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Naprawiam, wiÚc jestem,
czyli filozofia rozwiÈzywania
problemów

W

yobraě sobie, ĝe lekarz patrzy na Ciebie jak na zestaw organów, nerwów i koĂci,
nie uwzglÚdniajÈc synergicznych efektów ich wspóïpracy i dostarczania sobie
nawzajem niezbÚdnych do ĝycia zwiÈzków chemicznych i sygnaïów. ¿aden organ
samodzielnie nie przetrwa, lecz razem tworzÈ ĝyjÈcego, oddychajÈcego i od czasu do czasu
chrapiÈcego czïowieka! A teraz wyobraě sobie szukanie mordercy z pominiÚciem osobowoĂci
ofiary i podejrzanych oraz ich motywów i okolicznoĂci zdarzeñ. Nóĝ leĝy tuĝ obok ciaïa, lecz
kaĝdy mógï popeïniÊ tÚ zbrodniÚ. Dlaczego ofiara zginÚïa? Kto jÈ znaï? Kto mógïby chcieÊ jej
Ămierci?
RozwiÈzywanie problemów elektronicznych bardzo przypomina dziaïanie lekarza lub
detektywa i wymaga podobnych umiejÚtnoĂci. Moĝna postrzegaÊ urzÈdzenie jako zestaw
tranzystorów, ukïadów scalonych i kondensatorów upchniÚtych w pudeïku. Czasem to
wystarczy, aby naprawiÊ drobne usterki. Taka krótkowzroczna perspektywa ogranicza CiÚ
do roli miernego konserwatora, który bÚdzie zbity z tropu, gdy natrafi na nieoczywisty
problem. Fachowiec najwyĝszej próby musi patrzyÊ szerzej. Kto wykonaï produkt i jakie cele
miaï speïniÊ projekt? Jak powinien dziaïaÊ? W jaki sposób wspóïpracujÈ poszczególne sekcje
i jaki jest prawdopodobny efekt uszkodzenia kaĝdej z nich?
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UrzÈdzenia to systemy. SÈ budowane przez ludzi, wiÚc naturalnie odzwierciedlajÈ ich
biologiczne korzenie. Kamery to oczy, mikrofony to uszy, gïoĂniki — krtanie, a mikroprocesory
— mózgi. Nawet nazwy czÚĂci skïadowych sÈ czÚsto ludzkie: magnetofony, dyski twarde
i odtwarzacze CD i DVD majÈ gïowice, gramofony majÈ ramiona, ukïady scalone — nóĝki,
a lampa obrazowa ma szyjÚ. Niektóre produkty majÈ nawet okreĂlone osobowoĂci,
a przynajmniej tak nam siÚ wydaje. Ich funkcje i dziwactwa mogÈ byÊ irytujÈce, zabawne
lub kojÈce. Usterki urzÈdzeñ takĝe przypominajÈ ludzkie choroby — ich objawy bywajÈ
bardzo odlegïe od swoich przyczyn za sprawÈ nieznanej interakcji, której nikt, nawet
projektant urzÈdzenia, nie byï w stanie przewidzieÊ.
Im lepiej zrozumiesz funkcjonowanie urzÈdzenia na poziomie makro, tym bardziej
zrozumiaïy stanie siÚ problem. Im bardziej bÚdziesz postrzegaï ukïady elektroniczne jako
metalowe i krzemowe ekspresje ludzkiego myĂlenia, tym wiÚksze bÚdÈ Twoje umiejÚtnoĂci
detektywistyczne. Zanim zagïÚbimy siÚ w fizyczne aspekty tranzystorów czy przepïywu prÈdu
i sygnaïów, zaïóĝmy czapki filozofów i stañmy siÚ Sokratesami obwodów oraz Erazmami
elektroniki. Zastanówmy siÚ, dlaczego produkty dziaïajÈ i dlaczego nie. PomyĂlmy, jak
uniknÈÊ popularnych puïapek, na jakie napotykajÈ rozwijajÈcy siÚ fachowcy. Stañmy siÚ
jednoĂciÈ z urzÈdzeniami.

Dlaczego urzÈdzenia w ogóle dziaïajÈ?
Gdy poskïadasz razem kilka tysiÚcy elementów i wïÈczysz je do prÈdu, mogÈ nawiÈzywaÊ
ze sobÈ róĝnego rodzaju interakcje. ProjektujÈcy je inĝynier miaï na myĂli jakiĂ konkretny
rodzaj, ale to nie oznacza, ĝe to diabelne zbiorowisko komponentów bÚdzie wspóïpracowaïo!
Ukïad analogowy ma bardziej zróĝnicowane zachowania niĝ cyfrowy, lecz nawet
wspóïczesne, w peïni cyfrowe zabawki potrafiÈ byÊ zaskakujÈco niekonsekwentne.
Widziaïem dwa identyczne laptopy, na których uruchomiono takie same programy
z jednakowymi ustawieniami, lecz jeden z nich pobieraï o wiele wiÚcej energii.
Widziaïem takĝe najróĝniejszego rodzaju róĝnice w jakoĂci barw dwóch identycznych
aparatów cyfrowych i kamer. PamiÚtam transceiver, w którym cyfrowy system sterowania
dziwnie i niejasno zachowywaï siÚ przy wpisywaniu czegoĂ do pamiÚci. ¿aden inny
egzemplarz nie zdradzaï takich zachowañ, a ja nie znalazïem ĝadnych zepsutych elementów,
które by to tïumaczyïy. Ostatecznie przerobiïem urzÈdzenie, aby pracowaïo tak jak inne.
Jasne, ĝe gdy poïÈczysz ze sobÈ kilka bramek, bÚdziesz w stanie przewidzieÊ kaĝdy stan.
Weě jednak kilka tysiÚcy lub wiÚcej i spraw, aby uruchamiaïy siÚ kilka milionów razy na
sekundÚ, a byÊ moĝe zacznÈ siÚ dziaÊ dziwne rzeczy.
Dobrze jest postrzegaÊ caïy ukïad jako zestaw rezystorów, przez które przechodzi prÈd
od ěródïa zasilania do masy. Gdy popïynie prÈd, zazwyczaj wszystko zaczyna dziaïaÊ, czy jest
to przeïÈczanie bramek w mikroprocesorze, generowanie Ăwiatïa laserowego w odtwarzaczu,
czy obracanie pïyty. Elektrony, te maïe diabliki, popïynÈ jednak wszÚdzie, gdzie bÚdÈ mogïy.
JeĂli istnieje jakaĂ Ăcieĝka, znajdÈ jÈ. Uszkodzenie moĝna postrzegaÊ jako obecnoĂÊ Ăcieĝki,
której nie powinno byÊ, lub brak takiej, która powinna istnieÊ.
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Zasadniczo, urzÈdzenie dziaïa poprawnie wtedy, gdy nie ma innego wyjĂcia. Projektant
starannie rozwaĝyï wszystkie moĝliwe Ăcieĝki i poprawnie skonstruowaï obwód, blokujÈc
kaĝde inne zachowanie oprócz jednego, aby buntownicze elektrony poruszaïy siÚ tylko tam,
gdzie powinny. Gdy za sprawÈ uszkodzenia elementu, ingerencji uĝytkownika lub bïÚdu
projektowego liczba moĝliwoĂci bÚdzie wiÚksza, elektrony zacznÈ hulaÊ jak studenci
w juwenalia, a urzÈdzenie wylÈduje na Twoim biurku.

UrzÈdzenie jako dzieïo sztuki
UrzÈdzenie odzwierciedla duszÚ inĝyniera, tak jak koncert oddaje duszÚ kompozytora.
Beethoven zawsze brzmi jak Beethoven, nigdy jak Rachmaninow, poniewaĝ arsenaï trików
i sposób myĂlenia Ludwiga byïy niepowtarzalne, prawda? Tak samo jest z urzÈdzeniami.
W tym przypadku jednak ich niepowtarzalne cechy raczej odzwierciedlajÈ produkujÈcÈ je
fabrykÚ niĝ konkretnÈ osobÚ. Mimo to podejrzewam, ĝe standardy zarówno dobre, jak i zïe
wynikajÈ z indywidualnego punktu widzenia oraz preferencji inĝyniera lub menedĝera
i zazwyczaj pozostajÈ obecne w linii produktu na dïugo po tym, gdy dany pracownik
przejdzie na emeryturÚ.
UĂwiadomienie sobie, ĝe kaĝda firma ma inne dziwactwa i filozofiÚ projektowania,
pomaga w pracy serwisowej, poniewaĝ moĝesz zwracaÊ uwagÚ na problemy, które zazwyczaj
pojawiajÈ siÚ w róĝnych urzÈdzeniach danego producenta. Przykïadowo w kamerach jakiejĂ
firmy mogÈ doĂÊ czÚsto uszkadzaÊ siÚ ukïady elektroniczne, wiÚc gdy taki sprzÚt trafi na Twoje
biurko, sprawdzisz najpierw tÚ opcjÚ, zamiast szukaÊ problemu gdzieĂ indziej. Albo na przykïad
odkryjesz, ĝe w niektórych kamerach na taĂmÚ czÚsto psuje siÚ mechanizm ïadowania kasety,
gdyĝ producent zastosowaï tak cienkie elementy mechaniczne odpowiedzialne za ïadowanie,
ĝe siÚ wyginajÈ.
Gdy naprawisz juĝ odpowiedniÈ liczbÚ urzÈdzeñ, zaczniesz rozpoznawaÊ producenta,
rzucajÈc tylko okiem na jego obwody lub czÚĂci mechaniczne. Ukïad, rodzaje kondensatorów,
gniazda, a nawet ogólny wyglÈd miedzianych Ăcieĝek na pïytce drukowanej sÈ specyficzne
i na tyle rozpoznawalne, ĝe zdradzÈ Ci nazwÚ firmy.

Gdyby tylko urzÈdzenia miaïy mózg
KontynuujÈc naszÈ anatomicznÈ analogiÚ, mogÚ stwierdziÊ, ĝe urzÈdzenia z przeszïoĂci
byïy jak zombie. Miaïy czasem ucho (mikrofon), jakÈĂ pamiÚÊ (taĂma magnetyczna) i usta
(gïoĂnik). Kaĝdy system wykonywaï swoje proste zadanie, ze wsparciem ĝoïÈdka (zasilanie)
i miÚĂni (silników, wzmacniaczy).
Brakowaïo jednak mózgu. Wspóïczesne urzÈdzenia sÈ mózgowcami przeïadowanymi
mocÈ obliczeniowÈ. Przepadïy proste mechaniczne zaleĝnoĂci, kontrolujÈce kolejnoĂÊ i ruch
mechanizmów. Zamiast tego pojedyncze elementy inicjujÈ ruch innych w porzÈdku
determinowanym przez program, informacja o pozycji elementu trafia do mikroprocesora,
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a uszkodzenia mogÈ mieÊ przyczynÚ w mechanice, czujnikach, oprogramowaniu lub
w subtelnych interakcjach tych elementów. Nie ma juĝ potencjometrów (rezystorów
o zmiennej opornoĂci) do ustawiania gïoĂnoĂci lub tonów — teraz przyciski wysyïajÈ sygnaï
do mózgu, aby zmieniï parametry. Kurcze, wiÚkszoĂÊ wspóïczesnych gadĝetów nie ma
nawet „twardych” przeïÈczników wïÈcz/wyïÈcz, które faktycznie odïÈczajÈ napiÚcie
od obwodu. Przycisk zasilania sïuĝy tylko do tego, ĝeby wysïaÊ mikroprocesorowi sygnaï
z ĝÈdaniem wïÈczenia lub wyïÈczenia ukïadów produktu.
Wiele wspóïczesnych produktów ma teĝ, prócz mózgu, system nerwowy skïadajÈcy siÚ
z poĂrednich ukïadów scalonych i tranzystorów, dekodujÈcych komendy mikroprocesora
i przesyïajÈcych je do róĝnych miÚĂni i organów, które wykonajÈ zlecone zadanie. Uszkodzenia
w tej sekcji sÈ trudne do zdiagnozowania, gdyĝ sygnaïy przychodzÈce z mikroprocesora zaleĝÈ
od skomplikowanych relacji czasowych miÚdzy róĝnymi liniami sygnaïu. W porównaniu ze
starÈ metodÈ konstruowania urzÈdzeñ jest to znaczna zmiana, która powaĝnie komplikuje
pracÚ serwisowÈ. Czy ukïad nie dziaïa dlatego, ĝe siÚ zepsuï, czy dlatego, ĝe mikroprocesor
nie zaĝÈdaï wyjĂcia z uĂpienia?
Wspóïczesne maszynerie to kompletne elektronowe istoty ze skomplikowanymi gïowami
na karku. Niektóre majÈ moĝliwoĂÊ wykonania aktualizacji, a wiele ma oprogramowanie
wbudowane w swoje ukïady scalone. Kim chciaïbyĂ dzisiaj byÊ, chirurgiem czy psychiatrÈ?

