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Pokyny k nostovení iontového l i l tru e|ektrostaticky fokusovonýr:h
obrozovek.

Před nostovcvóním mognetu iontového f i l t ru musí se s.- ředicí mognet Umíst i t

tok'  oby nemě| žódný vl iv no obroz. Seř izovóní mo9netu se mu5í provódět

př i  jmenovitém ncpětí sítě '  nožhoveném př i jímoči nejméně po dobu 15 minut

o př i  zkušebním obrózku (monoskopu) '  Nostovovóní mognetu pouze př i  spuště-

ném Ío5|ru (bez obrozu) způscbuje chybné nostovení pokIesem vysokého

no pětí.

Mognet iontového Íi|tru je opotřen pů|kruhovým držókem, pomocí kterého jej

lze př ipevnit  no krk obrozovky'  Správnó pcIoho mognetu se nostoví podIe

tchoto pcstupu i

l '  Př i jímoč se od zdroje proudu odpcjí o sejme se objímko obrozovky. No

krk obrozovky se nosodí mo9net 5 držókem o to př ib| ižně do poIchy, zo.

kresIené no obrózku zopojení pot ice. Mognet se zosune jen poněkud mó|c

zo pot ic i  (os i  3 mm).

2. objímko se opět nosune o zopne se zdroj nopětí '  Regu|ótor josu 59 no

stoVí tok, oby rostr by| próvě v id i teIný (pří| iš veIký jos př i  nostovovóní

by mohl být pro obrozovku nebezpečný). Kotodový proud bude menší 50 |{A.

Nedostoneme-| i  v žódné polcze regu|ótoru josu obroz, přístrc. j  ihned vy-

pneme o překontrolUjeme postovení mognetu.

3. Posuncvóním mo9netu (bez otóčení) Ve směru ke stínítku se nostoví zo.

ost řený rostr no nejvyšší jos. Regu|ótorem josu noř idíme normó|níjos stínít 'o

o mírirým pcsuncvóním oprovíme pcstoVení mognetu opět no moximum ,josu.

4.Středicím mognetem seřídíme obroz do spróvné poIohy o opokujeme postup

p:dlo bcdu 3, no moximum josu,

5. Po dosožení opt imó|níhl bcdu se mognet zoj istí šroubky prot i  posunutí.

ó.  Je- l i  jos rostru nedcstctečný, nutno použít j iného mo9netu.

5eřízení mognetu iontového ÍiItru, st ředicího mo9netu o Íokusočního nopětÍ

je s ohIedem no o5t iost bcdu pc ce|é projekční pIoše stínítko no sobě

pcněkud zóvis lé. Prcto se doporuěu.je kombinocí postoVení těchtc t ří prvků

nostovit  ost řost bodu no opt imum o to př i  nesníženém josu'  Nopětí zoostřc-

vccí elek{rody nesmí všok překročit povolenou hodnotu. Joko poslední postup

mó vždy být nostoVoVóní mo9netu iontového f i l t ru. Př i  nostovovóní dbejte,

oby mognet byI vždy v poloze nejvyššího josu. Mognetu se nesmí používot

k odstronění stínů v rozích rostru, jest l iže se tím ovl ivní jos obrozu'  V těchtc

přípodech se odstroní stíny nostovením středícího mognetu, přípodně i  novým

nostcVením vychylovocích cívek.

Fř i  prokt ickém používóní mo9netu je t řebo dbót nejvyšší péče' Mognet se

ne5mí vystoVit  jokémukoIiv s i lnému eIektromognet ickému poIi  nebc mecho'

nickým otřesům, neboť tok dochózí k čóstečným ztrótóm mognet ických v|ostncstí '

Během provozu obrozovky se čostc stóvó, že jos pczvoIno kIesó nósIedkem

pczvoIné ztróty mognet ických vIostnost i  mognetu iontového ÍiItÍu. Zde se do-

pcručuje předevšim dodotečnó korekce pcstovení mognetu podIe uvedeného

plstupl nebc pcužit.nového mognetu iontcvéhc f i I tru.

].  ó .1958 - 1.
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TELĚV|ZNí oBRAZoVKY
VYCHYLoVACíM ÚHLEM 90o

Měrko k určení vztožné roviny obrozovek s vychylovocím úh|em 90.'

Vztožnó rovino - je určeno rovinou horního okroje kontro|ní měrky př i  jejím
nosunutí no konickou čóst boňky. Ke vztožné rovině se vztohuje Většino geo.
metr ických rozměrú q roz|ožení e|ektr ického přís lušenství obrozovky'

K určení vztožné roviny s|ouží měrko podIe uvedených rozměrů'

Měrko omezuje i  vnit řní rozměry vychylovocí jednotky. Vnit řní průměr vychyÍo'
vocích cívek nesmí být menší než Vnit řní průměr měrky. Protože tvor konusové
čóst i  boňky obrozovky nqd vztožnou rovinou může být mírně rozdílný, nedopo.
ručuje se vychy|ovocí cívky umísťovot blíže ke stínítku než 14,3 + o,1 mm zo
vztožnou rovinou.

1'  ó .1958 - 1,
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Měrko k určení vztožné roviny obr.ozovek s vychy|ovocím úhlem tt0"

Vztožnó rovinq - je určeno fovinou c - c 'měrky př i  nosunutí měrky no

kónickou čóst boňky. Ke vztožné rovině se vztohuje většino geometr ických

rozměrů o rozložení e|ektr ického příslušenství obrozovky.

K určení vztažné roviny s louží měrko pod|e uvedených rozměrú.

Vzh|edem k tomu, že tvor konusu nod vztožnou rovinou může .být mírně roz.

dí|ný' doporučuje 5e, oby vychylovocí cívky nepřesohovo|y více než 18,14 mm

t 0,05 mm přes vztožnou rovlnu.

^a{9r i;

21, 12, 19óo.

HRČS - www.radiojournal.cz



Použiti:
. E|ektronko TESLA 1s0oo44 je obrozovó e|ektronko s elektromognetickým

vychy|ovóním o e|ektrostotickým zoostřovóním poprsku, určenó pro e|ektro-

nické h|edóčky v televizních snímocích komeróch, přo monitory přenosových

zqiízení g pro průmys|ovou te|eviz|.

Provedeni:

Ce|osk|eněné s osmiko|íkovou poticí oktol s kovovým vodicím k|íčem. Boňko

s obdé|níkovým tvorem stínítko, e|ektrodový systém tetrodový bez iontové

posti. Urych|ovocí onodo o3 vyvedeno no boku boňky.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kysličníkovó, nopóJení střídovým nebo stejnosměr-

ným proudem'

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

uÍ
|Í

Chorokteristické vldstnosti :

Vychy|ovóní poprsků mognetické

Vychytovocí úhe| horizontó|ní 5oo

Vychy|ovocí úhe| ve směru úh|opříčky 55o

A

pF

pF

ó,3

0,3

<8

<8
%
Cr"

ostření poprsku

Boruo stínítko

Dosvit

stínítko

Vnější povlok bóňky

Užitečnó plocho stínítko

Úhlopříčko užltečné p|ochy

Vóho

Potice

Kopociý mezi elektÍodomi:

Řídicí e|ektrodo proti všem
eIektrcdóm

Kotodo proti všem e|ektrodóm

15. 12. 1959 - 1.

eIektrostotické

te|evizní bí|ó

střední

metoIizovoné

vodivý

Í40Xí05 mm

162 mm

cco 1000 g

s 8/t8 ČsN 35 8903
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Proyozni hodnoty:

Anodové nopětí urych|ovocí

Nopětí zoostřovocí elektrody

Anodové nopětí

. 
Zóvěrné nopětí

Moduloční nopětí (l1 : 50 !rA)

Mezní hodnoty:

Nopětí urychlovocí onody

Nopětí zoostřovocí onody

Anodové nopětí

Zóporné nopětí říd|cí elektrody

Kqtodoýý proud trvo|ý

Svodoý odpor řídicí e|ektrody

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
vlóknem

Uos

uoz

Uor

us,
ug^

UoS , mox

Uas min

Uď mox

UoZ min

Uof mox

-Ugt mox

-Vci min

lk mox

Rg mox

Urlt mox

10 kv

0+*400 V

2*v

-45 +40% V

2sv

12 kV

8kv

+ó00 V

-ó@ V

400 v

125 V

ov

50 pA

t,5 MQ

\-/

V

15. 12. 1959 - 2,
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Použiií:

E|ektronko TESLA 181oP44 je obrozovó e|ektronko s e|ekt'omognetíckým vy-
chy|ovóním poprsku o zoostřovóním bodu, určeno především pro e|eRro-
nické hIedóčky v te|evizních snímocích komeróch, pro monitory přenosových
zořízení o pro průmys|ovou teIevizi.

