświetlany co najmniej 50—60 razy na sekundę, a dla 

wyższych rozdzielczości częstotliwość powinna być jeszcze większa. 



 

 

 



 

Rodzaje masek  

• Delta - maska otworowa, zrobiona z arkusza blachy z rozmieszczonymi regularnie 
małymi otworami. Działa elektronowe, luminofor jak i otwory maski umieszczone są 
w wierzchołkach trójkąta (Trio Delta). Wadą tego typu maski jest słaby kontrast 
uzyskiwanego obrazu, ale zaletą stosunkowo niskie koszty produkcji. Ten typ masek 
był stosowany głównie we wcześniejszych modelach kineskopów, może być 
stosowana w kineskopach sferycznych. Układ ten był pierwszym układem działania 
kineskopów kolorowych.  

• IL - maska kratowa. Maska do układu dział elektronowych umieszczonych w jednej 
poziomej linii. Wykonana jest z arkusza blachy z podłużnymi, owalnymi otworami. 
Luminofor jest rozmieszczony w postaci krótkich pionowych pasków 
odpowiadających otworom w masce. Zastosowanie podłużnych otworów zwiększa 
jasność kineskopu, daje niezły kontrast odwzorowanego obrazu.  

• Trinitron - maska szczelinowa, składa się z ramki, w której umieszczone są pionowe 
nacięcia (na całej wysokości ekranu) lub - zwłaszcza w monitorach, których ekran jest 
częścią walca lub płaskich - pionowe druty rozpięte na ramce. Charakteryzuje się 
wysoką jasnością i kontrastem wyświetlanego obrazu oraz dobrym odwzorowaniem 
barw. Luminofor w tej masce rozmieszczony jest w postaci pasków na całej 
wysokości ekranu. Podstawową wadą tej maski jest cień, który na ekran monitora 
rzucają cienkie poziome druciki podtrzymujące i stabilizujące strukturę maski oraz 
dosyć wysoka cena produkcji.  



    

Delta - maska otworowa IL - maska kratowa  Trinitron - maska szczelinowa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



Monitory LCD 

 

 

 

 



Budowa monitora LCD 

Ciekły kryształ to materiał w fazie pośredniej między cieczą a kryształem. Najistatniejszą 

właściwością ciekłych kryształów jest skręcenie płaszczyzny polaryzacji przepuszczanego 

światła, dzięki przyłożonemu do ciekłego kryształu napięciu. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Rodzaje matryc: 

 



 

  



Monitor plazmowy 

 

  



Monitor OLED 

 

 

Więcej na temat wyświetlaczy plazmowych i OLED znajdziesz tutaj: http://pclab.pl/art41370-

2.html 