Dobry, zïy i niechlujny
DoĂwiadczony fachowiec bez trudu okreĂli, czy naprawa byïa wykonywana przez
niewykwalifikowanÈ osobÚ. NieosïoniÚte Ăruby, niewprawnie zlutowane ïÈczenia z rozbryzgami
lub kroplami cyny na powierzchni pïytki. Druty mogÈ byÊ poïÈczone bez cyny i pokryte
taĂmÈ biurowÈ lub w ogóle niezaizolowane. Potencjometry regulacyjne bÚdÈ poprzekrÚcane,
roztopiona izolacja i tak dalej. Jednym sïowem — niechlujstwo.
To moĝe siÚ wydawaÊ przesadzone, lecz w swojej praktyce serwisowej bardzo czÚsto siÚ
z tym spotykam. WiÚkszoĂÊ zakïadów naprawczych kieruje siÚ zasadÈ nieprzyjmowania
urzÈdzeñ, w których grzebali amatorzy, wiÚc odkrycie oczywistych, niekompetentnych zmian
skutkuje telefonem do wïaĂciciela urzÈdzenia, który upiera siÚ, ĝe nigdy nie byïo rozbierane
i po prostu przestaïo dziaïaÊ. Tak, jasne, Sony stosuje taĂmÚ klejÈcÈ do ïÈczenia
niezlutowanych przewodów. Jasne, kolego. PamiÚtam jeden przypadek, gdy odmówiïem
naprawy powaĝnie uszkodzonego radia z widocznymi Ăladami ingerencji uĝytkownika.
WïaĂciciel wpadï w takÈ wĂciekïoĂÊ, ĝe zadzwoniï do mojego szefa, aby ten mnie zwolniï!
Szef rzuciï okiem do wnÚtrza urzÈdzenia, poklepaï mnie po plecach ze Ămiechem i powiedziaï
wïaĂcicielowi, aby przyjechaï po swoje zrujnowane radio i znikaï. Wszyscy szefowie powinni
tacy byÊ, prawda? Kluczowe dla wykonywania odpowiednich napraw o zawodowej jakoĂci jest
konsekwentne zwracanie uwagi na detale. MyĂl o sobie jak o chirurgu, bo przecieĝ nim
jesteĂ. Za chwilÚ otworzysz mechaniczny „organizm” urzÈdzenia i spróbujesz skorygowaÊ
jego niedomagania. Jak mówi jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie: „Po pierwsze:
nie szkodziÊ”. Od czasu do czasu naprawa siÚ nie powiedzie i urzÈdzenie ulegnie zniszczeniu
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— co zdarza siÚ nawet najlepszym fachowcom, chociaĝ rzadko — lecz Twoim zadaniem jest
dostaÊ siÚ do Ărodka, po czym wyjĂÊ i zostawiÊ jak najwiÚkszy porzÈdek. W rozdziaïach od 9.
do 13. opiszÚ kroki i techniki wïaĂciwego rozmontowywania, naprawiania i skïadania w caïoĂÊ.

Pomyïki poczÈtkujÈcych
PoczÈtkujÈcy, poza niechlujstwem, czÚsto popeïniajÈ pewne bïÚdy konceptualne, wskutek
których marnujÈ mnóstwo czasu, doprowadzajÈ do wewnÚtrznych uszkodzeñ oraz nie
znajdujÈ i nie rozwiÈzujÈ problemu. Oto kilka popularnych bïÚdów; radzÚ ich unikaÊ.

Regulacja w celu ukrycia prawdziwego problemu
UrzÈdzenia analogowe czÚsto majÈ moĝliwoĂÊ regulacji, aby poszczególne bloki wytwarzaïy
sygnaïy o charakterystyce wymaganej przez inne bloki do poprawnego funkcjonowania.
Telewizory i radia sÈ peïne potencjometrów (rezystorów o zmiennej opornoĂci), trymerów
(kondensatorów o zmiennej pojemnoĂci) i regulowanych cewek, których interakcje bywajÈ
doĂÊ zïoĝone. We wspóïczesnych, w wiÚkszoĂci cyfrowych ukïadach moĝliwoĂci regulacji jest
znacznie mniej. CzÚsto wykonuje siÚ jÈ programowo za pomocÈ specjalnych, niedostÚpnych
dla nas urzÈdzeñ, lecz spotyka siÚ takĝe elementy regulowane starym, dobrym
ĂrubokrÚtem. Przykïadowo w zasilaczach czÚsto moĝna regulowaÊ napiÚcie, a wczeĂniejsze
generacje odtwarzaczy CD miaïy mnóstwo serwomechanizmów, które odpowiadaïy za wïaĂciwe
skupienie i wyĂrodkowanie wiÈzki lasera na Ăcieĝce. Nawet odbiornik cyfrowy moĝe mieÊ
regulowane elementy w blokach radiowych.
Kusi przypadkowe pokrÚcenie takimi elementami z nadziejÈ na to, ĝe urzÈdzenie wróci
do normalnej pracy. To fakt, ukïady czasem siÚ rozregulowujÈ — gdyby tak siÚ nie dziaïo,
nie byïyby potrzebne elementy regulacyjne — lecz jest to stopniowy proces. Nigdy nie
dochodzi do znacznych zmian w funkcjonowaniu. JeĂli urzÈdzenie nagle przestaïo robiÊ
coĂ, co bez problemu robiïo dzieñ wczeĂniej, nie masz do czynienia z rozregulowaniem,
tylko uszkodzeniem. KrÚcenie elementów regulacyjnych przysporzy jedynie kïopotów
póěniej, gdy juĝ znajdziesz prawdziwy problem, a urzÈdzenie bÚdzie naprawdÚ rozregulowane,
bo sam do tego doprowadziïeĂ. Zostaw te wewnÚtrzne elementy regulacyjne w spokoju!
KrÚÊ nimi tylko wtedy, gdy jesteĂ pewien, ĝe wszystko dziaïa, i dokïadnie znasz ich funkcjÚ
oraz masz pewny sposób na przywrócenie ich do pierwotnej pozycji na wypadek, gdybyĂ siÚ
myliï. Oznaczanie pozycji potencjometrów i trymerów markerem przed rozpoczÚciem
regulacji jest pomocne, ale nie daje gwarancji, ĝe bÚdziesz w stanie ustawiÊ je dokïadnie
tak, jak byïy. W grÚ wchodzi zbyt wiele czynników mechanicznych, aby ta metoda byïa
wiarygodna. W niektórych przypadkach „mniej wiÚcej tak samo” wystarczy, lecz w innych
nawet nieznaczne zmiany powaĝnie degradujÈ sprawnoĂÊ ukïadu. W przypadku menu
serwisowego moĝesz przynajmniej zapisaÊ sobie poszczególne wartoĂci przed ich zmianÈ
i w razie potrzeby przywróciÊ stan poczÈtkowy.
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KiedyĂ naprawiaïem bezprzewodowe sïuchawki na podczerwieñ, w których prawy kanaï
graï cicho i z przesterowaniem. Po kilku testach staïo siÚ jasne, ĝe winny byï nadajnik, którego
oscylator dla prawego kanaïu „wypadï” z wïaĂciwej czÚstotliwoĂci. Szybka regulacja sprawiïa,
ĝe sïuchawki przez pewien czas dziaïaïy poprawnie, po czym objaw powróciï. Prawdziwym
problemem okazaï siÚ regulator napiÚcia, który wariowaï z powodu temperatury. Na szczÚĂcie,
ponowna regulacja generatora po zamontowaniu nowego elementu byïa ïatwa. Gdy jednak
zostanie wykonanych wiele zmian, powrót do wïaĂciwej równowagi moĝe okazaÊ siÚ
nadzwyczaj trudny.

NaciÈganie danych, aby pasowaïy do teorii
WiÚkszoĂÊ fachowców popeïniïa kiedyĂ taki bïÈd. Ja takĝe, we wczesnych latach swojej pracy.
Patrzysz na objawy i wszystkie wydajÈ siÚ sugerowaÊ oczywistÈ diagnozÚ — poza jednym.
Skupiasz siÚ na tych, które do siebie pasujÈ, mówisz sobie, ĝe wskazujÈ przecieĝ na tÚ samÈ
diagnozÚ i ignorujesz anomaliÚ z nadziejÈ, ĝe jest bez znaczenia. Zaufaj mi, ona ma znaczenie,
a Ty zamierzasz wyruszyÊ w dïugÈ, frustrujÈcÈ wyprawÚ ïowieckÈ prowadzÈcÈ do straszliwego
Ălepego zauïka. ZapamiÚtaj sobie, ĝe jeĂli elementy ukïadanki do siebie nie pasujÈ, to
znaczy, ĝe jakiegoĂ brakuje! Jest coĂ, czego nie wiesz i wïaĂnie na to powinieneĂ polowaÊ.
CzÚsto odsuniÚta na bok anomalia stanowi najlepszÈ wskazówkÚ, a zignorowanie jej jest
najgorszym bïÚdem, jaki moĝesz popeïniÊ. Po wielu godzinach frustrujÈcych wysiïków,
gdy w koñcu rozwiÈĝesz zagadkÚ, pomyĂlisz sobie: „Dlaczego nie wziÈïem pod uwagÚ, ĝe ten
dziwny objaw moĝe byÊ kluczem do rozwiÈzania? Od poczÈtku miaïem go tuĝ przed oczami”.
No cóĝ… kaĝdy jest mÈdry po fakcie.

BïÚdne koïo
Czasem myĂlisz, ĝe znalazïeĂ przyczynÚ, lecz próba usuniÚcia generuje nowe problemy, wiÚc
podÈĝasz za nimi. To prowadzi do kolejnych dziwnych zachowañ. I tak ruszasz w poĂcig po
bïÚdnym kole, aĝ trafisz do punktu wyjĂcia. Gdy rozwiÈzywanie problemu prowadzi do
nastÚpnego, potraktuj to jako powaĝnÈ sugestiÚ, ĝe jesteĂ na zïej drodze. Niezwykle rzadko
zdarzajÈ siÚ wieloprzyczynowe, niepowiÈzane ze sobÈ uszkodzenia. Niemal zawsze jest jedna
przyczyna wszystkich dziwnych objawów, a wszystko bÚdzie uzasadnione, gdy jÈ znajdziesz.
„Aha, napiÚcie zasilajÈce byïo zbyt niskie i dlatego laser mógï siÚ zogniskowaÊ, a silnik przesuwu
lasera nie przemieszczaï gïowicy, ĝeby poszukaïa Ăcieĝki”. Przy odrobinie szczÚĂcia odkryjesz
to, nie spÚdzajÈc wielu godzin na dïubaniu w wyïÈcznikach krañcowych i ukïadzie sterowania
oraz Ăledzeniu sygnaïu wracajÈcego do mikroprocesora. Raz jeszcze powtarzam, jeĂli elementy
ukïadanki nie pasujÈ, znajdě brakujÈcy kawaïek!
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Tak to juĝ jest
Podobnie jak w ludzkich organizmach, w urzÈdzeniach elektronicznych popsuÊ siÚ moĝe
niemal wszystko. Problemy sÈ róĝne, od oczywistych do tajemniczych. Zdarzyïo mi siÚ naprawiÊ
coĂ w piÚÊ minut, lecz czasem trafiam na tak dziwne przypadki, ĝe najbardziej prawdopodobnym
rozwiÈzaniem wydaje siÚ opÚtanie przez demony! W czasach cyfryzacji ukïady sÈ znacznie
bardziej stabilne niĝ w epoce analogowej, lecz wspóïczesny sprzÚt czÚsto ma krótszy czas
ĝycia. Jak oba te stwierdzenia mogÈ byÊ jednoczeĂnie prawdziwe?
Wspóïczesne produkty sÈ znacznie bardziej skomplikowane. Olbrzymia liczba elementów,
poïÈczeñ wewnÚtrznych i interakcji sprawia, ĝe wiele rzeczy moĝe siÚ popsuÊ. W przeciwieñstwie
do rÚcznie lutowanych pïytek zawierajÈcych róĝne przydatne dla nas elementy, wspóïczesne
pïytki niskosygnaïowe z rzÚdami powierzchniowo lutowanych przez maszynÚ ukïadów
elektronicznych nie psujÈ siÚ tak czÚsto. Dzieje siÚ w nich jednak tyle rzeczy, ĝe wymagajÈ
skomplikowanych zasilaczy oraz wielu gniazd i kabli taĂmowych. Niektóre elementy pracujÈ
ciÚĝej, niĝ powinny, i wskutek obciÈĝenia zuĝywajÈ siÚ lub psujÈ. A za sprawÈ tempa zmian
technologicznych, konkurencji zmuszajÈcej do produkowania po kosztach oraz wysokich cen
napraw w porównaniu z wymianÈ na nowy produkt, dïugowiecznoĂÊ przestaïa byÊ celem
projektantów. Producenci uwaĝajÈ, ĝe za kilka lat i tak bÚdziesz chciaï kupiÊ nowy, bardziej
zaawansowany gadĝet. Wbrew powszechnemu mitowi nikt nie projektuje produktów tak, ĝeby
siÚ zepsuïy, bo nie ma takiej potrzeby. Sprawienie, aby przystÚpne cenowo produkty dziaïaïy
przez wiele lat, jest wystarczajÈco trudne. ZresztÈ kosztowne gadĝety teĝ nieïatwo utrzymaÊ
przy ĝyciu. Laptopy, jedne z najdroĝszych gadĝetów, sÈ jednoczeĂnie najbardziej podatne
na uszkodzenia ze wzglÚdu na skomplikowanie projektu, gÚstoĂÊ upakowania elementów
i wytwarzanie duĝej iloĂci ciepïa.
Wydaje siÚ, ĝe uszkodzenia elektroniki sÈ doĂÊ przypadkowe. Czasem coĂ wybuchnie
z niepojÚtych powodów i urzÈdzenia po prostu przestajÈ dziaïaÊ. To siÚ zdarza, lecz niezbyt
czÚsto. Jasne, ĝe gdy produkujesz miliony ukïadów scalonych, kondensatorów i tranzystorów,
niewielka iloĂÊ uszkodzonych przejdzie przez kontrolÚ jakoĂci niezaleĝnie od metody testowania.
Jest to jednak nieznaczny procent. Duĝo czÚĂciej produkty ulegajÈ uszkodzeniom w bardziej
przewidywalny sposób. NastÚpuje seria kolejnych wydarzeñ wynikajÈcych z dobrze znanych
sïabych punktów, typowych dla danego rodzaju elementu i technik konstrukcyjnych.
Przyjrzyjmy siÚ czynnikom odpowiedzialnym za wiÚkszoĂÊ uszkodzeñ.

¥miertelnoĂÊ poporodowa
Ten doĂÊ nieprzyjemny termin odnosi siÚ do odsetka produktów, które przestanÈ dziaïaÊ
niedïugo po wejĂciu do uĝytku. Za wiÚkszoĂÊ z nich odpowiedzialne sÈ nieprawidïowe luty,
mankamenty póïprzewodników na poziomie molekularnym oraz bïÚdy konstruktorów.
Chociaĝ wiele produktów testuje siÚ po zaprojektowaniu, ograniczenia finansowe i czasowe
nie pozwalajÈ na ich wyczerpujÈce sprawdzenie, chyba ĝe sÈ bardzo drogie. Typowy przypadek
ĂmiertelnoĂci poporodowej ma miejsce tydzieñ lub dwa po zakupie, a produkt po wymianie
na nowy lÈduje w warsztacie napraw gwarancyjnych. Przypuszczalnie wiÚc nie bÚdziesz miaï
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z nim do czynienia, chyba ĝe kupiïeĂ coĂ na drugim koñcu Ăwiata, wiÚc nie warto siÚ mÚczyÊ
ze zwrotem i pïaciÊ za wysyïkÚ albo sprzedawca odmówiï przyjÚcia towaru i utknÈïeĂ
z nowiutkim niesprawnym sprzÚtem, który chcesz wskrzesiÊ.