Provedení:

Ce|oskleněné s osmikolíkovou poticí lokto| s kovovým vodicím klíčem. Boňko
s obdé|níkovým tvorem stínítko, elektrodoý systém tetrodový 5 iontovou postí'
Urych|ovocí onodo o2 vyvedeno no boku boňky'

Žhovicí údoie:

Žhovení nepřímé, kqtodq kysličníkovó, poroIeIní nebo sériové nopójení stří.
dovým nebo stejnosměrným proudem.

Žhovicí nopětí

Zhovicí proud

Chqrokteristické vIostnosti :

Vychy|ovóní poprsku mognetické

500Vychylovocí úheI horizontó lní

Vychy|ovocí úhe| ve směru úh|opříčky 55o

n?

uf
l -'T

ostření poprsku

lontovó post

Borvo stínítko

Dosvit

Vnější pov|ok boňky

Užitečnó p|ocho stínítko

ÚhIopříčko užitečné plochy

Vóho

Potice

mognetickó

jednoduchý mognet

černobí|ó

středn í

vodivý

140X105 mm

1ó2.mm

cco 1000 g

s 8/18 ČsN 35 8903

15, 2, 19óo .  1.
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Kopocity mezi elektrodomi :

, Řídicí e|ektrodo proti Všem
eIektrodó m

Kotodo proti všem e|ektrodóm

Provozni hodnoty:

Anodové nopětí urychlovocí

Anodovó nopětí

Zóvěrné nopětí

Modqtoění nopělí (tl. : 50 pA)

Mezní hodnoty:

Anodové nopětí urych|ovocí

Anodové nopětí

Zóporné nopětí řídicí elektrody

Kotodový proud truo|ý

Svodouý odpor řídicí eIektrody

Nopetí mezi kotodou o žhovicím
vlóknem

4-6 kv

250 v

-45+40% V

20v

8kv

400 v

125 v

OV

50 pA

1MQ

cs

uoz

Uor

ug"

ug^

Uot

Uot

-us
-us
l t

Rs

vplt

mox

mox

mox

min

mox

mox

mcx

pF

pF

<ó

<6

125

15.2'  19óo - 2.

U
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Použiti:
E|ektronko TEstÁ t82oP44 je obrozovó elektrcnko s elektromognetic|cým vy-
chy|ovóním poprsku o zoostřovóním bodu, určeno především pro elektronickó
hledóěky v te|evizních snímocích komeróch, pro monitory přenosoých zo.
řízenÍ o pro průmys|ovou te|evizi.

Provedení:

Ce|osk|eněné s osmiko|íkovou poticÍ |okto| s kovovým vodicím k|íčem. Boňko
s obdélníkovým tvoÍem stínítko, clcktrodový systém tetrodový s iontovou
postí. Urych|ovocí onodo o2 vwedeno no boku boňky.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kysIiěníková, porole|oí nebo sériové noPójení stří.
dovým nebo stejnosměrným proudem.

Žhovlcí nopětí 
. 

UÍ 6,3 V

ŽhovicÍ proud |1 0,3 A

Chorokteristlcké v|ostnosti :

Vychylovóní poprsku mognetické

Vychylovocí úhel horizontólní 50"

Vychy|ovocí úhe| ve směru úh|opříčky 55o

Ostřoní poprsku

|ontovó post

Boryo stÍnítko

Dosvit

Stínítko

Vnější pov|ok boňky

Užitečnó p|ocho stínítko

Úh|opříčko užitečné p|ochy

vóho

Potic6

mognetické

iednoduchý mognet

černobí|ó

střední

meto|ízovoné

vodivý

1il0Xt05 mm

ló2 mm

cm í000 9

s 8/18 ČsN 358903

15,2. 1960 - 1,
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Kopocity mezi elektrodomi:

Řídicí e|ektrodo proti všem

eIektrodóm

Kotodo proti všem elektrodóm

Anodo 1 proti všem elektrodóm

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí urych|ovocí

Anodové nopětí

Zóvěrhé nopětí

Modu|oční noPětí (|k : 50 pA)

Mezni hodnoty:

Anodové nopétí urychlovocí

Anodové nopětí

Zópotné nopětí řídicí elektrody

Kotodový proud truo|ý

Svodový odpor řídicí e|ektrody

Nopětí mezi kotodou q žhovicím
. vkiknem

%
C1

Qr

Uaz

uor

us,

ug

vú

uor

-uo

-UÚ

lu

Rg

vplt

mox

mox

mox

min

To*
mox

mJx

12

400

125

o

50

I ,J

kv

V

kv

V

V

pA

MQ

<8

<8

<6

8-10

250

-45 + 40 0Á

pF

pF

pF

J

125 v

15,2. 1960 - 2.
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i '. MĚŘ|cÍ oBRAZoVKA

Chorokteristické v|ostnosti :

Systém obrozovky

Vychylovóní poprsku

Vychy|ovocí úhe|

ostření poprsku

Boruo stínítko

Í| uorescence

fosforescence

Dosvit

stín ítko

Vnější povIok boňky

Užitečný průměr stínítko

Potice

251QQ47

Použiti:

E|ektronko TEsLA 25]oo47 je obrozovó elektronko s e|ektromognetickým vy-
chyIovóním poprsku o eIektrostotickým zoostřovóním bodu, určenó pro pozo-
rovóní obrozu v rodio|okočních přístrojích, měřicích o průmys|ových zořízeních,
u nichž je žódoucí dlouhý dosvit  stínítko.

Provedení:

CeIoskIeněné s př i tmeIenou bokel i tovou dVonóct ikolíkovou pot icí duodeko|.
Boňko s obdé|níkovým tvorem stínítko, eIektrodový systém tetrodový bez ion.

tové post i  s unipotenció lní eIektrostot ickou čočkou pro zoostřovóní poprsku.

Urych|ovocí onodo o3 vyvedeno no boku boňky.

Žhovicí údoie:

Žhovení nepřímé, kqtodo kysI ičníkovó, poroIeIní nopójení st řídovým nebo

stejnosměrným proudem,

Žhovicí nopětí . Ul 6,3 V

Žhovicí proud lí 0'3 A

středění e|ektronového poprsku mognetické

tetrodo bez iontové posti

mog netické

eIektrostotické

modrobí|ó

ž|utozelenó

d lou hý

meto I izovo né

vodivý

245 mm

K 12127 ČsN 35 8909

15. 2. t9ó0 - l .
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Kopocity mezi elektrodomi:

Řídicí elektrodo proti vš€m ' ',
eIektrodóm

Kotodo prot| všem elektrodóm

Anodo 1 vúči vnějšímu vodivému
povloku

Provozní hodno,tyl

Anodové nopětí urych|ovccí

Nopětí zoostřovocí eleltrody

Anodové nopětí

Zóvěrné nopětí

Kotodový proud

Modu|oční nopětí (|k: 1o0$.q)

Mezní hodnoty:

. 
Anodové nopětí urych|ovocí

Anodové nopětí urych|ovocí
minimólní

Nopětí zoostřovocí elektrody
moximó|ní

Nopětí zoostřovocí elektrody
. minimólní

Anodové nopětí moximólní

Anodové nopětí minimó{ní

Zóponé nopětí řídicí .e|ektÍody
, moximó|ní

Zópomé nopětí řídicí 
"t.tt.odyminimólní

K|odné nopétí řídicí e|ektrody
špičkové

Kotodoyý proud truo|ý\
Zotížení stÍnítko

Svodoý odpor řídlcí e|eKrody

15.2. 1960-2.

PF

pF

<8
<8

c9r
C"

%t^

Ua{grf ss
ús,
ug,

-ug''z

11.

-Uprnr

Ua*gs*gs

Ua*ssfg;

,]
ugt 

\,

-ugt

ug,

uo,

-us,

-Ugt

Ugt rp

lp

ws

Bgr

>5m

12

0-400

250

27-63

50

25 <38

500

pF

KV

v

v

trA

v

kv

kv

V

pA

mýcm!

MíJ

t5

min; 500

mox il{10

min 
' 
á)O

mox -145

mox 2

mox 50

mox 10

mqx 0,5

v

V

v

t
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MĚŘlcí oBRAZoVKA

Nopétí mezi kotodou q žhovicím
v|óknem

Vnější odpor mezi kotodou
o v|óknem

odpor v obvodu řídicí e|ektrody min
odpoř v obvodu stínicí e|ektrody min
odpor v obvodu onody min

2sl QQ47

V+f l f  mox l8O V

U-t/Ir mox '125 V

nf/t mox 1 MJ]

Je.l i některó e|ektrodo obrezovky nopójeno ze zdroie, který při zkrotu dóvó
špičkový proud lA nebo více, nebo mó- l i  zdroj Íi|troční kondenzótor,  jehož

nóboj je větší než 250 pC, pok odpory mezi f i | tročními kondenzótory o jednot.