Zuĝycie mechaniczne
Z caïÈ pewnoĂciÈ ruchome elementy psujÈ siÚ znacznie czÚĂciej niĝ elektronika. Dyski
twarde, mechanizmy w magnetowidach i kamerach, tacki na dysk, mechanizmy przesuwu
lasera oraz silniki obracajÈce pïytÚ to wszystko ěródïa powaĝnych kïopotów.
oĝyska ulegajÈ zuĝyciu, smary wysychajÈ, paski gumowe siÚ przecierajÈ, przeïÈczniki
listkowe (wewnÚtrzne przeïÈczniki do wykrywania pozycji) wyginajÈ, plastikowe koïa zÚbate
rozdzielajÈ, sierĂÊ ulubieñców oplata waïki silników, a nieubïagany zÈb czasu nadgryza
wszystko, co siÚ pociera o siebie lub na siebie naciska. JeĂli urzÈdzenie ma ruchome
elementy i po wïÈczeniu nie dziaïa prawidïowo, przyjrzyj siÚ najpierw mechanice, zanim
zaïoĝysz, ĝe uszkodziïo siÚ coĂ elektronicznego. Na kaĝdy wymieniony przez Ciebie tranzystor
przypadnie piÚÊ rozwiÈzanych problemów mechanicznych. Wiele nowych produktów nie
ma ĝadnych ruchomych elementów poza przyciskami, ale przedmioty starsze niĝ kilka lat
prawdopodobnie bÚdÈ w takie elementy wyposaĝone. OczywiĂcie odtwarzacze DVD i Blu-Ray,
projektory i magnetyczne dyski twarde nadal zawierajÈ obracajÈce siÚ czÚĂci.

PoïÈczenia
PoïÈczenia sÈ równieĝ mechaniczne, wiÚc bardzo czÚsto siÚ psujÈ. Sprawdě kaĝde, w którym
kontaktujÈce siÚ czÚĂci nie sÈ lutowane. Do tej kategorii naleĝÈ przeïÈczniki, przekaěniki,
wtyczki, gniazda oraz przewody taĂmowe i zïÈcza.
Gïównym winowajcÈ jest tu korozja kontaktów spowodowana przez czas, a w przypadku
przeïÈczników i przekaěników takĝe iskrzenie przy otwieraniu i zamykaniu styków. Prócz tego
smar stosowany przez niektórych producentów przeïÈczników listkowych wysycha po pewnym
czasie i staje siÚ skutecznym izolatorem. JeĂli punkty kontaktowe w takim przeïÈczniku sÈ
czarne, przypuszczalnie zostaïy pokryte tÈ substancjÈ i nie przepuszczajÈ prÈdu po zamkniÚciu
listków (zobacz rysunek 4.1).
Szczególnie nieciekawy rodzaj zïego poïÈczenia ma miejsce w wielowarstwowych
pïytkach drukowanych. Swego czasu dwuwarstwowa pïytka ze Ăcieĝkami po obu stronach
byïa egzotycznÈ konstrukcjÈ spotykanÈ wyïÈcznie w produktach z górnej póïki. Dzisiaj
dwuwarstwowe pïytki sÈ praktycznie standardem w wiÚkszych, prostszych urzÈdzeniach,
natomiast w mniejszych stosuje siÚ nawet szeĂÊ warstw!
Problemy pojawiajÈ siÚ na poïÈczeniach miÚdzy warstwami. PoïÈczenia te majÈ róĝnÈ
konstrukcjÚ, zaleĝnÈ od producenta. Najlepszy i najtrwalszy system jest podobny do montaĝu
przewlekanego i polega na poïÈczeniu warstw otworem powleczonym miedziÈ. Wraz
z miniaturyzacjÈ pïytek taki montaĝ stawaï siÚ coraz trudniejszy, dlatego wymyĂlono innÈ
technikÚ, która przy okazji jest znacznie mniej trwaïa: otwory wypeïnione przewodzÈcym
klejem. Ten rodzaj poïÈczeñ miÚdzywarstwowych poznasz po wybrzuszeniu w miejscu ïÈczenia,
które wyglÈda jak kropla kleju (zobacz póïprzezroczysty klej w otworze na rysunku 4.2).
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RYSUNEK 4.1. PrzeïÈcznik listkowy

RYSUNEK 4.2. PoïÈczenia miÚdzywarstwowe
z przewodzÈcym klejem

PrzewodzÈcy klej moĝe straciÊ poïÈczenie wskutek zgiÚcia pïytki, nadmiernego prÈdu lub
powtarzalnych wahañ temperatury. Naprawienie zerwanego poïÈczenia klejowego jest
trudne. Przeszywa mnie dreszcz za kaĝdym razem, gdy widzÚ te maïe krople.

PoïÈczenia lutowane
Teoretycznie w takim przypadku powinno nastÈpiÊ molekularne wiÈzanie o nieskoñczonej
trwaïoĂci. Niestety, poïÈczenia lutowane czÚsto ulegajÈ uszkodzeniu i zaczynajÈ wykazywaÊ
opór, który hamuje lub blokuje przepïyw prÈdu. W niskosygnaïowych, niewielkich obwodach,
które niezbyt siÚ grzejÈ, zazwyczaj winny jest bïÈd w procesie produkcyjnym, nawet jeĂli wada
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pokaĝe siÚ dopiero po latach. Niektóre elementy, takie jak tranzystory mocy, regulatory
napiÚcia i ukïady graficzne na pïytach gïównych, potrafiÈ siÚ rozgrzaÊ do takiej temperatury,
która stopniowo zniszczy ich luty, chociaĝ bÚdzie za niska, ĝeby zupeïnie je roztopiÊ.
Z czasem na ïÈczeniu pojawi siÚ opór lub zupeïny brak poïÈczenia.
Zimny lut moĝna czÚsto rozpoznaÊ po matowej, cÚtkowanej lub pÚkniÚtej powierzchni.
Sporadycznie jednak natrafisz na taki, który wyglÈda idealnie, lecz nie dziaïa, gdyĝ pod
powierzchniÈ nie doszïo do zwiÈzania czÈsteczkowego. Brak zwiÈzania moĝe wynikaÊ
z korozji na pïytce lub koñcówce lutowanego elementu. Cyna nie popïynie do skorodowanego
lub utlenionego metalu. Gdy rozlutujesz takie poïÈczenie, bÚdziesz miaï problem z uzyskaniem
poprawnego lutu, dopóki nie wyskrobiesz ïÈczonych elementów i nie usuniesz starej cyny.

Przegrzewanie
Ciepïo jest wrogiem elektroniki. Nie ma z nim problemu w wiÚkszoĂci kieszonkowych
gadĝetów, lecz wiÚksze sprzÚty, w rodzaju projektorów, telewizorów lub wzmacniaczy, czÚsto
uszkadzajÈ siÚ z powodu nadmiernej temperatury. Podobnie jest z inwerterami podĂwietlania
matrycy (ukïadami, które zapalajÈ lampy CCFL za matrycÈ LCD) oraz pïytami gïównymi
komputerów. Zasilacze takĝe wytwarzajÈ doĂÊ duĝÈ iloĂÊ ciepïa i z tego powodu sÈ szczególnie
naraĝone na uszkodzenie.
Przegrzanie nadmiernym prÈdem wynikajÈcym ze zwarcia jakiegoĂ elementu moĝe
bïyskawicznie zniszczyÊ póïprzewodniki i rezystory, lecz normalne ciepïo generowane w trakcie
korzystania z produktów stopniowo uszkadza kondensatory elektrolityczne — te duĝe, stosowane
do filtrowania napiÚcia zasilajÈcego — które powoli tracÈ niemal caïÈ swojÈ pojemnoĂÊ lub ich
rezystancja szeregowa (ESR) staje siÚ zbyt wysoka, by mogïy peïniÊ swojÈ funkcjÚ.

PrzeciÈĝenie elektryczne
Uĝytkowanie urzÈdzenia przy zbyt duĝym napiÚciu zasilajÈcym moĝe doprowadziÊ do
wielu róĝnych uszkodzeñ. Regulatory napiÚcia przegrzewajÈ siÚ wskutek wydzielania caïej
dodatkowej mocy, szczególnie liniowe. Kondensatory elektrolityczne ulegajÈ zwarciu,
gdy dziaïajÈ na granicy lub powyĝej swojego limitu napiÚcia. Póïprzewodniki o Ăcisïych
wymaganiach napiÚciowych przepalajÈ siÚ bardzo szybko.
Nadmierne napiÚcie moĝe byÊ wynikiem uĝycia zïego lub uszkodzonego zasilacza,
zepsutego regulatora napiÚcia lub wïoĝenia baterii alkalicznych do urzÈdzenia przeznaczonego
do pracy wyïÈcznie z akumulatorkami niklowo-metalowo-wodorkowymi (NiMH). Kaĝdy z nich
daje 1,2 V, natomiast alkaliczne — 1,5 V. W przypadku czterech ogniw z baterii alkalicznych
uzyskasz 6 V, podczas gdy urzÈdzenie oczekuje 5 V. WiÚkszoĂÊ ukïadów sobie z tym poradzi,
lecz niektóre nie potrafiÈ. Zdarzaïo mi siÚ trafiÊ na aparaty fotograficzne, które bardzo pod
tym wzglÚdem kaprysiïy.
Wierz mi lub nie, ale sÈ produkty, które moĝna zniszczyÊ zbyt niskim napiÚciem. UrzÈdzenia
z zasilaczami impulsowymi lub regulatorami kompensujÈ niĝsze napiÚcie, przepuszczajÈc
przez swoje transformatory prÈd o wiÚkszym natÚĝeniu i dïuĝszych impulsach, aby utrzymaÊ
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napiÚcie wyjĂciowe na wymaganym poziomie. To moĝe doprowadziÊ do przegrzania diody
i innych elementów przeksztaïcajÈcych pulsujÈce napiÚcie na regulowane napiÚcie staïe.
Najwyĝszym obciÈĝeniem elektrycznym jest piorun. BezpoĂrednie uderzenie, które moĝe
nastÈpiÊ, gdy telewizor lub radio sÈ podïÈczone do trafionej przez piorun anteny zewnÚtrznej
lub trafiona zostanie linia wysokiego napiÚcia, przypuszczalnie skoñczy siÚ zupeïnym
zniszczeniem produktu. Czasem zdarzy siÚ, ĝe uszkodzi siÚ tylko jeden blok, a reszta przetrwa,
lecz to rzadki przypadek. Uderzenie pioruna zazwyczaj spisuje sprzÚt na straty, a Tobie nawet
nie opïaca siÚ wziÈÊ pozostaïoĂci na swój stos starych pïytek, gdyĝ wewnÚtrzne uszkodzenia
ocalonych czÚĂci ograniczajÈ ich ĝywotnoĂÊ.
Sporych zniszczeñ mogÈ dokonaÊ skoki napiÚcia, gdy napiÚcie podnosi siÚ do wysokiego
poziomu tylko na chwilÚ. Sporadycznie wynikajÈ one z bïÚdu dostawcy, najczÚĂciej jednak
przyczynÈ jest uderzenie pioruna w pobliĝu, po którym dochodzi do wyindukowania skoku
napiÚcia mimo braku bezpoĂredniego uderzenia w sieÊ energetycznÈ, albo uderzenie pioruna
w sieÊ w dalszej odlegïoĂci. Zwykle zasilacz jest powaĝnie uszkodzony, lecz reszta wychodzi
bez szwanku.
Gdy przez elementy przepïynie zbyt duĝy prÈd, mogÈ siÚ przegrzaÊ i spaliÊ, czasem
dosïownie. Rezystory zamieniÈ siÚ w kupkÚ wÚgla, a tranzystorom popÚkajÈ obudowy.
Bebechy, oczywiĂcie, sÈ kompletnie zdewastowane. Tego rodzaju obciÈĝenie rzadko pochodzi
z zewnÈtrz, poniewaĝ nie da siÚ wmusiÊ prÈdu w ukïad — to wymaga napiÚcia. Nadmiar
prÈdu zwykle popïynie przez jakiĂ element, gdy poïÈczony z nim szeregowo sÈsiad ulegnie
zwarciu do masy.
Nic nie niszczy ukïadów póïprzewodnikowych równie szybko jak odwrotna polaryzacja.
Wiele póïprzewodników (szczególnie ukïady scalone) nie wytrzymuje odwrotnie pïynÈcego
prÈdu przez dïuĝej niĝ uïamek sekundy.
PrzyczynÈ mogÈ byÊ odwrotnie zaïoĝone baterie. Dawniej, gdy kieszonkowe gadĝety byïy
zasilane gïównie bateriami 9 V, wystarczyïo dotknÈÊ zïÈcza z mÚskimi i ĝeñskimi koñcówkami
w niewïaĂciwy sposób, a zaczynaï pïynÈÊ prÈd. Dzisiaj, gdy nasze drobne urzÈdzenia sÈ zasilane
z baterii AAA i firmowych akumulatorków, tego rodzaju bïÚdy zdarzajÈ siÚ rzadziej, poniewaĝ
miejsca na baterie sÈ standardowo tak projektowane, ĝeby odwrotnie nie daïo siÚ dotknÈÊ
styków. A jednak czasem siÚ to zdarza.
NajczÚstszym przykïadem odwróconej polaryzacji jest próba zasilania urzÈdzenia
niewïaĂciwym zewnÚtrznym zasilaczem. W wiÚkszoĂci wspóïczesnych zasilaczy plus znajduje
siÚ w Ărodku okrÈgïej wtyczki napiÚcia staïego, a minus na zewnÈtrz, dlatego majÈc zasilacz
samochodowy dla tego samego gadĝetu, nie ryzykujesz, ĝe dotkniesz plusem metalowej czÚĂci
auta, co doprowadziïoby do zwarcia i przepalenia bezpieczników. Swego czasu jednak wiele
zasilaczy miaïo w Ărodku minus, a niektóre wciÈĝ majÈ — na przykïad zasilacz do automatycznej
sekretarki, która nigdy nie bÚdzie uĝywana w samochodzie. Nawet ten sam producent moĝe
stosowaÊ oba rozwiÈzania w zaleĝnoĂci od produktu.
Totalna katastrofa ma miejsce wtedy, gdy uĝytkownik podepnie niewïaĂciwy zasilacz,
majÈcy koñcówkÚ z polaryzacjÈ odwrotnÈ, niĝ oczekuje urzÈdzenie. Uszkodzenie moĝe ograniczyÊ
siÚ do kilku elementów w sekcji zasilania, lecz zniszczenia mogÈ takĝe zebraÊ powaĝniejsze
ĝniwo, niszczÈc kluczowe ukïady w rodzaju mikroprocesorów lub sterowników wyĂwietlaczy.
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Nie wszystkie przeciÈĝenia elektryczne wynikajÈ z zewnÚtrznych czynników lub losowych
uszkodzeñ komponentów. Czasem produkt ma bïÚdy koncepcyjne, które wychodzÈ na jaw
dopiero po jakimĂ czasie jego obecnoĂci na rynku. Gdy producent zaczyna byÊ zalewany
zwrotami gwarancyjnymi z tym samym uszkodzeniem, jest to sygnaï alarmowy. SzanujÈca siÚ
firma wypuĂci tzw. ECO (ang. Engineering Change Order, czyli polecenie wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych), aby poprawiÊ projekt. W urzÈdzeniach oddanych do naprawy
zostanÈ wymienione czÚĂci na takie, które rozwiÈzujÈ problem. NaprawdÚ rzetelny producent
rozszerzy darmowe naprawy tej usterki poza okres gwarancyjny, jeĂli ma pewnoĂÊ, ĝe bïÈd
konstrukcyjny byï na tyle znaczny, iĝ wiÚkszoĂÊ sprzedanych urzÈdzeñ bÚdzie nie do uĝytku
lub w grÚ wchodzi bezpieczeñstwo uĝytkownika.
A przynajmniej tak powinno byÊ. Czasem firmy nie chcÈ wydawaÊ pieniÚdzy na naprawianie
wïasnych bïÚdów, wiÚc zwyczajnie zaprzeczajÈ istnieniu problemu. A gdy tylko niektóre
urzÈdzenia majÈ dany objaw, sÈ traktowane jak uszkodzenia losowe, chociaĝ wcale takimi
nie sÈ. ByÊ moĝe, aby problem siÚ pojawiï, konieczne jest okreĂlone korzystanie z produktu
lub konkretna sekwencja dziaïañ, a producent szczerze wierzy w poprawnoĂÊ projektu.
A niektóre urzÈdzenia nie sÈ uĝywane dostatecznie czÚsto, ĝeby siÚ zepsuïy, co maskuje
wszechobecnoĂÊ uszkodzenia, chociaĝ w koñcu i tak do niego dojdzie.
Kaĝda z tych sytuacji moĝe doprowadziÊ do tego, ĝe na Twój stóï trafi produkt z problemem,
który rozwiÈzaïeĂ juĝ na przykïad miesiÈc wczeĂniej. Gdy takie urzÈdzenia bÚdÈ do Ciebie
wracaÊ, przypuszczalnie trafiïeĂ na wadÚ konstrukcyjnÈ.

PrzeciÈĝenie fizyczne
Ukïady scalone, tranzystory, rezystory i kondensatory wytrzymujÈ (zazwyczaj) uderzenie
wynikajÈce z upuszczenia na ziemiÚ. Jednak wiele innych elementów nie ma takich zdolnoĂci.
Pïytki mogÈ pÚknÈÊ, szczególnie przy krawÚdziach i dookoïa otworów na Ăruby oraz w innych
punktach oparcia. WiÚksze elementy o wyĝszej masie czasem doprowadzajÈ do pÚkniÚÊ pïytki
wokóï nich. CzÚsto zdarza siÚ to przy transformatorach i duĝych kondensatorach. Na zwykïej
lub dwuwarstwowej pïytce czasem da siÚ poïÈczyÊ przerwane poïÈczenia kawaïkiem drutu
przylutowanego z obu stron pÚkniÚcia, pod warunkiem ĝe Ăcieĝki nie sÈ zbyt wÈskie.
WielowarstwowÈ pïytkÚ moĝesz rzuciÊ na swój stos, bo juĝ nic z niej nie bÚdzie.
WyĂwietlacze LCD, lampy jarzeniowe i inne szklane wyĂwietlacze rzadko przeĝywajÈ
upadek na twardÈ powierzchniÚ. Bardzo cienka i dïuga lampa jarzeniowa znajdujÈca siÚ we
wnÚtrzu ekranu laptopa jest szczególnie podatna na uszkodzenia. JeĂli trafisz na laptop bez
podĂwietlenia ekranu, nie zdziw siÚ, gdy okaĝe siÚ, ĝe byï upuszczony i lampy sÈ stïuczone.
Widziaïem takie przypadki, w których ekran z zewnÈtrz nie miaï ĝadnych widocznych Ăladów
uszkodzeñ.
Gdy zostawisz baterie cynkowo-wÚglowe lub alkaliczne w urzÈdzeniu, po jakimĂ czasie siÚ
wylejÈ. Nie byÊ moĝe, nie czasami — na pewno. SprzÚt o duĝym poborze prÈdu, taki jak
aparat cyfrowy, wymaga czÚstej zmiany baterii, lecz gadĝety o niskim zapotrzebowaniu, takie
jak zegary cyfrowe i niektóre zabawki dzieciÚce, mogÈ dziaïaÊ na tych samych bateriach przez
lata. Pilot telewizyjny jest bardzo podatny na tego typu uszkodzenia, gdyĝ wiÚkszoĂÊ ludzi
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wkïada do niego tanie, niskiej jakoĂci baterie, które byïy w zestawie, i nigdy ich nie zmienia.
Bardzo niski pobór prÈdu sprawia, ĝe baterie bÚdÈ leĝeÊ w pilocie tak dïugo, aĝ skorodujÈ.
Gdy baterie wylejÈ, czeka CiÚ mnóstwo pracy ze sprzÈtaniem. Nie bez powodu nazywajÈ siÚ
alkaliczne (zasadowe)! Elektrolit jest silnie ĝrÈcy, zatem spowoduje skorodowanie sprÚĝyn
i styków urzÈdzenia. NajwiÚkszych zniszczeñ dokona jednak, gdy dostanie siÚ do wnÚtrza,
na pïytkÚ drukowanÈ. Miedziane Ăcieĝki zostanÈ przeĝarte, wypukïoĂci cyny skorodujÈ,
a owe niepewne poïÈczenia miÚdzy warstwami przestanÈ dziaïaÊ. ¿aden zakïad nie podejmie siÚ
takiej naprawy, lecz Ty moĝesz spróbowaÊ, jeĂli urzÈdzenie jest drogie lub trudne do zdobycia.
Ludzie czÚsto siadajÈ na telefonach, palmtopach i aparatach cyfrowych. Efektem sÈ
pÚkniÚte ekrany, zïamane pïytki drukowane i spïaszczone metalowe obudowy, które zwierajÈ
elementy do masy. atwo odgiÈÊ obudowÚ mniej wiÚcej do pierwotnego ksztaïtu, lecz zniszczenia
w Ărodku mogÈ nie byÊ warte zachodu.
Ukïady elektroniczne i pïyny nie pasujÈ do siebie, lecz ludzie nieustannie próbujÈ je poïÈczyÊ
i wylewajÈ kawÚ, wino lub napoje na swoje laptopy oraz upuszczajÈ aparaty i telefony do morza
lub basenu. ¿yczÚ powodzenia w ratowaniu takich przedmiotów. Bardzo rzadko zdarza siÚ,
ĝe gdy przepïuczesz je wodÈ destylowanÈ i zostawisz do kompletnego wyschniÚcia, bÚdÈ nadal
dziaïaïy. W wiÚkszoĂci przypadków sprzÚt jest do wyrzucenia, szczególnie gdy nastÈpiï kontakt
ze sïonÈ wodÈ.
Samo przebywanie w pobliĝu sïonej wody stopniowo niszczy elektronikÚ. Radia walkie-talkie,
systemy nawigacji, nagïoĂnienie i telewizory trzymane na jachtach, a nawet w apartamentach
nad morzem, sÈ w Ărodku dotkniÚte korozjÈ. RdzewiejÈ podstawy montaĝowe, niszczejÈ luty,
zïÈcza nie przewodzÈ prÈdu. Bardzo czÚsto wszystko jest pokryte chrzÚszczÈcym zielonym
nalotem.
JeĂli mowa o sïonej wodzie, plaĝa to najwiÚkszy wróg aparatów. W wiÚkszoĂci kompaktów
cyfrowych obiektyw wysuwa siÚ po wïÈczeniu zasilania. Gdy do jakiegoĂ zaïamania miÚdzy
czÚĂciami obiektywu dostanie siÚ ziarnko piasku, zostanie przeciĂniÚte do Ărodka i moĝe
zablokowaÊ obiektyw. Bardzo trudno je wtedy wydobyÊ. Aparat zazwyczaj spada obiektywem
na piasek, wiÚc duĝa jego iloĂÊ dostaje siÚ do Ărodka. Rozbieraïem juĝ parÚ egzemplarzy
— rozmontowaïem czÚĂci obiektywu i wysypaïem z nich póï plaĝy — lecz i tak szanse na
wskrzeszenie urzÈdzenia byïy niewielkie. Zawsze jakieĂ ziarenko utknie gdzieĂ gïÚboko
w zÚbatkach, gdzie nie jesteĂ w stanie go znaleěÊ, a to zwykle wystarczy, ĝeby caïy
mechanizm przestaï dziaïaÊ.

Wielki skandal kondensatorowy
Okoïo 1990 roku pracownik chiñskiej fabryki kondensatorów wykradï formuïÚ, uciekï do
Tajwanu i otworzyï wïasnÈ fabrykÚ, gdzie wytworzyï miliony montowanych powierzchniowo
kondensatorów elektrolitycznych, które znalazïy siÚ w niezliczonych produktach konsumenckich
znanych i lubianych przez nas firm. Kilku innych tajwañskich producentów kondensatorów
takĝe skopiowaïo tÚ formuïÚ.
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Niestety, zawieraïa ona bïÈd, który powodowaï rozpad elektrolitu i wydzielanie wodoru.
Po kilku latach pÚcznienia kondensatory w koñcu wybuchaïy, a ĝrÈcy elektrolit wyciekaï
na pïytkÚ produktu i powaĝnie jÈ uszkadzaï, niszczÈc urzÈdzenie.
Ten brzydki maïy sekret wyszedï na jaw dopiero po pewnym czasie, na dïugo po zakoñczeniu
okresów gwarancyjnych. Kamery i inne cenne produkty wartoĂci miliardów dolarów zostaïy
zniszczone na koszt uĝytkowników. Kaĝda próba oddania do naprawy spotykaïa siÚ z diagnozÈ:
„Wyciek — nienaprawialne”. Katastrofa byïa nieunikniona, lecz szerzyïa siÚ stopniowo, wiÚc
wiele firm stwierdziïo, ĝe uszkodzenia sÈ przypadkowe i do dzisiaj nie przyznaïo siÚ do ĝadnej
odpowiedzialnoĂci za zniszczone sprzÚty.
Nieco póěniej miaï miejsce podobny problem z elektrolitem, który dotyczyï pïyt gïównych
i zasilaczy róĝnych produktów, a dotknÈï nawet peïnowymiarowe kondensatory z nóĝkami.
Ulegaïy one zniszczeniu po zaledwie roku lub dwóch uĝytkowania. Nie powinno do tego dochodziÊ
tak szybko, nawet biorÈc pod uwagÚ szybkie ïadowanie i rozïadowywanie wspóïczesnych sekcji
zasilania oraz wyĝszÈ temperaturÚ lutowania bezoïowiowego.
Wniesiono sporo pozwów, a niektórzy producenci podjÚli kroki zaradcze, aby przeczyĂciÊ
swoje linie produkcyjne z podejrzanych czÚĂci. Mimo to wciÈĝ masz duĝe szanse, ĝe natrafisz
w swojej pracy na napuchniÚty kondensator i bÚdzie on najczÚstszÈ przyczynÈ niewïaĂciwego
dziaïania urzÈdzenia. JeĂli nawet nie jest napuchniÚty, czÚsto traci zdolnoĂÊ przechowywania
energii i po zmierzeniu okazuje siÚ, ĝe praktycznie nie ma ĝadnej pojemnoĂci, albo okazuje
siÚ, ĝe ma bardzo wysokÈ rezystancjÚ szeregowÈ (ESR).