I ivými eIektrodomi nesmí být me'rší než:

lso !)
s00 o
1ó ko

Je-|i vysoké nopětí pro nopóiení obrozovky zísl<óvóno z nízkofrekvenčního
zdroje (nopř. sítě 50 c/s)' pok obvykle kopocito onody vůči zemi nestočí'
Protože přídovný kondenzótor mó většinou větší nóboj než 250 ttc, musí se
v tomto přípodě zopo'iít omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor o onodu.

Kontrolni měrko

,nk-;.
i(.. o ":)s. á"
k\:i_7
gz

15. 2, 1960 - 3.
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Poznómky: l

1. V provozu nutno vnější vodivý pov|ok uzemnit.

2' aoÍíží-|i se obrozovko kotodovým proudem l]c:100+rA nebo větším v trvo.
|ém provozu, zkrótí se tím dobo životo použité obrozovky'

3. K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí mézi
kotodou o žhovicím vlóknem co nejnižší; v žiídném přípodě nesmf překro.
čit hodnotu 20 V.

4' Vybíjení e|ektrostotického nóboje mezi onodou o vnějším vodivým po:
v|okern je dovoleno jen přes ochronný odpor o hodnotě min 18 kí). Vvbí-
jení přímým zkrotem je nepřípustné.

5' Provozní poloho obrozovky Iibovo|nó.

Kontrolní mě]ko k určení vztořné loviny.
Vnitřní p|ocho cívek nesmí vybočit ze šróÍovoné p|ochy.

Yztožnó iovinb je určeno rovinou horního okroje kontroIní měrky při jejím
nosunutí no konickou čóst boňky;

15, 2. 19ó0 - 4,

I

HRČS - www.radiojournal.cz



-

MĚŘ|cÍ oBRAZoVKA 251QQs2

Použit i:

Elektronko TESLA 251oo52 je obrozovó eIektronko s elektromognetickým
vychyIovóním poprsku o elektrostqtickým zoostřovóním bodu, určeno pro
pozorovóní obrozu v rodioIokočnich přístroj ich, měř icích o průmyslových
zořízeních, u nichž je žódoucí dlouhý dosvit stínítko.

Provedení l

CeIosk|eněnó s osmiko|íkovou poticí |oktoI s kovovým vodicím k|íčem. Boňko
s obdé|níkovým tvorem stínítko, elektrodový systém tetrodový bez iontové
posti s unipotenció|ní e|ektrostoti.kou čočkou pro zoostřovóní poprsku.

Urych|ovocí onodo 03 vyvedeno no boku boňky.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kysI ičníkovó, poroIelní nopójení st řídovým nebo
steinosměrným ptoudem.

Žhovicí nopětí vÍ ó,3 V

Žhovicí proud |l 0,ó A

Chorokteristické vlostnosti :

Vychy|ovóní poprsku mognetické

Vychylovocí úhe| 55o

ostření poprsku e|ektrostotické

Boruo stínítko oronžovó

Dosvit d|ouhý

stínítko metolizovoné

Vněiší pov|ok boňky vodivý

Užitečný průměr stínítko 240 mm

Vóho

Potice s 8/18 ČsN 35 8903

15. 2. 1960 - 1.
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Kopocity mezi elektrodomi :

Řídící é|ektrodo preti všem
elektrodóm

Kotodo proti všem elektrodóm

Anodo 1 proti všem elektrodóm

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí urychlovocí

Nopětí zoostřovocí e|ektrody

Anodoyé nopětí

Zóvěrné nopětí

Moduloční nopětí (|7. : 100 t'A)

Mezní hodnotyl

Anodové hopětí urych|ovocí

Nopětí zoostřovocí e|ektrody

Anodové nopětí

Zóporné nopětí řídicí e|ektrody

Kotodový proud trvo|ý

Svodový odpor řídicí e|ektrody

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
vlóknem

pF

pF

pF

<8

<8

<6

Ct

cor

Uas

uo,

Uor

ua,

ua

vaS

ua2

uor

-u
â

-u-

' t
R^r

uplt

mox

mox

mox

mtn

mox

mox

mox

10-12 kV

0-400 v

250 v

-45 + 4'olo V

25V

15 kv

500 v

400 v

125 V

OV

50 pA

1,5 Mš)

Í

nl.  o .) ,4 ' ,
\ .  "/ -

15. 2. 1960 - 2.
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Použiti

obrazovka TESLA 350QP44 je obrazová elektronka s obdéhikovým stinítkém,

elektromagnetickým vychylovánÍm paprsku a zaostřováriín bodu (fokusace)

a je určena pro televisní přij imače.

Provedeni:

celoskleněné s l isovanou baňkou z kouřové sklovinY a osmikolikovou paticí

řadY E 21 (na průuěru 17,5 mm s kovouýn vodicím klíčem). vnější povlak

baňky vodivý. Anoda a2 je vyvedena na koničké části baňkY.

obdobné typy:

. Qbrazovka TESLA 35oQP44 je svými ýlastnostmi srovnatelirá se zahraničními

typy t\,Íw 36.24, Mw 36-44, i4BP4, 14cP4, 14Ep4, které může po úpTavách

a výněně patice nahradit.

j . --

Žhovicí údoje

Žh.*.^ňi ňÁňř iMÁ

davým proudem.

Zhavicí napětí

Zhavici proud

Doba nažhavení

Chorokteristické údoje ;

Vychy1ování paprsLu

vychYlo\'ací irhel vertikální

Vychylovací úhel hor izontó lní

Vycbylovaci úhel ve směru úhlopŤíčky

ostřenÍ bodu

Úptný vychylovaci a zaostřovacl člen

Barya 5tínítka

Dosvit

Iontový filtr

Vnějši povlak baňky

' ' UŽiteěná ploclra stíLitka :

16. 6. 1956 - 1.

kathoda kYsliěníková,. napájení stéjnosBěrným

Ut

t l

t

nebo st řÍ-

6,3 V

0,6 A

40s

magnetické' cívka TESLA
3PK 60t 06
501

650

'70c

magnetické, ferTitový kToužek
TESLA 3PA ?41 01

TESLA 3PN 60? 06

televisní bí1á

$ti'edni

jednoduchý magnet, sycení
60 ganssů

vodil 'ý t)

220 X 294 mm
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Uhlopříčka' užitečné plochy

. Provoní 'poloha obrazovky
. . . : .  .

Vába obrazovk'y

Patice

Kopogily' rnezi elektrodomi :

Rídicí elektroda vůči všem elektiodám

. Katboda vůčl všem ěléktrodiím

Áa1.la a2 vůěi vnějšímu votliv.ém Povla&'1

Provozní hodnoty:

Anodové napětí a2

Anodové napětí a1 
.':

Předpětí řídicí elektrocty (závérné)

Modulační 
-napětr 

paprsku 
.

K;thodový proud (střední)

Šířka stopy (Ik = 50 l.A) 
,

Mezní hoďnoty:

aoiao'c jápeti .,

Anodové napětí al

' zápolnó lpředpětí Ťídicí elektrotly

' . ' .
Napětí řídicí ele}tÍddý (špičkové)

svodový odpor. řítlicí ělettrody

Kathodowý proud 'tralý

- Kathodový. proud špiěk'ový

7atiželí stÍnltk'a (špičkově)

Napětí mezl kathodou a žhavicím vláktren| 8)

běbem 15 vteřin doby nažhavení

, trvale po n4žhavení
trvale po uaž}ravení 

-

16, 6. 1956 - 2.