Lekcja historii
Dobry lekarz wie, ĝe warto przyjrzeÊ siÚ historii pacjenta przed rozpoczÚciem badania.
ZnajomoĂÊ czynników, które doprowadziïy do dolegliwoĂci, bywa bardzo pomocna
w ocenianiu sprawy. Ile masz lat? Palisz? Pijesz? Czy w rodzinie byïa juĝ taka choroba?
Co robiïeĂ, gdy pojawiï siÚ symptom?
DostÚp do historii urzÈdzenia dostarcza równie przydatnych wskazówek i czÚsto
naprowadza na wczesnÈ diagnozÚ, nawet bez uruchamiania sprzÚtu. Oto kilka czynników,
które warto wziÈÊ pod uwagÚ przed wstÚpnym badaniem.
 Kto to wykonaï? Jak pisaïem wczeĂniej, produkty okreĂlonych firm mogÈ mieÊ

powtarzajÈce siÚ uszkodzenia wynikajÈce z okreĂlonej filozofii konstruowania
i produkowania. ¥wiadomoĂÊ tych róĝnic naprowadzi CiÚ na prawdopodobne problemy,
szczególnie gdy miaïeĂ juĝ z nimi do czynienia w innym urzÈdzeniu tego samego
producenta, nawet jeĂli byï to inny model.
Opïaca siÚ sprawdziÊ w internecie opisy podobnych problemów z tym samym
modelem. OszczÚdzisz sobie wielu godzin ponownego wynajdywania koïa, jeĂli okaĝe siÚ,
ĝe inni takĝe narzekali na to samo uszkodzenie. Czasem znajdziesz takĝe sposób na
uzdrowienie.
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 Ile to ma lat? UrzÈdzenia wyprodukowane przed 1990 rokiem nie powinny mieÊ

problemu z wyciekami kondensatorów. MogÈ jednak byÊ mocno zuĝyte i mieÊ
uszkodzenia wynikajÈce z setek godzin uĝytkowania. JeĂli urzÈdzenie zostaïo
wyprodukowane w latach dziewiÚÊdziesiÈtych lub póěniej, elektrolity sÈ gïównymi
podejrzanymi.
 Czy doĂwiadczyïo znÚcania? Czy byïo upuszczone? Wpadïo do wody? Wylano na

nie coĂ? KtoĂ na nim usiadï? Leĝaïo na desce rozdzielczej samochodu w lecie? Byïo
uĝywane na plaĝy? Miaïo baterie w Ărodku przez caïe miesiÈce lub lata? UtknÚïa
w nim kaseta lub pïyta, a ktoĂ próbowaï jÈ wyszarpaÊ? Przeĝyïo burzÚ z piorunami?
Zostaïo wyprane? Trzymano je na ïodzi? Bawiïy siÚ nim dzieci? Byïo odkrÚcone
na maksymalnÈ gïoĂnoĂÊ w klubie przez dïuĝszy czas?
Kaĝde z tych pytañ moĝe naprowadziÊ na diagnozÚ. Wzmacniacz uĝywany delikatnie
w domu przez siedemdziesiÚciolatka przypuszczalnie uszkodzi siÚ w inny sposób niĝ
taki, który byï odkrÚcony na maksimum w klubie lub dziaïaï w restauracji czterdzieĂci
godzin tygodniowo przez dziesiÚÊ lat.
 Co robiïo, gdy ulegïo uszkodzeniu? Chociaĝ urzÈdzenia czasem uszkadzajÈ siÚ

w trakcie uĝytkowania, wiele przestaje pracowaÊ w stanie bezczynnoĂci, a problem
zostaje odkryty dopiero wtedy, gdy ktoĂ próbuje je uruchomiÊ. Szczególnie dotyczy
to produktów zasilanych prÈdem przemiennym, które, jak wiÚkszoĂÊ wspóïczesnych
urzÈdzeñ, sÈ sterowane pilotem. Aby mogïy odebraÊ i zinterpretowaÊ sygnaï wïÈczenia
z pilota, przynajmniej czÚĂÊ ich ukïadów musi byÊ bez przerwy aktywna. Magnetowidy,
nagrywarki i odtwarzacze DVD oraz telewizory nigdy nie zostajÈ wyïÈczone i zawsze
pobierajÈ uïamek mocy. Skok napiÚcia, przepiÚcie, czasem wiek lub — jak zwykle
— zepsuty kondensator sprawiajÈ, ĝe stan czuwania nie dziaïa i urzÈdzenie nie potrafi
wystartowaÊ.
JeĂli produkt przestaï dziaïaÊ w trakcie uĝytkowania, dobrze jest dokïadnie wiedzieÊ,
jakÈ operacjÚ wykonywaï przed uszkodzeniem. Jeĝeli na przykïad podĂwietlenie
matrycy w laptopie wyïÈczyïo siÚ przy pochylaniu ekranu, raczej uszkodziïa siÚ taĂma
ïÈczÈca, niĝ spaliï tranzystor w inwerterze.
 Czy zachowywaïo siÚ dziwnie tuĝ przed uszkodzeniem? Wiele ukïadów robi

róĝne dziwne rzeczy od kilku minut do kilku sekund przed zupeïnym wyïÈczeniem
siÚ. To zachowanie moĝe zawieraÊ wskazówki dotyczÈce przyczyn uszkodzenia.
Zazwyczaj faktycznie je zawiera i co wiÚcej, jeĂli zupeïnie przestaïo dziaïaÊ, sÈ to
jedyne wskazówki, jakimi dysponujesz.
 Czy uszkodzenie byïo nagïe, czy stopniowe? Niektóre uszkodzenia, takie jak

stopniowe poluzowanie elementów, zabrudzenie lub zuĝycie mechanizmów oraz
wyciekanie lub wysuszanie siÚ kondensatorów elektrolitycznych, stajÈ siÚ widoczne
stopniowo. Zepsute kondensatory na pïycie gïównej to Ăwietny przykïad takiego
przypadku, gdyĝ powodujÈ coraz wiÚkszÈ niestabilnoĂÊ pracy i coraz wiÚkszÈ liczbÚ
zawieszeñ, aĝ system w ogóle przestanie dziaïaÊ.
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Jednak elementy elektroniczne nie uszkadzajÈ siÚ stopniowo. Chociaĝ w rzadkich przypadkach
moĝliwe jest, ĝe elementy — szczególnie tranzystory — majÈ przejĂciowe problemy z dziaïaniem,
to faktyczne zepsucie (przerwa w obwodzie) nastÚpuje szybko i jest trwaïe. CzÚsto najpierw
dochodzi do zwarcia, a chwilÚ póěniej do otwarcia poïÈczenia wskutek wysokiej temperatury
prÈdu zwarcia. JeĂli wiÚc objawy pojawiajÈ siÚ stopniowo, moĝesz zakïadaÊ, ĝe problemem
nie sÈ uszkodzone elementy.

ProszÚ wysunÈÊ port USB i powiedzieÊ: „Aaa”,
czyli badanie wstÚpne
Zanim rozbierzesz urzÈdzenie na czÚĂci, obejrzyj je z zewnÈtrz i spróbuj wysnuÊ jakieĂ hipotezy
na temat uszkodzenia. NajpotÚĝniejszym pÚdzlem w sztuce diagnozowania jest zwykïa logika.
Pierwszym pociÈgniÚciem pÚdzla powinno byÊ zredukowanie zmiennych i wyeliminowanie jak
najwiÚkszej liczby bloków ukïadu. Zamiast polowaÊ na to, co moĝe byÊ nie tak, skup siÚ na
tym, co nie moĝe byÊ problemem. W ten sposób oszczÚdzisz sobie wielu godzin Ăledzenia
sygnaïu i frustracji. Zanim otworzysz urzÈdzenie, poĂwiÚÊ mu chwilÚ refleksji.
To po prostu padïo! „Padïo” jest powszechnie uĝywanym sïowem, gdy coĂ nie dziaïa, lecz
czÚsto jest stosowane niewïaĂciwie. JeĂli po podïÈczeniu zasilania cokolwiek w ogóle siÚ dzieje,
to urzÈdzenie nie padïo! ¥wiecÈca siÚ dioda, jakieĂ znaki na wyĂwietlaczu — nawet nic
nieznaczÈce krzaczki — szum, pisk, ciepïo lub jakakolwiek inna aktywnoĂÊ, wskazujÈ na to,
ĝe urzÈdzenie co najmniej pobiera jakÈĂ moc ze ěródïa zasilania. „Padïo” oznacza martwe.
Dead, kaputt, nic, zimne jak kamieñ. Gdy widzisz oznaki ĝycia, zasilanie moĝe byÊ zbyt niskie
lub dalekie od wïaĂciwej wartoĂci, lecz raczej nie ono stanowi problem. W produkcie z zasilaczem
impulsowym moĝesz zaïoĝyÊ, ĝe tranzystor przeïÈczajÈcy (kluczujÈcy) jest sprawny, podobnie
jak bezpiecznik i mostek prostowniczy. Nie masz pewnoĂci, ĝe w sekcji zasilania nie wystÚpujÈ
inne problemy, w rodzaju uszkodzonych kondensatorów lub niewïaĂciwej regulacji napiÚcia.
JeĂli urzÈdzenie zupeïnie padïo, sprawdě bezpiecznik. Wszystkie produkty na prÈd
zmienny majÈ bezpieczniki, podobnie jak wiÚkszoĂÊ gadĝetów na baterie, chociaĝ w tym
przypadku bezpieczniki mogÈ byÊ malutkie i przylutowane do pïytki. Przepalony bezpiecznik
niemal zawsze oznacza zwarcie w innym miejscu ukïadu, wiÚc nie oczekuj cudów po jego
wymianie. Najprawdopodobniej od razu przepali siÚ ponownie. Na wszelki wypadek jednak
spróbuj. Upewnij siÚ, ĝe nowy bezpiecznik ma ten sam amperaĝ; uĝycie wiÚkszego to proĂba
o dodatkowe kïopoty w postaci wyĝszego prÈdu i wiÚkszej liczby usmaĝonych elementów,
natomiast mniejszy moĝe siÚ spaliÊ nawet wtedy, gdy ukïad pracuje poprawnie. I chociaĝby
niemoĝliwie CiÚ kusiïo, nie zwieraj bezpiecznika, gdyĝ niemal na pewno doprowadzisz
w ukïadzie do zniszczeñ wiÚkszych niĝ dotychczasowe. Bezpiecznik, jak wskazuje nazwa,
jest tam nie bez powodu, ma zapewniaÊ bezpieczeñstwo.
Chociaĝ osoby zielone w kwestiach technicznych zazwyczaj myĂlÈ, ĝe urzÈdzenia, które
kompletnie padïy, majÈ najwiÚksze uszkodzenia i najmniej warto je naprawiaÊ, z reguïy jest
dokïadnie na odwrót. Zupeïny brak aktywnoĂci zazwyczaj sugeruje problem z zasilaniem
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lub zwartym elementem, który przepala bezpiecznik. Inaczej mówiÈc, ïatwizna. Najtrudniejsze
przypadki to te, gdy wszystko dziaïa niemal poprawnie, lecz nie do koñca, lub czasem
dziaïa poprawnie, ale wariuje, gdy skierujesz je na poïudnie w trakcie peïni w czwartek.
To sÈ prawdziwe nieokieïznane bestie, które skïoniÈ do wyemitowania sïów, których nie
powinny sïyszeÊ Twoje dzieci.
JeĂli produkt ma wyĂwietlacz, czy coĂ siÚ na nim pokazuje? Przyczyny pustki
na wyĂwietlaczu mogÈ byÊ róĝne, lecz zazwyczaj jest to znak, ĝe nie dziaïa mikroprocesor
w sercu cyfrowego systemu kontroli. „Procki” rzadko padajÈ, poza przypadkami szoku
elektrycznego w rodzaju uderzenia pioruna lub powaĝnego wyïadowania elektrostatycznego.
NajczÚstszÈ przyczynÈ zatrzymanego mikroprocesora jest brak wïaĂciwego zasilania (w tym
szumy spowodowane wysokÈ rezystancjÈ szeregowÈ, czyli ESR, kondensatorów filtrujÈcych)
lub to, ĝe kwarc taktujÈcy nie oscyluje.
Gdy wyĂwietlacz dziaïa, ale inaczej niĝ powinien, oznacza to, ĝe jakiĂ inny problem
w systemie cyfrowym kradnie dane kierowane do ekranu. JeĂli jest to prosty system, w którym
wyĂwietlacz jest bezpoĂrednio sterowany przez mikroprocesor, ten drugi moĝe nie dziaïaÊ lub
byÊ uszkodzony. Jeĝeli miÚdzy „prockiem” a ekranem znajduje siÚ jakiĂ ukïad sterujÈcy, byÊ
moĝe to on jest uszkodzony. Gdy urzÈdzenie reaguje na komendy, lecz wyĂwietla krzaki,
mikroprocesor przypuszczalnie jest w porzÈdku. JeĂli wszystko siÚ wiesza, podejrzewaj
mikroprocesor lub jego ukïad zasilania.
Czy urzÈdzenie dziaïa, gdy jest zimne i wyïÈcza siÚ po rozgrzaniu? Zaburzenia
termiczne mogÈ wynikaÊ ze zïych lutów, wariujÈcych póïprzewodników i zepsutych
kondensatorów. Zazwyczaj uszkodzenie pokazuje siÚ po rozgrzaniu, lecz od czasu do czasu
zdarza siÚ na odwrót, czyli urzÈdzenie zaczyna dziaïaÊ poprawnie dopiero po pewnym czasie
od uruchomienia. Tu takĝe problemem nie jest zepsuty element.
Czy stukanie w ukïad wpïywa na sposób dziaïania? JeĂli tak, gdzieĂ jest sïabe
poïÈczenie. Zazwyczaj chodzi o zimny lut lub pokryte nalotem zïÈcze. KiedyĂ powszechnym
problemem byïy pÚkniÚte Ăcieĝki na pïytkach drukowanych, lecz teraz raczej siÚ to nie zdarza,
poza przypadkami fizycznych przeciÈĝeñ. Wadliwe poïÈczenia klejem przewodzÈcym miÚdzy
warstwami takĝe sprawiajÈ, ĝe pïytka jest wraĝliwa na stukanie. Bardzo rzadko zdarza siÚ
sïabe poïÈczenie w tranzystorze, a raz znalazïem takÈ wadÚ w transformatorze czÚstotliwoĂci
poĂrednich (IF — ang. Intermediate Frequency) w odbiorniku radiowym.
Eliminowanie zmiennych. JeĂli urzÈdzenie dziaïa na zasilacz, spróbuj podïÈczyÊ wïasny,
pamiÚtajÈc o wïaĂciwej polaryzacji, o czym pisaïem w rozdziale 3. Jeĝeli moĝna je zasiliÊ
z baterii, wïóĝ je i sprawdě, co siÚ stanie. Nie da siÚ wïÈczyÊ pilotem? Spróbuj przycisków na
przednim panelu. Nawet gdy urzÈdzenie nie zacznie dziaïaÊ, bÚdziesz przynajmniej wiedziaï,
co nie spowodowaïo problemu.
À propos pilotów — zdarza siÚ, ĝe wariujÈ i wysyïajÈ nieskoñczone polecenia, doprowadzajÈc
mikroprocesor produktu do krzemowej gorÈczki i blokujÈc wszelkie inne próby wïÈczenia.
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Zazwyczaj zdarza siÚ to, gdy pilot zostanie czymĂ oblany i jeden lub wiÚcej przycisków siÚ
zewrze. Dla pilota oznacza to, ĝe sÈ one bez przerwy naciskane, wiÚc wysyïa niekoñczÈcy siÚ
sygnaï. Aby mieÊ pewnoĂÊ, ĝe nie na tym polega problem, wyjmij baterie z pilota i sprawdě,
czy objaw zniknÈï.

Rusz mózgownicÈ
Gdy przeprowadzisz powyĝsze wstÚpne testy, pomyĂl logicznie o ich wynikach, a zapewne
uzyskasz doĂÊ wyraěne wyobraĝenie o tym, gdzie najpierw wetknÈÊ sondÚ swojego oscyloskopu.
Opowiem o kilku przykïadach z ĝycia od poczÈtku do koñca, a zobaczysz, ĝe to podejĂcie
uïatwiïo mi podÈĝenie we wïaĂciwym kierunku.

Odbiornik niestereofoniczny
Pierwszym urzÈdzeniem byï doĂÊ wysokiej klasy amplituner stereo z gïuchym lewym kanaïem,
którego nikt w zakïadzie nie potrafiï oĝywiÊ. Ostatecznie wszyscy siÚ poddali, a sprzÚt spoczÈï
na dwa lata na póïce, zanim spotkaï siÚ ze mnÈ. WïaĂciciel serwisu wrÚczyï mi go w ramach
testu podczas rozmowy o pracÚ. JeĂli go naprawiÚ, jestem przyjÚty. Zadowolony wyraz jego
twarzy powiedziaï mi, ĝe byïem przedmiotem zakïadu.
Nie zauwaĝyïem ĝadnych widocznych oznak fizycznych uszkodzeñ, wiÚc wziÈïem dwa
gïoĂniki, podïÈczyïem odtwarzacz CD jako ěródïo sygnaïu i zaïÈczyïem sprzÚt. Moja wstÚpna
diagnoza byïa taka, ĝe zasilacz powinien byÊ w porzÈdku, gdyĝ prawy kanaï dziaïaï poprawnie.
Przedni panel siÚ zaĂwieciï i prócz tego uporczywego grania mono urzÈdzenie wydawaïo siÚ
pracowaÊ normalnie. PodïÈczyïem przewód z krokodylkiem do miejsca podïÈczenia anteny
i sprawdziïem odbiór sygnaïu FM. ByÊ moĝe problemem byï obwód przeïÈczajÈcy sygnaï
wejĂciowy, który przekazywaï sygnaï audio z jacka wejĂciowego do sekcji wzmacniania.
Niestety, radio brzmiaïo wyĂmienicie, lecz wciÈĝ na jednym kanale.
W ĝadnym kanale nie byïo sïychaÊ szumu, wiÚc zasilanie nie byïo hamowane w jakimĂ
punkcie przez zwarcie. (GïoĂno szumiÈcy kanaï i brak děwiÚku to klasyczny objaw
zwartego tranzystora wyjĂciowego). PodïÈczyïem sïuchawki, poniewaĝ czasem wzmacniacze
z uszkodzonymi sekcjami wyjĂciowymi, które nie sÈ w stanie napÚdziÊ gïoĂnika, przekazujÈ
niewielki znieksztaïcony sygnaï na wyjĂcie sïuchawkowe. Jak zwykle zaïoĝyïem sïuchawki
obok uszu, na wypadek, gdyby urzÈdzenie przywaliïo mi boleĂnie gïoĂnym sygnaïem. Tym
razem nie byïo róĝnicy — zïy kanaï uporczywie milczaï, nawet z balansem skrÚconym
zupeïnie w tÚ stronÚ. Cisza jak makiem zasiaï. Martwa cisza.
Wyeliminowaïem moĝliwie jak najwiÚcej zmiennych i nadszedï czas na otwarcie. Kilku
fachowców próbowaïo robiÊ, co w ich mocy, aby wskrzesiÊ biedne urzÈdzenie, które nosiïo
Ălady ich wysiïków w caïym swoim wnÚtrzu. Tranzystor mocy zostaï wymieniony, a duĝe
elementy ukïadu zasilania przelutowane. Inne lutowane miejsca sugerowaïy, ĝe rezystory
w zepsutym kanale i niedaleko niego zostaïy wydobyte i przetestowane. Skupiano siÚ
najwyraěniej na sekcji wyjĂciowej, która w amplitunerach bardzo czÚsto ulega uszkodzeniu,
i do niej wiÚkszoĂÊ fachowców kieruje swe pierwsze spojrzenie. Niby logiczne, ale tym razem
nie przyniosïo ĝadnych pozytywnych efektów.
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DziÚki dziaïajÈcemu kanaïowi nie skierowaïem siÚ do zasilacza. Inni naprawiajÈcy wymienili
tranzystor wyjĂciowy, wiÚc jego takĝe nie sprawdzaïem. Zamiast tego przytknÈïem sondÚ
oscyloskopu do linii sygnaïu dochodzÈcej do sekcji wyjĂciowej. Okazaïo siÚ, ĝe nie ma tam
sygnaïu audio, czyli ĝe problem zaczynaï siÚ duĝo wczeĂniej, gdzieĂ na ïañcuchu prowadzÈcym
do sekcji wejĂciowych. To oznaczaïo, ĝe wszyscy polowali w niewïaĂciwym miejscu!
Przyjrzaïem siÚ bliĝej kilku niskosygnaïowym tranzystorom i przeĂledziïem ich poïÈczenia
miÚdzy sekcjami. Niektóre wzmacniacze sÈ sprzÚĝone pojemnoĂciowo (miÚdzy poszczególnymi
sekcjami znajduje siÚ kondensator), natomiast inne bezpoĂrednio lub rezystancyjnie. Ten
drugi sposób jest takĝe nazywany „DC coupling” (sprzÚĝenie staïoprÈdowe), gdyĝ napiÚcie
z jednej sekcji zostaje przepuszczone do nastÚpnej. Taki ukïad jest trudniejszy do zaprojektowania,
lecz daje wyĂmienity děwiÚk. W taki sposób jest zbudowana wiÚkszoĂÊ dobrego sprzÚtu audio
i w moim urzÈdzeniu teĝ spodziewaïem siÚ znaleěÊ ten rodzaj ukïadu.
Jak siÚ domyĂlaïem, miÚdzy sekcjami byïy rezystory i ĝadnych kondensatorów. Dlatego
napiÚcie staïe z jednej sekcji wpïywaïo na pracÚ kolejnych. GdzieĂ z tyïu gïowy bïysnÚïo mi maïe
Ăwiateïko, lecz do wyciÈgniÚcia jakichkolwiek wniosków potrzebowaïem jeszcze kilku pomiarów.
CofnÈïem siÚ aĝ do pierwszej sekcji, ĂledzÈc sygnaï od wejĂciowego gniazda jack, przez
przeïÈczniki wyboru sygnaïu, aĝ do pïytki wzmacniacza. Miaïem dobry kanaï jako punkt
odniesienia, wiÚc podïÈczyïem do obu stron ten sam sygnaï audio za pomocÈ rozgaïÚěnika.
Ustawiïem oscyloskop na wyĂwietlanie dwóch kanaïów, wybraïem ten sam zakres napiÚcia
i porównaïem wyjĂcia pierwszych sekcji obu kanaïów. Wydaïy siÚ identyczne. Ten sam
poziom sygnaïu, jednakowe napiÚcie. Przeniosïem siÚ do nastÚpnej fazy. Mimo ĝe oba miaïy
podïÈczony ten sam sygnaï audio, dobry kanaï pokazywaï na wyjĂciu 1 V napiÚcia staïego,
natomiast zïy tylko 0,5 V. Hm… czy taka niewielka róĝnica ma jakieĂ znaczenie? Marne póï
wolta? We wzmacniaczu poïÈczonym bezpoĂrednio na pewno ma! Tranzystor potrzebuje
„polaryzacji”, czyli niewielkiego napiÚcia na bazie (jednej z koñcówek), które utrzymuje go
w stanie wïÈczenia. NiewystarczajÈce napiÚcie zupeïnie go wyïÈcza i nie przepuszcza ĝadnego
sygnaïu. Sprawdziïem nastÚpnÈ sekcjÚ zïego kanaïu — jej wyjĂcie byïo gïuche. Tylko smutna,
pïaska linia na ekranie oscyloskopu. Bez odpowiedniej polaryzacji sekcja byïa zupeïnie
odciÚta. Na tym polegaï problem! Tylko jaka byïa jego przyczyna?
Wróciïem do sekcji z niĝszym staïym napiÚciem na wyjĂciu i sprawdziïem napiÚcia na
pozostaïych koñcówkach tranzystora. Byïy identyczne, jak w dobrym kanale. Tylko wyjĂcie
byïo inne. Najprawdopodobniej wiÚc tranzystor zbyt mocno obniĝaï napiÚcie. Inaczej mówiÈc,
zïy tranzystor. Tajemnicze zachowanie sprzÚtu miaïo przyczynÚ wartoĂci zïotówki, a caïy
serwis okazaï siÚ bezradny, gdyĝ byï to nietypowy problem. Wrzuciïem nowy tranzystor i voilà!
Kanaï odĝyï i zaczÈï idealnie pracowaÊ. Dla pewnoĂci sprawdziïem jeszcze poziomy na wyjĂciach
poprzednio martwych sekcji. Zarówno sygnaï, jak i napiÚcie staïe byïy takie same jak w dobrym
kanale. Sprawa zamkniÚta. OczywiĂcie przez godzinÚ wykonywaïem ZWiS, ĝeby upewniÊ siÚ,
ĝe urzÈdzenie siÚ nie przegrzewa i nie wykazuje ĝadnych innych problemów. W efekcie kilku
fachowców z tego serwisu otworzyïo bezwiednie usta, a ja dostaïem ofertÚ pracy na peïen etat.
Ostatecznie siÚ na to nie zdecydowaïem, lecz przygoda sprawiïa, ĝe poczuïem siÚ jak Sherlock
Holmes rozwiÈzujÈcy skomplikowanÈ zbrodniÚ. Brakowaïo mi jedynie fajki i brytyjskiego akcentu.
„To elementarne, drogi Watsonie!”
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MilczÈce fale krótkie
Znajomy przyniósï mi kupiony za grosze odbiornik, o którym wiedziaï, ĝe nie dziaïa, ale strasznie
chciaï go mieÊ, gdyĝ zawsze marzyï o tym trudnym do zdobycia modelu. Byï to jeden z lepszych
strojonych cyfrowo odbiorników fal krótkich, ale ich nie odbieraï. Nie padï jednak zupeïnie,
gdyĝ wyĂwietlacz siÚ uruchamiaï, a z gïoĂników dochodziïo lekkie syczenie. Logiczny umyĂle,
pobudka! Gdzie powinienem zaczÈÊ?
Na poczÈtek sprawdziïem pozostaïe zakresy. AM, nic. Fale krótkie, to samo. FM…
hej, FM dziaïaï! ¥wietna wiadomoĂÊ. FM dziaïa na znacznie wyĝszych czÚstotliwoĂciach
i korzysta z innego rodzaju sygnaïu niĝ AM i fale krótkie (które takĝe sÈ AM), dlatego
wszystkie wielozakresowe radia majÈ oddzielne sekcje odbierajÈce sygnaï FM. Tutaj ta
sekcja najwyraěniej dziaïaïa. Sekcje audio i kilka innych byïy wspólne, wiÚc dziaïajÈce FM
potwierdziïo przy okazji sprawnoĂÊ regulacji zasilania, sterowania cyfrowego i sekcji
wzmacniania děwiÚku. Problem musiaï tkwiÊ w sekcjach zajmujÈcych siÚ falami o czÚstotliwoĂci
radiowej lub poĂredniej, które jednoczeĂnie przetwarzaïy takĝe fale AM, albo w cyfrowym
syntezatorze czÚstotliwoĂci, który kontrolowaï strojenie.
Zakres FM dziaïaï, wiÚc odrzuciïem syntezator czÚstotliwoĂci. ByÊ moĝe miaï jakieĂ problemy,
ale nie byï podejrzanym numer jeden. Spójrzmy bliĝej. Syntezator generuje sygnaï oscylatora,
który miesza siÚ z sygnaïem przychodzÈcym z anteny i daje w efekcie sygnaï czÚstotliwoĂci
poĂredniej, który jest z kolei wzmocniony przez sekcje czÚstotliwoĂci poĂrednich. NastÚpnie,
w dobrych odbiornikach, takich jak ten, sygnaï zostaje zmieszany z drugim generatorem,
o staïej czÚstotliwoĂci, aby uzyskaÊ sygnaï o niĝszej czÚstotliwoĂci poĂredniej, który przechodzi
przez kolejnÈ sekcjÚ wzmacniania, po czym zostaje zamieniony na sygnaï děwiÚkowy.
Problem mógï tkwiÊ w dowolnym miejscu tego ïañcucha, lecz przypomniaïem sobie, ĝeby
sprawdziÊ generator staïej czÚstotliwoĂci zwany drugim generatorem lokalnym. W latach
siedemdziesiÈtych, gdy pracowaïem w dziale napraw duĝej sieci sprzedaĝy elektroniki
konsumenckiej, przychodziïa do nas masa urzÈdzeñ CB radio, w których nie dziaïaï odbiornik
z powodu serii wadliwych rezonatorów kwarcowych. NaprawialiĂmy je w sekundÚ, nie poĂwiÚcajÈc
im zbyt duĝo refleksji, gdyĝ za kaĝdym razem miaïy ten sam problem. Przez moje rÚce przeszïo
ich tak wiele, ĝe problem zepsutego drugiego rezonatora wyryï mi siÚ w umyĂle. Spojrzaïem
na rezonator z tego odbiornika i dotknÈïem kaĝdej koñcówki sondÈ oscyloskopu, oczekujÈc
piÚknej sinusoidy o amplitudzie kilku woltów. Nic. Rezonator nie dziaïaï. Aha!
Czasem sïabe kwarce moĝna zmusiÊ do dziaïania, dodajÈc pojemnoĂÊ do jednego
z koñców, co zwiÚksza spadek napiÚcia na kwarcu ze wzglÚdu na dodatkowy ïadunek
i wymusza nieco intensywniejszÈ oscylacjÚ. DotknÈïem palcem kolejno kaĝdej koñcówki
kwarcu, jednoczeĂnie dotykajÈc drugim palcem uziemienia obwodu, czyli metalowej osïony.
W ten sposób moja rÚka staïa siÚ kondensatorem. To byïo niskonapiÚciowe urzÈdzenie na
baterie, wiÚc mogïem tak bezpiecznie zrobiÊ. Pierwsza próba i nic. Druga i bum! Radio
wróciïo do ĝycia, a w gïoĂnikach pojawiïa siÚ krystalicznie czysta audycja BBC nadawana
tysiÈce kilometrów ode mnie. Oderwaïem palce i w pomieszczeniu znowu zapadïa cisza.
No tak, uszkodzony kwarc, a ten konkretny trzeba byïo zamawiaÊ w Japonii. Przelutowaïem
go na wypadek zimnego lutu, ale nic to nie daïo. Spojrzaïem na posÚpny wyraz twarzy znajomego,

Kup książkę

Poleć książkę

ProszÚ wysunÈÊ port USB i powiedzieÊ: „Aaa”, czyli badanie wstÚpne

91

który martwiï siÚ, ĝe czÚĂÊ trzeba nabyÊ na drugim koñcu Ăwiata, co odwlekïoby naprawÚ
o kilka miesiÚcy. Postanowiïem wziÈÊ szkïo powiÚkszajÈce i przyjrzeÊ siÚ bliĝej elementom
z otoczenia. Dostrzegïem malutki montowany powierzchniowo kondensator podïÈczony jednym
koñcem do kwarcu, a drugim do masy, który zasadniczo wykonywaï podobnÈ funkcjÚ jak mój
palec. Lut wydaï mi siÚ okrutnie matowy. Przelutowaïem go i radio zaczÚïo graÊ na caïego.
„Tu Londyn. Przedstawiamy wiadomoĂci…”. Koszt: zero zïotych. UĂmiech szczÚĂcia na twarzy
znajomego: bezcenny.