321 mm

oša svislá (stínítko nahoře)

t tgoo

cca 5000 g

s 8/18 ČsN 35 s9o3

Ct

Cp

car/m

Uag

"t l t  ' ,

Úg,

Ug6 (I1 - 100 pA)

Ik

L2 kV

250 V

-45 
.\/

-30 V mlx

50 lrA

0,35 mm

I

J

800

pF max

pF mar

pF min

Uar mil 11 kV
Ua2 min 7 kV

Ual max 400 \/
rJat min 160 v

Ug' max -150 V
' .Úg . '1 0 v

tJg max +2 v

Rg max -0,5 MQ

tf max 50 lrA

Ik .oT 100 . pA 2)

Ws max 10 mwcmg

U+kH Bax 40o v
U+k/_f Eďr l80 v
U=</*t rnax l2s v

V

T
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo sŤRoIÍRENsTvÍ 3s0QP44

1 I' l(2 {)
VnějŠí odpor mezi kathodou a Ž]ravicínr

vláknem (př i  paralelnínr žhaveni) Rk/ť nlax

Je. l i  některá e]ekt loda napájena ze zdroje, který c lává pŤi Zk|atu špiČkový
proud 1A nebo větší, nebo je-1i  ve zdroj i  použito f i l t lačního kondensátor.r .
jehož náboj je větší než 250 pc, pak odpory trtez i  f i l t Iačníni kondensátoIy
a jednot l ivými elekt lodami nesmi být menši než:

odpor v obvodu řídicí elektlodY nin 150 JJ

Odpor v obvodu anody a1 min 410 Q

odpor v obvodu ancdY a'  n in 16 kíJ

Je. l i  vysokt ' :  napěLi pIo napájeni obra7ovky získáváno z ni7kofrekvenčnihl)
7dloje (nd příklad 50c/s),  pak obvYkle kapdcita anocly vůči zeu] i  nestačl '
Poněvadž pŤíclavoý kolrdenSátor tná obvykle vyššÍ náboj neŽ 250 !.c,  musi
se v tonto pi ipa( lě zapoj i t  omezovací odpor nezi  přídavný kondensátor:
a anoqu.

Poznómky:

1' V pfovozu nutno vnějši vodivý povlak uzemnit '

2 Zat iži-|í se obrazovka kator lovým proudenr Ik :: 100 FA v tr\ 'd lélrr l)Iovozt l '
zkrátÍ se tím doba Žívota portŽjté obÍazovky.

3 K omezení rušení střÍdavýrrr napétÍm musí být střídavá 51ožka napětí mezi

kathoclou a žhavicím vláknem co nejniŽŠí; v žádném pŤípadě neslnÍ přo.

k ločit hodnotu 20 v '

4 '  P lat i  p i i  napájeni Žhavic i]]o v lakna ze sanrostatného tIan5formátcru' .]e- l i

ŽhaVic i  v lákno pIo st řídavý ploud uzcmněno nebo je. l i  napójeno ser iUvLl

přes srážeci odpor, nesmi 21'  (Í::50 c, ls) převýšit 0,1 M-Q.

KonltOlni  měrka k uÍčeni vz lažné ro\ ' i t1 ' . , .

Vnit iDi  p]ocl la c ivek nestr l i  Vyl]oť. i l

Ze šrátované plochY.

Vztažná toviDd je určend rovi!ou i rorrr j l lo

okraje kont lo lnÍ měrky př i  jej iBr nasu' iut i

na konickou čásl  baňky.

t6. 6. 19s6 - 3.
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo STRoJÍREI{STVÍ

max 3Z

Ý,|a,nó rof ino

proslor pr-o vychl lovac i

,f66lor pro mdgnel
LiJlt!_

3óoa

350Qp44

max 250

vzdólenos| k hor:
ni alraaó řldtcit

16. 6. 19s6 - 4
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MINTSTERSTVO
PŘEsNÉHo STRoÍÍRENSTVÍ 350QP44

Pokyny k nostoveni mognetu iontového fi|tru.

i \/íagnet iontovi)ho I i l t tu je opatřen půIkIuhovýn držákerrr,  ponocí kteIél lo

jej  lze př ipevnit  na krk o|]Iazovky. spIávná po1ohd nagnetu se nastdví

podle tohoto postupul

i .  Zcl loj ploudu 5e vypne a sej lre se obj i i lka obrazovky. Pak se nasat lí

rra klk oblazovky rnagnet s dTŽákeDl, d to př ibl iŽně do polohy, zakreslenÓ

tra obrázku zapojení pat ice (magnet umíst it  nrezi kolíky 4 a 5). Magneť

se nasune jen poněkud za pat icí obrazovky.

2 obj inka se opět lrasune a zapne se zdToj napěti .  Regulátor jasu nastavine

tdk, aby Iastr b}' l  právě viditelný (příl iŠ Velký jas př i  nastavování ion|o.

vť:ho t i l t rrr  by rrrohl být pIo oblazovku nebezpečný). Nejvýhodněj i  lZ(]

1i l I-|  nclsLavoV. l t  př i  zkušebníD obrázku (nronoskopu). Ne(lostdIerDe.I j

v Žáclné polozel  rcgulátoru jasu obraz, pŤíst loj  ihned VYpneme a překonlro.

.  lujenle postavenÍ magnetu. Jeclnou z př ičin může být obIácená po]ar i tu

magnetu iontového f i l tru.

:].  Posunováním magnetu (bez jakéhokol iv otáčeni) ve snrěru ke stínitk lr

obrazovky se nastaví zaostŤeuý Iastr na nejs i lnějši jas. Pak se nastavi

jas na nej intensivnější bílou balvu a je- l i  nr i tno. Zkol iguje se postaveni

nagnetu na nejvyšší jakost oblazu.

4 Neize. l i  rast l  spťávně vystředit  nastavením fokusačniho pole, vyhledá st:

lehkým otáčením n]agnelu za předpok1ar lu, že se jas nesniži '

5 '  Po dosaženi opt imálniho boClu nastavení se magnet zaj istí šIorrbky pIot i

DOSUnUtr.

6 '  Je.] i  jas rast lu nedostatečný, nutno použít j iného Dlagnetu.

Pf i  nastavování c lbejte toho, aby byl  magnet vŽdY v po]oze nejvyšŠího jastt '

V Žádnén pŤípadě se nesnrí magnetu používat k octst laněni stínů v rasl lu,

jest l iže se t im 5oučasně ovl ivní jas obrazu. v takovýchto případech sc

o{lstIaní st iny nastdvením foku5ační c ivky, přípaclně i  novýn nastaveninr

r,ychylovacich cívek'

Př i  plakt ickém používání nragnetu je t řeba dbát nejvyšši péče. Magnet se

rresmí vystaYít jakémukol iv s i lnému magnetickému poJi nebo mechanickÝnr

otřesům, nebot by snadno mohlo c lojÍt k častečné ztrátě nagnet ickýclr

v lastnostÍ'

T]ěhen plovozlt  obrazovky 5e často stává, že jas pozvolna klesá následkelL

pozvolné ztráty magnetických vlastnost i  magnetu iontového Íi l tru. V kažCtéul

l . tkovénrto pŤípadě se pŤedevšim doporučuje dodatečná koIekce nastavenl

lndgnetu podle uvedeného pcstupu nebo použití nového lnagnetu iontovélto

i i  l t ru.

10, 6. 1956 - 5,

TESrA n3ln3U
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉřIo STRoJÍRENSTVÍ 350QP44
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo STROJÍRENsTvÍ FsooP,t4]
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MINISTERSTVO
PŘESNÉHo sTRoJÍRENsTvÍ 351QP44

Použití

obrazovka TESLA 351QP44 je obrazová elektřonka s obdélníkovým stinít-

kem, elektromagnetickýn vychylovánim paprsku a zaostřováním bodu (foku-

sace) a je určena pro televisní pŤijimače'

Provedeni:

celoskleněné s l isovanou baňkou z kouřové skloviny a pŤitmelenou bakeli-
tcvou paticí duodekai 12. Vnější povlak baňky vodivý. Anoda a9 je vy-
vedena na konické části baňky.

.- obdobné typyl

, obrazovka TESLA 351QP44 nahrazuje zahraniční typy Mw 36-24' MW 36-44'

14EP4.