Skonany projektor
Co powiesz na fajny projektor DLP o wysokiej rozdzielczoĂci i maïo zuĝytej lampie za
równowartoĂÊ 80 zïotych? Bierzesz bez zastanowienia, prawda? Och, jest tylko jeden
drobny minus: nie dziaïa!
WziÈïem to cudo z ogïoszenia na portalu Craigslist, poniewaĝ na podstawie historii tego
uszkodzenia wiedziaïem dokïadnie, co siÚ staïo, nawet go nie oglÈdajÈc. WïaĂciciel powiedziaï
mi, ĝe urzÈdzenie zaczÚïo siÚ od czasu do czasu wyïÈczaÊ i coraz trudniej byïo je uruchomiÊ.
W koñcu w ogóle przestaïo reagowaÊ. Jaki mógï byÊ powód takiego zachowania? OczywiĂcie,
nie mogïo chodziÊ o uszkodzonÈ czÚĂÊ. ZgadïeĂ: klasyczny wadliwy kondensator elektrolityczny.
WrÚcz widziaïem w wyobraěni jego nabrzmiaïe denko. Uznaïem, ĝe to bÚdzie kondensator na
wyjĂciu wewnÚtrznego zasilacza impulsowego, przypuszczalnie w pobliĝu wyjĂcia napiÚcia
staïego na pïytce.
Gdy otrzymaïem przesyïkÚ, otworzyïem obudowÚ i znalazïem kondensator, dokïadnie taki,
jak sobie wyobraziïem, z wybrzuszonym denkiem. Byï nawet tam, gdzie siÚ go spodziewaïem.
Wymieniïem go na dokïadny odpowiednik z jednej z moich pïytek z czÚĂciami (fragment
zasilacza z komputera). Odpaliïem projektor i zadziaïaï, wyĂwietlajÈc ostry, jasny obraz.
Po przeprowadzeniu gruntownego ZWiS-u sprawdziïem ten model w internecie i znalazïem
mnóstwo skarg na ten sam problem wraz z róĝnymi diagnozami, wĂród których byïo kilka
szalonych domysïów oraz poprawna odpowiedě. Budowa ukïadu sprawiaïa, ĝe napiÚcie zasilania
byïo podïÈczone przez caïy czas i obciÈĝaïo ten konkretny kondensator, który padaï po kilku
latach niezaleĝnie od czÚstotliwoĂci uĝywania sprzÚtu. WyïÈczam swój z gniazdka, gdy z niego
nie korzystam, wiÚc powinien sïuĝyÊ mi przez dïugi czas.
Masz coĂ lepszego niĝ projektor za 80 zïotych? Dlatego wïaĂnie, Drogi Czytelniku,
serwisowanie elektroniki jest nie tylko zabawne, lecz takĝe niewiarygodnie ekonomiczne.

Karabinowy odtwarzacz maszynowy
Ten odtwarzacz DVD wydobyïem ze stosu odrzutów w serwisie, w którym pracowaïem na
czÚĂÊ etatu. Byïo to urzÈdzenie jednej z lepszych marek, które zostaïo oddane na gwarancji,
lecz nikt nie potrafiï go naprawiÊ, wiÚc wymieniono je na nowe, a stare zatrzymano na czÚĂci.
Odtwarzacz miaï piÚciocalowy ekran panoramiczny i wyglÈdaï caïkiem przyjemnie. Szkoda
byïo go wyrzucaÊ. WïaĂciciel serwisu stwierdziï, ĝe mogÚ go sobie wziÈÊ, wiÚc tak zrobiïem.
Nie miaïem pojÚcia, co mogïo byÊ uszkodzone, lecz cena byïa kuszÈca.
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Odtwarzacz wydawaï siÚ nietkniÚty, wiÚc podïÈczyïem swój zasilacz i wcisnÈïem przycisk.
Ekran siÚ rozjaĂniï, a mechanizm zaczÈï natychmiast wydawaÊ děwiÚki niczym karabin
maszynowy! Szybko odïÈczyïem zasilanie, gdyĝ wiedziaïem, co oznacza ten strzelajÈcy děwiÚk.
W odtwarzaczach pïyt optycznych stosuje siÚ przeïÈczniki listkowe, które informujÈ gïowicÚ
lasera o tym, ĝe dotarïa do pozycji startowej w Ărodku pïyty i powinna rozpoczÈÊ sekwencjÚ
startowÈ inicjujÈcÈ odtwarzanie dysku. „Seria strzaïów” byïa wyraěnÈ wskazówkÈ, ĝe
mikroprocesor nie otrzymywaï informacji, iĝ gïowica osiÈgnÚïa swój mechaniczny limit.
UrzÈdzenie bez koñca uruchamiaïo swój silnik przesuwu, trÈc plastikowe zÚbatki jedna o drugÈ,
aĝ do zupeïnego zdarcia. Wyobraĝaïem sobie bezzÚbny baïagan, jaki panowaïby w Ărodku,
gdybym zostawiï je wïÈczone na dïugo. Brr!
Po otwarciu obudowy zaczÈïem szukaÊ typowego ukïadu z przeïÈcznikiem listkowym,
lecz go nie znalazïem! Czyĝby ten model miaï czujniki optyczne? Niestety, po nich teĝ nie
byïo Ăladu. Delikatnie skrÚciïem konstrukcjÚ silnika przesuwu i odsunÈïem gïowicÚ z pozycji
startowej, lecz wciÈĝ nie umiaïem znaleěÊ przeïÈcznika. W koñcu zdemontowaïem caïe
wrzeciono i znalazïem, malutki przeïÈcznik ukryty byï pod silnikiem napÚdu pïyty. WyglÈdaï
na sprawny. Dlaczego nie byï uszkodzony? A moĝe byï, tylko jego sygnaï z jakiegoĂ powodu
nie docieraï do mikroprocesora? A moĝe to mikroprocesor byï uszkodzony…
Zmusiïem siÚ do zejĂcia ze Ăcieĝki nieokieïznanej wyobraěni i powrotu do faktów. Najprostsze
wyjaĂnienie byïo takie, ĝe przeïÈcznik byï zbyt sïabo naciskany i dlatego nie dziaïaï. OdïÈczyïem
jeden koniec przeïÈcznika i wpiÈïem go do miernika. Czekaïem na zmianÚ rezystancji od
nieskoñczonoĂci (przerwa w obwodzie) do niemal zera (zamkniÚty obwód), powoli obracajÈc
silnik, aby przesunÈï gïowicÚ w stronÚ przeïÈcznika. Gïowica dotarïa do swojego mechanicznego
limitu i nie mogïa przesunÈÊ siÚ ani milimetr dalej, lecz przeïÈcznik siÚ nie zamknÈï. A wiÚc
na tym polegaï problem.
Po odsuniÚciu gïowicy zobaczyïem przyczynÚ. Byïa tak gïupia, ĝe trudno mi byïo sobie
wyobraziÊ, iĝ nikt na niÈ nie wpadï. Maïe metalowe ramiÚ na gïowicy lasera, którego zadaniem
byïo aktywowanie przeïÈcznika, zostaïo zagiÚte — nieznacznie, lecz wystarczajÈco, aby nie
przyciskaïo przeïÈcznika odpowiednio mocno. OdgiÈïem je równie delikatnie i miaïem
odtwarzacz DVD! No prawie. Niestety, trzy maïe Ărubki trzymajÈce mechanizm wrzeciona
sïuĝyïy jednoczeĂnie do regulowania pionowego ustawienia dysku wzglÚdem lasera,
przesuwajÈcego siÚ po caïym promieniu, a ja musiaïem odkrÚciÊ te trzy Ărubki, ĝeby usunÈÊ
wrzeciono. Jakiekolwiek znaczÈce odchylenie sprawiïoby, ĝe wiÈzka lasera po odbiciu nie
trafiïaby w Ărodek gïowicy lasera, czego skutkiem byïyby kïopoty z trafieniem w ĂcieĝkÚ
i przeskakiwanie. A Ărubki byïy niewyregulowane. Znalazïem odpowiedni punkt testowy,
sïuĝÈcy do obserwowania sygnaïu wyjĂciowego gïowicy (w rozdziale 15. dowiesz siÚ, jak to
zrobiÊ), podïÈczyïem oscyloskop i ustawiïem wiÈzkÚ, starannie regulujÈc te trzy Ărubki,
aĝ uzyskaïem poprawny sygnaï w kaĝdym miejscu dysku. Ale to, ĝe byïem zmuszony
do naruszenia niezwykle waĝnej regulacji, aby dostaÊ siÚ do przeïÈcznika listkowego,
byïo naprawdÚ dziwnym pomysïem konstrukcyjnym!
Nie wspomnÚ nazwy producenta, lecz widziaïem liche metalowe czÚĂci takĝe w innych
jego produktach, wiÚc znalezienie takiej w moim odtwarzaczu nie byïo zbyt zaskakujÈce.
To konkretne urzÈdzenie z czasem zaczÚïo mieÊ zadziwiajÈcy chroniczny problem z taĂmÈ
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podïÈczonÈ do silnika obracajÈcego dyskiem. Skutkiem problemu byïy zbyt niskie obroty,
komunikat o bïÚdzie i niemoĝnoĂÊ odtworzenia pïyty. CzyĂciïem kontakty taĂmy i wkïadaïem
zïÈcze do pïytki drukowanej, lecz urzÈdzenie po kilku miesiÈcach normalnej pracy znowu
zaczynaïo wariowaÊ. W koñcu sprawdziïem drugi koniec taĂmy, który wyglÈdaï dobrze,
lecz stanowiï ěródïo problemu. Poruszaïem nim nieznacznie przy korygowaniu drugiego
koñca, co uaktywniaïo poïÈczenie na jakiĂ krótki czas. PrzeczyĂciïem i podïÈczyïem zïÈcze
przy silniku, a odtwarzacz pracuje do dziĂ. Kolejna rozwiÈzana tajemnica, kolejna lekcja
o tym, aby nigdy niczego nie zakïadaÊ, a takĝe kolejny fajny gratis.
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Rozdziaï 4. Naprawiam, wiÚc jestem, czyli filozofia rozwiÈzywania problemów
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A
akumulatorki litowe, 311
aliasing, 39
alkohol, 49
amper, 96
amplitunery, Patrz takĝe
wzmacniacze
analizator
logiczny, 59
widma, 59
aparat cyfrowy, 51, 325
dziaïanie, 325
naprawa, 326, 327
zagroĝenia, 326
astygmatyzm, 121

B
badanie wstÚpne, 84, 86
bateria podtrzymujÈca, 262
baterie alkaliczne, 83
bezpieczeñstwo, 61
bezpieczniki, 168
oznaczenia, 169
testowanie poza ukïadem,
169
zastosowania, 169
bezpoĂrednia synteza cyfrowa,
105
BGA, Ball Grid Array, 349
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blok wzmacniacza, 205
bloki
czÚstotliwoĂci poĂredniej,
218
ukïadów, 102
bïÚdne koïo, 76
bïÚdy, 293

C
cÈĝki, 47
CCD, Charge-Coupled
Device, 325
cewka, 97, 170, 247
chemikalia, 48
Chip Quik, 46
ciĂnienie elektryczne, 96
cyfrowy
procesor Ăwiatïa, 379
syntezator czÚstotliwoĂci,
104
cykl, 100
cyna, 44
czas
narastania, 100
opadania, 100
czÚstotliwoĂÊ, 97, 100
odniesienia, 153
czuïoĂÊ wejĂcia pionowego,
123
czyszczenie poïÈczeñ, 48, 155

D
DDS, Direct Digital Synthesis,
105
diagnozowanie, 259, 271
zwarÊ, 114
dioda, 165, 281
prostownicza, 57
Zenera, 66, 193, 286
oznaczenia, 194
testowanie poza
ukïadem, 195
zastosowania, 194
diody
oznaczenia, 165
testowanie poza ukïadem,
167
zastosowania, 166
DLP, Digital Light Processor,
379
dobieranie komponentów, 279
dostÚp do ukïadu, Patrz takĝe
otwieranie zamkniÚtego
sprzÚtu
dysk twardy, 346
dziaïanie, 346
naprawa, 347
usterki, 346
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E
ekran oscyloskopu, 121
elektret, 304
elektronika samochodowa,
301
elektrycznoĂÊ, 95
elementy
elektroniczne, 57
montowane
powierzchniowo, 278
przewlekane, 276
wraĝliwe, 301
ESR, Equivalent Series
Resistance, 35, 113

F
fale krótkie, 90
front end, 103

G
generator, 104
kwarcowy, 164
generator sygnaïów, 52,
152
gïowica obrotowa, 255

H
herc, 97

I
IF, Intermediate Frequency,
218
imadïo, 55
impedancja, 97
indukcyjnoĂÊ, 97
instalowanie nowych
elementów, 287
inteligentna bateria, 350
inwerter podĂwietlenia
ekranu, 249
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J
jasnoĂÊ, 121

K
kalibracja sondy, 122
kamera na taĂmÚ, 369
katalogi papierowe, 56
klatki kluczowe, 370
klej cyjanoakrylowy, 56
kleszczyki chirurgiczne, 47
koïo zamachowe waïka, 255
kombinerki, 47
kondensatory, 83, 97, 158,
280
ceramiczne, 160
elektrolityczne, 160
filtrujÈce, 99
foliowe, 160
nastawne, 160, 161
odsprzÚgajÈce, 99
oznaczenia, 158
sprzÚgajÈce, 127
tantalowe, 160, 161
testowanie poza ukïadem,
162
zastosowania, 160
konfiguracja
komplementarna, 103
koĂÊ LSI, 349
kubeczki, 50, 297

L
lampka Trigger Lock, 131
laptop, 348
dziaïanie, 349
inne problemy, 357
naprawa, 351, 352
problemy
z ekranem, 354
z ïadowaniem, 353
z napÚdem, 357
usterki, 349
zagroĝenia, 351
zawieszenia, 353

laser, 334
LCD, 342
liniowoĂÊ, 102
LSI, Large Scale
of Integration, 291
lupa, 48
lutownica, 42, 142
do roztapiania plastiku,
43, 299

M
magnes na prÚcie, 55
magnetowid, 369
czyszczenie, 376
naprawa, 372, 373
problemy ze Ăledzeniem
Ăcieĝek, 377
usterki, 372
zablokowana taĂma, 373
zagroĝenia, 373
masa, 62
matryce CCD, 325
mechanizmy, 254
miejsce pracy, 32
miernik
analogowy, 53, 154
cyfrowy, 34, 107
napiÚcie staïe, 108
napiÚcie zmienne, 109
prÈd staïy, 111
przejĂcie, 111
rezystancja, 110
testowanie diody, 112
czÚstotliwoĂci, 52, 152
ESR, 35, 36, 113
diagnozowanie zwarÊ,
114
indukcyjnoĂci, 58
pojemnoĂci, 52, 151
mikrofon pojemnoĂciowy, 303
mikroprocesor, 306
mikroskop stereoskopowy, 54
modulacja szerokoĂci
impulsów, 100
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montaĝ
nowych elementów, 278
powierzchniowy, 288
przewlekany, 287
w odwrotnej kolejnoĂci,
293
mostek H, 221

N
naciÈganie danych, 76
nafta, 49
nagrywarka pïyt, 328
dziaïanie, 328
naprawa, 330, 331
usterki, 329
zagroĝenia, 331
napiÚcie, 149
Zenera, 66
zmienne, 211
naprawianie, 29
narzÚdzia, 31
do odlutowywania, 145
lutownicze, 42
rÚczne, 46
nasycenie, 104
niebezpieczne punkty, 254
numery referencyjne, 202

O
obciÈĝenie, 102
obcinanie, 103
obraĝenia fizyczne, 64
obrót, 122
obwiednia, 39
obwód, 98
odbiornik niestereofoniczny,
88
odciÚcie, 104
odczepianie taĂm, 232
odkrÚcanie zewnÚtrznych
Ărubek, 230
odlutowywanie, 145
odsysacz, 146
sprÚĝynowy, 46
z gruszkÈ, 45
odsysanie cyny, 145
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odtwarzacz
DVD, 91, 220, 328
mp3, 220, 328, 359
dziaïanie, 359
naprawa, 360
olbrzymie mapy, 216
om, 96
oscylator, 104
oscyloskop, 36, 115
analogowy, 37, 40
analogowy z pamiÚciÈ, 41
cyfrowy, 38, 140
czuïoĂÊ wejĂcia
pionowego, 123
mnoĝnik opóěnionej
podstawy czasu, 138
ograniczenie zakresu
czÚstotliwoĂciowego, 129
opóěniona podstawa
czasu, 136
podstawa czasu, 135
pokrÚtïa kursorów, 139
poziom, 133
pozycja pionowa, 129
Pull X10, 135
regulacja ekranu, 121
sprzÚĝenie, 132
sprzÚĝenie wejĂcia, 125
start after delay, 138
tryb
Alternate, 130
Chop, 130
odchylania pionowego,
129
przemiatania, 134
wyĂwietlania w poziomie,
136
X-Y, 131
ustawienia
ekranu, 117
opóěnionej podstawy
czasu, 135
pionowe, 118, 122
poziome, 119, 134
wyzwalania, 120, 131
wstrzymanie, 134
wyĂwietlanie sygnaïu, 121
zbocze, 133
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zmienny czas, 135
ěródïo, 132
osïonki termokurczliwe, 50
ostroĂÊ, 121
otwieranie zamkniÚtego
sprzÚtu, 234
aparaty cyfrowe, 240
gramofony, 235
kamery, 239
laptopy, 241
magnetowidy, 234
monitory LCD, 234
odtwarzacze CD i DVD,
234, 237
palmtopy, 238
projektory, 235
przenoĂne odtwarzacze
DVD, 236
smartfony, 238
tablety, 238
telewizory, 234
tunery, 234
wzmacniacze, 234
zasilacze sieciowe, 242

P
païeczki kosmetyczne, 48
pasek elastomeryczny, 309
pasta termoprzewodzÈca, 49
pÚtla synchronizacji fazowej,
104
pilot, 361
dziaïanie, 361
naprawa, 362
usterki, 361
pistolet do klejenia na gorÈco,
55
plazma, 341
plecionka do usuwania cyny,
45, 145
PLL, Phase Locked Loop, 104
pïytka sekcji zasilania, 248
pïytki
montaĝowe, 275
z elementami, 58
podïÈczanie taĂm, 296
podĂwietlenie skali, 122
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pojemnoĂÊ, 97
polaryzatory, 380
poïÈczenia, 78
lutowane, 79
równolegïe, 98
szeregowe, 98
pomyïki, 75
poraĝenie prÈdem, 61
port USB, 86
potencjometry, 180
oznaczenia, 181
testowanie poza ukïadem,
182
zastosowania, 181
prawo Ohma, 96
prÈd, 150
staïy, 97
zmienny, 97
problemy
niskosygnaïowe, 324
z balastem, 384
z blokadÈ pïyty, 332
z blokami wyjĂciowymi, 323
z ekranem, 354
z koïem barw, 386
z lampÈ, 383
z laserem, 334
z ïadowaniem, 353
z napÚdem, 357
z odtwarzaniem, 333
z przegrzewaniem, 385
z przetwarzaniem obrazu,
387
z tackÈ, 331
z tunelem Ăwiatïa, 386
z zasilaniem, 323
ze Ăledzeniem Ăcieĝek,
377
projektor, 91, 379
DLP, 380
dziaïanie, 379
krople na obrazie, 387
LCD, 379
linie na panelu LCD, 387
naprawa, 381, 382
problemy
z balastem, 384
z koïem barw, 386
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z lampÈ, 383
z przegrzewaniem, 385
z przetwarzaniem
obrazu, 387
z tunelem Ăwiatïa, 386
usterki, 380
zagroĝenia, 382
ĝóïty obraz, 387
prostownik mostkowy, 58
próbkowanie, 39
ekwiwalentne, 40
przebieg prostokÈtny, 100
przeciÈĝenie
elektryczne, 80
fizyczne, 82
przedwzmacniacz, 304
przegrzewanie, 80
przekaěniki, 182, 282
oznaczenia, 183
testowanie poza ukïadem,
184
zastosowania, 183
przeïÈczniki, 185
oznaczenia, 186
testowanie poza ukïadem,
186
zastosowania, 186
przesuniÚcie fazowe, 101
przetwarzanie sygnaïu, 251
przetwornik
analogowo-cyfrowy, 102
cyfrowo-analogowy, 217
przewody z zaciskami, 48
przyciski, 306, 307
przyrzÈdy serwisowe, 107
punkty testowe sygnaïów
cyfrowych, 268
PWM, Pulse-Width
Modulation, 100

R
radio, 216
programowalne, 219
ratowanie pïytek, 290
reaktancja, 97
regulacja, 75
regulatory, 105

rezonans, 103
rezonatory
ceramiczne, 162
kwarcowe, 162
oznaczenia, 163
testowanie poza ukïadem,
163
zastosowania, 163
rezystancja, 96
rezystory, 176, 283
oznaczenia, 178
testowanie poza ukïadem,
179
zastosowania, 179
rozdzielczoĂÊ, 39
rozlutownica z pompkÈ
próĝniowÈ, 46
rozïÈczanie zatrzasków, 231
rozpoznawanie
gïównych sekcji, 245
rozwiÈzywanie problemów, 71
rysunek pïytki z elementami,
197, 199

S
scalony generator kwarcowy,
164
schemat blokowy, 197, 198
superheterodyny, 217
schematy ideowe, 197
beznadziejne, 204
dobre, 203
mikrofon pojemnoĂciowy,
305
mostek H, 221
niezïe, 203
prosty zasilacz impulsowy,
213
superheterodyna AM, 219
wzmacniacz przeciwsobny,
214
zasilacz impulsowy, 210
sekcja
analogowego
przetwarzania sygnaïu,
252
sterowania cyfrowego, 252
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sekcje
wejĂciowe, 250
wyjĂciowe, 253
selektywnoĂÊ odbiornika, 103
serwomechanizm, 101, 105
gïowicy obrotowej, 370
przesuwu taĂmy, 371
siatka, 117
silnik przesuwu, 256
siïa elektromotoryczna, 96
sinusoida, 100
skanowanie helikalne, 369
skïadowa zmienna, 127
skrÚcanie, 299
sïowniczek, 389
sïuchawki przewodowe, 336
dziaïanie, 337
naprawa, 337
zagroĝenia, 338
smartfon, 366
czÚĂci zamienne, 369
dziaïanie, 366
naprawa, 367
zagroĝenia, 367
spray, 48
chïodzÈcy, 156
do czyszczenia styków, 155
zamraĝajÈcy, 56
sprzÚĝenie wejĂcia, 125
stabilizatory napiÚcia, 105, 191
oznaczenia, 193
testowanie poza ukïadem,
193
zastosowania, 193
stacja lutownicza
BGA, 59
na gorÈce powietrze, 55,
147
staïa czasowa, 207
styki, 155
superheterodyna, 218
sygnaïy, 99
analogowe, 99
cyfrowe, 101
komponentowe, 250
zespolone, 250
symbole komponentów, 200
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syntezator czÚstotliwoĂci, 104,
218
szukanie czÚĂci, 289
szum fazowy, 105

¥
Ăcieĝka optyczna, 383
Ăledzenie Ăcieĝek, 259
ĂrubokrÚty, 46

T
tablet, Patrz smartfon
taĂma izolacyjna, 50
techniki diagnozowania, 271
masówka, 271
NDM, 273
uderzenie prÈdu, 272
telewizor, Patrz wyĂwietlacz
teoria
elektrycznoĂci, 95
obwodów, 98
sygnaïów, 99
tester tranzystorów, 51, 150
testowanie diody, 112
tïumienie niskich
czÚstotliwoĂci, 127
transformator, 97, 247, 248
separacyjny, 54
transformatory, 170
oznaczenia, 170
testowanie poza ukïadem,
171
zastosowania, 171
tranzystor, 187, 284
polowy, 53
szeregowy, 105
tranzystory
oznaczenia, 188
testowanie poza ukïadem,
190
we wzmacniaczu stereo,
253
zastosowania, 189
tyrystor, 212
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U
ukïady
rezonansowe, 103
scalone, 172
oznaczenia, 174
symbole, 173
testowanie poza
ukïadem, 174
zastosowania, 174
ukrycie prawdziwego
problemu, 75
urzÈdzenia, 72, 73
usuwanie cyny, 45
uszkodzenia, 75
elektryczne, 65
fizyczne, 67
uzwojenie
pierwotne, 207
wtórne, 207

W
waraktor, 105, 250
warstwy, 233, 297
warsztat, 31
wat, 96
wolt, 96
woltomierz lampowy, 53
wspóïczynnik wypeïnienia,
100
wtórnik emiterowy, 102
wtyk koncentryczny, 147
wyciÈganie wtyczek
przewodów, 233
wymiana elementów, 275
wyszukiwanie plamki, 122
wyĂwietlacz, 339
dziaïanie, 339
LCD, 307, 342
naprawa, 341
plazma, 341
usterki, 340
zagroĝenia, 341
wyĂwietlanie sygnaïu, 121
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wzmacniacz, 320
czÚstotliwoĂci poĂrednich,
103
przeciwsobny, 213
operacyjny, 175
oznaczenia, 175
testowanie poza
ukïadem, 176
zastosowania, 175
selektywny, 103
wzmacniacze
dziaïanie, 320
naprawa, 322, 323
usterki, 322
zagroĝenia, 323
wzmacnianie cyfrowe, 102,
321
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Z
zakup oscyloskopu, 41
zamienniki, 280
diody, 281
diody Zenera, 286
kondensatory, 280
przekaěniki, 282
rezystory, 283
tranzystory, 284
zasada ZWiS, 69
zasilacz, 51, 246
impulsowy, 54, 209, 317
dziaïanie, 317
naprawa, 317, 318
zagroĝenia, 318

liniowy, 313
dziaïanie, 313
naprawa, 314
zagroĝenia, 314
zasilanie, 147
zatrzaski, 299
zdjÚcia, 233
zimny lut, 142, 144
zmiana polaryzacji, 97
zmienna sygnaïu, 126
zuĝycie mechaniczne, 78
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