Žhovicí údoje

zhavenÍ nepŤímé, kathoda kysličnÍková, paralelní nebo seIiové napájení
stejnosměrným nebo střidavým proudem.

zhavicí napétí

Žhavicí pIoud

Doba nažhavení

Chorokterist ické údoje:

Vychylování paprsku

Vychylovací úhel vertikální

Vycbylovací úhel horizontálni

Barva stínítka

Dosvit

Iontový fi ltr

vnějši povlak baňkY

Užitečná plocha stínítka

6. 3. 1957 - l .

magnetické, civka TESLA
3PK 607 06
500

650

televisni bÍlá

stŤedni

jednoduchý magnet, sYceni
60 gaussů

vodivý 1)

22o x 294 mÚ

Uf

If

6,3 V

0,3 A

?os

V1.chylovací úhél ve směru úhlopŤíčky 70o

ostření bodu magnetické, ferritový kroužek
TESLA 3PA 741 01

Úplný vychylovacÍ a zaostřovací člen TESIA 3PN 607 06

HRČS - www.radiojournal.cz



MINISTERSTVO
PŘESNÉřIo STRoJÍRENSTVÍ 3sl QP44

Uhlopř ička užitečné plochY

Provozní poloha obrazovky

váha obrazovky

Patice

Kopocity mezi elektrodomi :

Řidicí elektloda vůěi všem elektrodám

Kathoda vúči všem elektrodám

Anoda a2 vůči vnějšímu vodivému povlaku

Provozni hodnoty:

Anodové napětí a2

Anodové napětí a1

Předpěti řídicÍ elektrody (závěrné)

]vÍodulačni napětí paprsku2)

Kathodový proud (střední)

Šířka stopy (Il( = 50 pA)

Mezní hodnotyl

Anodové napětí a2

Anodové napětí a1

zápoÍné předpětí Ťídicí elektrody

Napěti ř idicí elektrody (špičkové)

Svodový odpor řidici elektŤody

Kathodový proud trvalý

Kathodový proud špičkový

zatiženi stínitka (špičkově)

Napétí mezi kathodou a žhavicírrr vlákneml a)

během 50 vteŤin doby naŽhavenÍ
tlvale po nažhaveni
i rvá]é nn ňážháveni

6. 3. 195? - 2.

321 mm

osa svislá (stínítko nahoře)

t 13oo

cca 5000 g

K i2l27 ČsN 35 8909

Cg

Cp

caz/nr

Uag

uur

ugz

lJgnl (Ip 
- 

100 rt.A)

Ik

uu,
uas

Uar
Uar

Uo
Ug

tlu

Rg

Ik

Ik

U+L/-ť nax
U+k/-t max
U-k/+I max

ulax 14 kV
min 7 kV

rnax 400 V
min 160 V

max -150 V
min0V

max +2 V

max 0'5 MíJ

max 50 pA

max 100 pA 3)

max 10 mW/cm2

8 pF max

6,5 pF max

800 pF Eiu

12 kV

250 V

-45 V

-30 V mar

50 pA

0,35 mn

410 V
180 V
125 V
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vnějši odpol mezi kathodou a žhavicím
vláknem
při paralelním Žhavení
při seriovém žhavení

odpor v obvodu řídicí elektrody

Odpor v obvodu anody a1

Odpor v obvodu anody a2

Rontrclni mětka k uÍčeni vztažné Íoviny.

vnitřní plocha cívek nesmí vybočit

ze šrórované plochy.

vztažnó tovina _ Je určela rovinou horního

okraje kontrolní měrky pŤi jejim nasunutí

na konickou část baňky.
charaktelistiky jsou shodné s tYpem 350QP44

Rk/Í- max 1
Rk/l max 2A

min 150 íJ
min 470 Q
min 16 kí)

Mp
kQ

Je-li některó elekt.oda napájena ze zdIoie, který dóvá Při zkratu špičkový
proud 1A nebo větší' nebo jeJi ve zdroji použito filtračního kondensátoru,
jehož náboj je větší než 250pc,.pak odpory Bezi fi ltračními kondensátory
a jednotlivými elektrodami nesmějí být menší než:

\-.,/ Je-li vysoké napětí pÍo napájeni obrazovky získávóno z nízkofrekvetrčního
zdroje (na příklad 50c/s),:pak obvykle kaiacita anody a2 vůči zeni nestači.. 
Poněvadž přídavný kondensátor má obvykle vyšší náboj než 25o trc, musí
se v tomto případě zapojit omezovací odpor mezi přídavný kondensátoT
a anodu,

Poznómky:

1. v provozu nutno roější vodivý povlak územnit.

2. Modulační napěti je dáno rozdílem IJg, -IJg; ug je předpěti, při němž je
Iť.É 1oo pA.

2. zatiŽi-li se obrazovka kathodovým proudem Ik - 1oo pA v trvalém provozu.
zLIátí se tím doba života použité obrazovk[.

3. K omezéní rušení střídavým napětím musí být stŤídavá složka napětí mezi
kathodou a žhavicím vláknem co nejnižší; v'žádném případě nesmí pře.
kročÍt hodnotu 20 v.

J

6, 3. 1957 - 3,
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo STRoJÍRENSTVÍ

Íldlil,hoš k hor-

111 s17s1t lidici
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MTNTSTERSTVO
PŘEsNÉHo sTRoJÍRENsTvÍ

Pokyny k nostoveni mognetu iontového Íilttu.

Magne! iontového fi lt lu je opatřen půlkruhovým držákem, pomocí ktelébo

iej lze připevnit na klk obrazovky. Správná poloha magnetu se nastaví
podle tohoto postupu;

l. zdloj ploudu se vypne a sejme se objimka obrazovky. Pak se nasadí
na krk obrazovkY magnet s držákem, a to přibližně do polohy zakreslené
na obIázk..l za.pojení patice (nagnet umistit Drezi kolíky 6 d 7)' Magnet
sí: ndsune jen poněkud za pat ic i  obIozovky.

2' objimka se opět nasuně a zapne se zdroj napětí. Regulátor jasu nastavíme
tak, aby Iastr byl právě viditelný (piÍliš velký jas při nastavování ionto.
vého fiItru by mohl být pro obrazovku nebezpečný)' Nejvýhodněj' lze

fi1tr nastavovat pŤi zkrršebnim obrázku (monoskopu). Nedostaneme-li
v žádné poloze regulátoru jasu obraz, př ist loj  ihned vvpneme a překontro-

lujcme postavení magnetu. Jednou z přičin může být obrácená polalita

magnetu iontového fi ltru.

3. Posunováním magnetu (bez jakéhokoliv otáčení) ve směru ke stínítku

obrazovky se nastaví zaostŤený lastr na nejsilnější jas. Pak se nastaví
jas na nejintensivnějši bílou barvu a je.l i nutno, zkoriguje se postavení

magnetu na nejvyšší jakost oblazu,

4 Nelze.l i rastr správně vystředit nastavenim fokusačního pole' vyhledá se

lehkým otáčením magnetu za předpokladu, Že se jas nesníží.

5' Po dosaŽení optimálního bodu nastavení se magnet zajistí šroubky proti

DosurrutÍ '

6 Je.l i , ias rastlu nedostatečný, nutno použit j iného magnetu'

Pii nastavování dbejte toho, aby byl magnet vždy v poloze nejvyšŠího jasu.

v žáClném případě se nesmí magnetu pouŽivat k odstlanění stínů v rastru.
jest l iŽe se t in současně ovl ivni  jas obrazu'  V takových případech se

odstraní stiny nastavenim fokusační cívky' případně i novým nastavenÍm

vYchylovacích cívek.

Pii pIaktickém pouŽivání magnetu je tŤeba dbát nejvyšší péče. Magnet se

nesmí vystavit jaiiémukoliv silnému magnetickému poli nebo mechanickým
otřesůnr, neboť ily snadno rnohlo cloji i k částečné ztrátě magnetických

+lastnost i .

Během provozu obrazovky se čdsto stává, Že jas pozvolna k|esá následkenl
pozvolné ztláty magnetických vlastností magnetu iontového fi. ltru' V každéa
takovén)to př ipadě se předevŠim dopoIučuje dodateěná koxekce nastavení

magnetu podle uvedeného postupu nebo použití nového magnetu iontového

filtru.

@

3sr QP44

Tfsl,l n3Ěn3u
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Použití

obruovka TESLA 430QP44 je obrazová elektronka s obdélníkovým stinítkem.
elektlomagnetickýE vychylováním paprsku a zaostřovánim bodu (fokusace)
a je určena pro televisnÍ přijimače.

Provedeni:

Celoskleněné s lisovanou baňkou z kouřové skloviny a přitmelenou paticí
duodekal 12. vnější povlak baňky vodivý. Anoda a' jer vyvedena na ko.
nickou část baňky'

' \
obdobné typy:

, obrazovia TESLA 43oQP44 nahrazuje zahraniční typy Mw 43.61, 17QP4.

Žhovici údoje

Žhavení nepříné, kathoda kysličníková, paralelní nebo seriové napájenÍ
. stejnosměrným nebo střídavým proudem.

ŽhavicÍ napětí

Žhavicí proud

Doba nažhavení

Chorokteristické údoje:

Vychylování paprsku

vychylovací úhel vertikální

Vychylovaci úhel horizontální

Vychylovací úhel ve směru úhlopříčky

ostřenÍ bodu

Úplný vychylovací a zaostřovací člen

Barva stinitka

Dosvit

Iontový filtr

vnější povlak baňky

i Užitečná plocha stinítka

Úhlopříčka užitečné ptochy

8, 3, 1957 - 1,

6,3 V

0,3 A

70s

uf
!

If

magnetické

500

650

700

magnetické

televisní bilá

střední

jednoduchý magnet
asi 60 gaussů

vodivý 1)

273 X 362 mm

390 mm\*/
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Provozní poloha obrazovLy

Váha obrazovky

Patice

Kopocity mézi e|ektÍodomi:

Řídicí elektrodg vůči všen elektrodám

Katho.la vůči všem elektrodám \\
Anoda a9 vůči vnějšímu vodivému povlaku

Provozní hodnoý:

Alodové napětí ag

Anodové napětí a1

Předpětí Ťítlici elektrody (závěné)

průněrně

Modulaění napětí paprsku (Ik = 100 rrA) 2)

Kathodový proud střednÍ

ŠířLa stopy (Ih = 50 pA)

MeznÍ hodnoty:
' Anodové napětí a2 maximální

minimáIní

. Anodové napětí al maximální

minimálni

' 
Záporné předpětí řidicí elettrody

minimální

maximální

NapětÍ řídicí elektrody (špičkové)

Svodový odpor řidicí elektrody

Katbodový proud trvalý

Katbodowý proud špičkor}ý

ZatíŽení stinitka (špičkově)

9, 3, 1e57 - 2.

osa svislá (stinítko nahoře)

ttsoo

cca 10 bg.

K 12127 ČsN 35 8909

cg

ÝK

cazlm

I pF nax

6,5 pF max

800 pF bin
2000 .pF max

9"t. 14 kv

uat 'oo v

ÍJgz ---,l4 až _1o3. v

lJgz : -. 73 V

Ug1 JO Du

Ik , .50 .pA

0,38 mm

U 
^, 

max

Uaz min

Uar '  max

Uar min

Ug min

Ug max

'Ug max

Rg max

. Ik max

Ik max

Ws max

16 kV

12 kv

460 V

200 v

0v

-100 v

+2V

0,s Ml2
t

50 rrA

100 pA 3)

10 nýcm2
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Napětí mezi kathodou a žhavicím vlákneB:

během 40 vteŤin doby nažhavení U+kH max 11o v

Rk/Í

RK/I

Uf

max

max

max

Mp

kl)

trvale po nažhavení

tlvale po naŽhavení

Vnější odpor mezi kathodou a vláknem:

při paralelním žhavení

při seriovém žhaveni

Žhavicí napětí během doby ni}havení

odpor v obvodu řídicÍ elektrody
odpor v obvodu anody a1
odpor v obvodu anody a2 '

U+k/-f max- 1S0 V

u_k/+Í max 125 V

1.

20

Je-li některá elektroda napájena ze zdloje, kter'i dóvá při zkratu špičkový
proud 1A nebo větší, nebo je.l i ve zdroji použito fi ltraČního kondensátoru'
jehoŽ ná}oj je většl než 250 pc' pak odpory nezi Íiltračními kondensátory
a jednoítivými elek'tÍodami nesmí být meÍrši než:

mín 150 í2
min 4io A
min 16 kí)

Je-Ii vYsoké napětí pro napájení obrazovky získáváno z nízkoflekvenČDího
zdroje (na příklad 50'c/s), pak obvykle kapacita anodY a2 vůči zemi qestači.

Protože přidawý kondensátor má obvykle vyšší náboj než 250 pc, musí se
v tomto případě zapojit omezovací odpor mezi iŤídavný koudensátor a anodu.

Poznómky i

!. V provozu nutno vnějši vodÍd povlak uzemnit.
2. Modulační trapětí jé dáno rozdíIem Ug, _ Ugi Ug ie niedpětí, při němž

je 11 : 196 *4'
3. zaliži-ri se obrazovka kathodovým ploudem Ik = 10o pA v trvalém pro.

vozu, zkrátí se tim doba života použité obrazovky.

I l 4. K omezeuí rušení střídavým napětím musí být střídavá složka Bapětí
\,/ mezi kathodou a žhavicim vláknem co nejnižší; v žáclném případě nesní

piekročit bodnotu 20 v.

t/

Kontrolni měÍka k utčenl vztažné toviny,

vnitřd plocha cívek nesmí vyboěit

ze šráfované plochy.

vztažnd rcvina je určena rovinou horního

okmje kontrolní měrky oři jejim nasunutí

na konickou část baňky.

g. e. rssz - s.

U
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo STRoJÍRENSTVÍ 430QP44

p

Pokyny k nqstovení mognetu iontového Íi|tru.

M.tgBet iontového fi ltru je opatřen půtkruhovým držákenr, ponocí ktereho
jej lze př ipevnit  na k lk obrazovky. Správná pololra magnetu se nastavi
podle tohoto postupu:

1. Zdroj prorrdu se vypne a sejme se objímka obrazovky. Pak se ndsadí
na krk oblazovky rnagnet s dlžákem, a to př ib l ižně do polohY, zakles lené
na obrázku zapojení patice (T) magnet umístit mezi kolíky f a k' Magnet

se nasune jen poněkud za patici obrazovky.

2 objímka 5e opět nasune a zapne se zdroj napětí '  Regulátor jasu nastavime
tak, aby lastr byl právě viditelný (příliš velký jas při nastavování ionlo-
vél]o fi lt lu by mohl být plo obIazovku nebezpečný). Nejvýhodněji lze
fiItI nastavovat pŤi zkušebním obrázku (nronoskopu). Nedostanene-ií
V Žádné poloze regulátolu jasu oblaz, pŤístroj ihned v}T)neme a překontlo.

' lujenre postavení nagnetu' Jednou z příčin může být oblácená polarita
lnagnetu iontového fi lt lu.

:]' PosunovánÍm magnetu (bez jakéhokoliv otáěení) ve směru ke stínítku
obrazovky se nastaví zaostŤený lastr na nejsilnější jas. Pak se nastaví
jas na nej intensivnější bílou balvu a je. l i  nutno, zkol iguje se postavení
ruagnetu na nejvyŠší jakost obIazu.

. l  Ne1ze- l i  rastr spÍávně vyst i .edit  nastavenim fokusačního pole, vyhledá se
lc l rkým otáčením nagnetu za předpokladu' že se jas tresníŽi.

5 '  Po dosažení opt imálního bodu nastavení se magnet zaj ist i  šroubky plot i
posunutí

6 Je-I i  jas Iastru nedostatečný, nutno použit j iného mdgnetu.

Př i  nastavování dbejte toho, aby bYl magnet vždy v poloze rrejvyššiho jasu.
V žádném pŤipadě se nesmi magnetu použivat k odstlaněni stínů v lastru,

]est l iŽe se lín současně ovl ivní jas oblazu. V takovýchto pŤípadech sc
odstIanr stinY nastaverlim fokusačni cívky, případně i novým nastaveninr
vychylovacích cívek.

Př i  prakt ickén používání magnetu je t řeba dbát nejvyšší péče. Magnei s.!
nesmi vystavit  jakémukol iv s i lnému magnet ickému po]i  nebo nechanickýin
o|Ťesům' neboť by snadno mohlo dojít k častečné zt látě magnet ickýci l
v]astností.

tsěhem provozu obrazovky se často stává, Že jas pozvolna klesá násIedke'] l
pozvolné ztráty magnetických vlastnosti magnetu iontového fi ltru. V každém
Iakovémto pŤípadě se pŤedevším dopoIučuje dodatečná koIekce DastaveD
lnagnetu podle uvecleného postupu nebo portŽití nového magnetu ionfoveho

f i l t ru,

B 3.1957-5

Tfslfl n3lilou
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Použiti

obrazovka TESLA 't31QP44 je obrazová elektronka s obdélníkovým stinítkem'
elektromagnetlckým vychylováním paprsku a zaostřováním bodu (fokusace)

. a je určena pro televisní přij imače' Metalisované štinítko dovoluje pozoro.
vání obÍazu při dennín světle.

Provedeni:

Celoskleněné s lisovanou baňkou z kouŤové skloviny a přitmelenou paticí
duodekal 12. Vnější Povlak baňky vodivý. Anoda a' je vyvedena na ko-
nickou část baňky.

obdobné typy: \
obrazovka TESLA 41dP44 nahrazuje zahranični typy MW 43-64, Mw 43.69.

O

Žhovicí údoje

Žhavení nepiímé, katboda kysličniková,
stejnosměmým nebo střídavým proudem.

Žtravicí napěti ,

Zhavicí proud

Doba' nažhavení

Chqrokteristické údoje :

Vychylování paprsku

vychYlovaci úhel vertikální

Výchytovací úhel horizontálni

vychylovaci úhel ve směru úhlopříčky

ostření bodu

Úplný vychylovaci a zaostiovací člen

Barva stinitka

Dosvit

StinÍtko

iontový fi ltr

Vnější povlak baňky

užitečná ptocha stinÍtka

Úhlopříčka užitečné ploc}ty

8. 3. 1957 - t .

paralelní Debo seriové napáj €uÍ

Uf 6,3 v

If 0,3 A

t70s

magnetické

. 500

650

700

magnetické

lelevisní bilá

střední

metalisované

jédnoduchý magnet
asi 60 gaussů

vodivý 1)

273 X 362 mm

390 mm

U
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Pťovozní poloha obrazovky 
'

Váha 
.obrazovk'y 

'

Patice

Kopocity mezi -elektÍodomi:

Řídicí elekEo.ta vůči všem elektrodiín

Katboda vůči všem elektródán

Anoda a2 vůčí vnějšímu vodivému povlaku

Provozní hodnoty:

Ajrodové napětí a2 l

Anodové uapětí a1

PŤedpětí řídicí elektTody {závěrné)

průměrně

Modulační napětí paprsku (Ik = 1oo |tA) 2)

Kathodový pnoud středni

Šířka stopy (Ih = 50 pA)

Mezní hodnoty:

AnodoYé napétí aŽ maximální

minimální

' Anodové napétí a1 maxiBální'

minimální

Záporné předpětÍ řídicí elektrody

ninimáIní

' maximální

NapětÍ řídicí €leLtTody (špičkové)

Svodový odpol řídicí elektrody

Kathodový proud tivaiý
:

Kathodový proud špičkový

. za!ížerrí sťinítka (špičkově)

9, l, lesT - ?,

osa svislá (stinítko nahoře)
+1300

cca 10 bg

K 12127 ČsN 35.8909

vti

Cazlm

B pF max

o'J pť mdx

800 pF min
2000 pF. n4x

ua2 . 14 kv

u", 400 v

Ugz -44 až .-103 v

Ugz -73 V

Ugm -36 Eax

IL .  50 rrA -.

0,38 mm .

U a2 max

Ú 
^, 

min

Uar min

Ug min

Ug max

Ug max

Rg E-lax

Ik max

Ík max

Ws max

16. kV

12 kV

460 V

200 v

-t

0 \1 .

-150 v-

+2 'v '

0,5 Mí?

50 {rA

100 rrA 8)

10 mW/cp2

i

r
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉI{o STRoJÍRENSTVÍ 431QP44

Napětí mezi kathodorr a Žl]avicíD vláknem:

během 40 vteř in dob] '  nažhavettí U+k/-I max 4l0 V

trvale po nažhavení

tlýale po uažhaverrí

Vnější odpor nezi kathodou a v|áknenr

při para1elním žhavení

př i  seI ioVén Žhaveni

odpol v obvodu řídicí elektrody
odpor v obvodu anody a1
odpor v obvodu anody a2

U+k/-I max 180 V

U-t/*t max r2s V

Rl. ./Í l] ld\ l  Mí )

Rt.  / i  n1d\ 20 k ()

min 150 !2
min 4?0 !)
min 16 k!)

Zhavici napětí běheu doby naŽhavení Ué nax 9.5 V

Je-li něktelá elektroda napájena ze zďtoje, který dává při zklatu špiČ]<oVÝ
proud 1'A nebo větši, ne'Do je.l i ve zdroji použito fi lt lačnÍho kondensátoru,
jehoŽ náboj je větší než 250 pc' pak odpory mezi l i ltračními kondensátory
a jednotlivými elektrodami nesmí být menšÍ než:

Je-li vysoké napě|i pro napájení oblazovky získáváno z nízkofrekvenčnih'
zdroje (na přiklad 50 c/s), pak obvykle kapacita anody a, vůči zemi nestačí'
Protože přídavný kondensátor má obvYkle vyšší náboj než 250 pC, nlusí sl
v tomto připadě zapojit onezovaci odpor mezi přícla\'ný kondensáto. a .tnodtr'

Poznómky:

1' V provozu nutno vnějšÍ vodivý povlak uzemnit.
2, Modulační napětí je dáno rozdílen |Jg, -  Ug; Ug je předpětí, p i i  něnrŽ

je 11 = 196 *6'
3, zatíŽí-IL se obrazovka kathodovým proudem Ik 

- 
t00 pA v trvalém pro-

vozu, zklátí se t im doba Živo|a použité obrazovky.
4. K omezení rušení st řídavým napětím musí býi st řÍdavá s ložka napět1

mezi kathodou a ž1ravÍcirn vláknem co nejnižšíi v žádnénr přÍpaclě nesrní
piekročit hodnotu 20 V.

KontIo]nÍ měrka k uÍčení vztaž\é Íovi!1y.
VnitŤní plocha civek nesrní vybočit
ze šráfované plochy.

vztažnú Íovina je určena rovinou hornilro
oklaje kontlolní nrěrky oři jeji ln nasunuti
na konickou část baňkY.

{l  3.19s7-3.
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MINISTERSTVO
PŘESNÉHo STRoJÍR'ENSTVÍ 431QP44

Pokyny k nostovení mognetu iontového Íi|tru.

Magnet iontového fi lt lu je opatřen půlkruhovým držákem, pomoci kterého
jej lze připevnit na krk oblazovky. správná poloha magnetu se nastaví
podle tohoto postupu:

1' Zdloj proudu se vypne a sejme se objímka obrazovky. Pak se nasadí
na krk obrazovky magnet s dfžákem, a to přibližně do polohy, zakreslené
na oblázku zapojení patice (T) magnet umístit mezi kolíky f a k. Magnet
se nasune jen poněkud za paticí oblazovky.

2' objímka se opět nasune a zapne se zdroj napětí. Regulátor jasu nastavíme
tak' abY rastr by1 plávě vidltelný (pŤíliš vetký jas při nastavování ionto-
vého fi ltru by mohl být pro obrazovku nebezpečný). Nejvýhodněji lze
fi ltr nastavovat při zkušebním obrázku (monoskopu). Nedostaneme.li
v Žádné poloze legulátoru jasu obraz, přístroj ihned vypneme a překontro
Iujeme postavení magnetu. J €dnou z příčin může být obráceuá polalita
magnetu iontového fi ltru.

3. Posunováním magnetu (bez jakéhokoliv otáěení) vé směIu ke stínítku
obrazovky se nastaví zaostřený Tastl na nejsilnější jas. Pak se nastavÍ
jas na nejintensivnější bílou balvu a je-l i nutno, zkoriguje se postavení
magnetu na nejvyšší jakost oblazu.

4 Nelze.l i lastr splávně vystředit nastavením fokusačního pole, vyhledá se
lehkým otáčením magnetu za předpokladu' že se jas nesníží.

5. Po dosažení optimálního bodu nastavení se magnet zajisti šroubky ploti
posunutí.

6 Je-li ias lastru nedostatečný, Dutno použít jiného magnetu.

Při nastavování dbejte toho' aby byl magnet vždY v poloze nejvyššího jasu'
v žádnem piípadé se nesmí magnetu používat k odstranění stínů v Íastlu,
iestl iže se tím současně ovlivní jas obrazu. V takovýchto případech se
odstIaní stíny nastavením fokusačni cívky, případně i novým nastavením
vychylovacích cívek.

Pii plaktickem používání magnetu je třeba dbát nejvYšší péče. Magnet se
nesmí vYstdvit jakémukoliv silnému magnetickému poli nebo mechanickým
otřesům, -neboť by snadno moh1o dojít k častečné ztlátě magnetických
vlastností.

Během pÍovozu obrazovky se často stává, že jas pozvolna klesá následkeirr
pozvolné ztráty magnetíckých v]astností magnetu íontového fi ltru. V každém
takovémto piípadé se především doporučuje dodatečná koIekce nastavenl
magnetu podle uvedeného pcstupu nebo použití nového magnetu iontového
filtru.

I 3.1957-5

TEST.A nSlnOU
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Použití:
E|ektronko TESLA 430QP47 je obrozovko s obdélníkovým stínítkem, e|ektro-
mognetickým vychy|ovóním, soustřed'ovóním o středěním poprsku o s d|ou-
hým dosvitem, vhodnó pro pozorovóní dějú, jež mojí zůstot no stínítku
potrné de|ší dobu.

Provedení:

Celoskleněné' plocho stínítko ku|ovó, onodo o2 vwedeno no boku boňky.
Použitó luminiscenční hmoto s d|ouhou dobou dosvitu ie m€to|izovonó.

Žhovicí údoje:

. Žhovení nepřímé, kotodo kysličníková, poro|elní nebo sériové nopóiení
střídovým nebo stejnosměrným proudem.

Žhovicí nopětí UÍ

Žhovicí proud

Dobo nržhovení

Chorokteristické údoje :

Vychylovóní poprsku

Vychylovocí úhe| vertikó|ní

Vychylovocí úhe| i:orizontó|ní

Vychy|ovocí úhe| ve směru úh|opříčky

Soustřeďovóní poprsku (fokusoce)

středění Poprsku

Bowo stínítko

l .,I

v

Dosvit

Vnější povlok boňky

Užitečnó plocho stínítko min

Úh|opříčko užitečné p|ochy

Vóho obrozovky

Potice

ó '3 V

0,3 A

ms

mognetické

í)o

ó5o

1ao

mognetické

mognetické

žlutozelenó ÍosÍorescence
modrobí|ó Íluorbscence

dlouhý

vodivý 1)

273X362 mm

390 mm

osi 10 kg

K t2l27 ČsN 358909w

15,12.19óo - 1.
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Kopocity mezi elektrodomi:

Řídicí eIektrodo vůči všem
eIektrodóm

Kqtodo vůči všem e|ektrodóm

, Anojo o2 vůči vnějšímu vodivému
povloku

Provozni hodnoty:

Anodové nopětí o2

Anodové nopětí 01

Předpětí řídicí eIektrody
(zóvěrné)

průměrně

Modu|oční nopětí poprsku
(11 - 100 PA) z)

Kotodový proud střední

Šířkq stopy (ll- : 50 t,A)

Mezni hodnoty:

Anodové nopětí o2 moximó|ní

Anodové nopětí 02 minimó|ní

Anodové nopětí o1 moximólní

Anodové nopětí o1 minimó|ní

Zóporné předpětí řídicí
elektrody minimó|ní

moximó|ní

Nopětí řídicí elektrody (špičkoťé)

Svodový odpor řídicí mřížky

Kotodový proud trvo|ý

Kotodový proud špičkový

Zqtížení stínítko

8 pF mox

ó,5 pF mox

800 pF min
2000 pF mox

%
Cu

cr!-

Uď2

Uqr

-u-"
-ug,

ugin

mqx

UA,

va2

Uot

Uor

us
uo
Uq rp
p, 'g

llc

tk

35+85

.óo

<-3ó

50

o,4

mox

mtn

mox

min

min

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mm

16 kV

12

460 V

2@V

0 .v

-150 V

+2V

0,5 Md)

50 pA.

1OA pA 3)

10 mws62

KV

V

!rA

300

1-
15. 12. 1960 - 2.
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Nopětí mezi kotodou o žhovicím
v|óknem během 40 vteř|n doby
nožhovení U+klÍ_ mox 410 V

truole po nožhovení U+p|t_ mox 180 v

u-klÍ+ . mox 125 V

ndi mox 1 Ml)

při sériovém žhovení eph mox m k{)

Žhovicí nopětí během doby nožhovení U1 mox 9,5 V

Je-|i některó e|ektrodo nopójeno ze zdroie, kteý dóvó při zkrotu špičkový
. proud 1A nebo větší, nebo je-|i ve zdroji použito fi|tíočního kondenzótoru,

jehož nóboj ie větší nož 250 pc' pok odpory mezi fi ltročními kondenzótory
o jednot|ivými elektrodomi nesmí být menší než:

odpor v obvodu řídicí etektrody' min 15o a

odpor v obvodu onody ol min 47O p

odpor v obvodu onody o2 min 16 kQ

Je|i vysoké nopětí pro ndpójení obrozovky získóvóno z nízkoírekvenčního
zdroje (no příklod 50 c'/s)' pok obvyk|e kopocito onody 02 vůči zemi nestočí.
Protože přídovný kondenzótor mó obvykle vyšší nóboj než 250 pC, musí se
v tomto přípodě zopoiit omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor o onodu.

Pozňómky:
t. V provozu nutno vnější vodivý pov|ok uzemnit.

2. Modu|oční nopětí ie dóno rozdí|em Ui1z - Un; Ug je nřednětí, při němž
je |1 : í00 arA.

3' zatíží.|i se obrozovko kotodovým proudem |'r - t00uA nebo Větším v trvo-
|ém provozu, zkrótí se tím dobo životo použité obrozovky.

4. K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí tnezi
kotodou q žhovicím v|óknem co neinižší;'v žódném přípodě nesmí překročit
hodnotu 20 V.

5. Vybíjení e|ektrostotického nóboje mezi onodou q vnějším vodivým povlo.

' kem je dovoleno jen přes ochronný odpor o hodnotě min 18 ko. Vybíjení
přímým zkrotem je nepřípustné.

tďole po nožhovení

Vnější odpor mezi kotodou o v|óknem
při porolelním žhovení

r5. 2, 1960 - 3.
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Kontro|ní' měrko k určení vztožné roviny.

Vnitřní plocho cívek nesmí vybočit ze šróÍovoné p|ochy.

Vztožnó rovino je určeno rovinou horního okroje kontrolní

měrky při jejím nosunutí no konickou čóst boňky.

\_-/

15. 2, 7960 - 4

, I
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-- YzjožL

prostor pro vyclování
vzdólenost k horní

'
Í.Á,7||- ř-

L=/
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. MĚŘ|cÍ oBRAZoVKA

'60 -f i  -40 -30 -n -a

430QP47

5@

I
I
I
I
I

-3
\'l<

":.i/'!.)

t@0

1s00Br_
lx - Í(Ugl)
uga - 3nv
Ua - 14kV

I

!
I

T

a

15. 12, 1960 - 6.

É Ug1 ty]
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Použiti:

- E|ektronko TESLA 431oo/M je obrozovó e|ektronko s obdé|níkovým stínítkem,
e|ektromognetic|Cým vychy|ovóním poprsku, elektrostotickým zoostřov{nim bodu
(íokusocí) o je určeno přo te|evizní přijímoče. MetoIizovoné stínítko dovoIuie
pozorovóní obrozu při denním svět|e'

Provedeni:

Ce|oskteněné s boňkou se síérickým stínítkem z kouřové sk|oviny o přitmelenou
. speció|ní sedmikolíkovou poticí. Vnější pov|ok boňky je vodivý. Anodo 93

+ gs je vyvedeno no kónické čósti bcňky. Systém obrozovky je tetrodový bez

:l iontové Posti ve zkróceném provedení.\-/

ob.dobné typy:
Obrozovko Tes|o 43íQQ44 je po e|ektrické strónce stejnó 3 obrozovkou
Aw 43.68. Rovněž vnější rozměry jsou stejné. Výjimkou je celkovó dé|ko nové
obrozovky 43ÍoQil4' kteró je podstotně krotší.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kys|ičníkovó, poro|e|nÍ nebo sériové nopójení stří.
dovým nebo stejnosměrným proudem.

Žhovicí nopětí Uf ó,3 V

Žhovicí proud ti o,3 A

Dobo nožhovení cl (35 s

Chorokteristické údoje :

Systém obrozovky

Vychylovóní poprsku

Vychy|ovocí úhel vertikó|ní

Vychytovocí úhe| horizontó|ní

Středění poprsku

Středicí mognet

Vychylovocí' úhe| ve směru úhlopříčky .t10o

Ostření bodu (fokusoce) elektrostot|cké

tetrodoý bez íontové posti
ve zkroceném provedení

mognetické

ďlo

1050

mognetické

0-15 G

21. 12. 1960 . 1.
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Bqrevnó tep|oio stínítlo

Baryo stínítko

Do3vit

Stínítko

Sk|ovino stínítko

Vně|ší pov|ok boňky

Provozní po|oho obrozovty

Užitečnó Plocho stínítko

.{, 
Úh|opříčko užitečné p|ochy stínítto

Úh|opřičko profiIu stínítko

Celkovó dé|ko obrozovly

Vóho obrozovky

Police

Kopocit' mezi elektÍodomi:

Řídicí e|ektrodo vůči všem
eIektrodóm

Koiodo vúči všem e|ektrodóm

Anodo vůči vnějšímu vodivému
' povloku

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí

zoostřovocí nopětí

Nopětí stínicí e|ektrody

zóvěrné nopětí

Kotodový proud střední

ŠíÍko zoostřené stopy'

Modu|oční nopětí při lp _ t{n pA e)

7500 0K

telev|zní bíló

gtřední

metoIizovoné

kouřové sk|o s propustností 75 0/6

vodivý

libovo|nó

min 295X374 mm

min {Xl mm

421 f 3,5 mm

28ó t ó,5 mm

5k9

speció|ní sedmiko|íkovó

cg,

c,.

cgz*us

ugz* gs

us,
ug,

-ug.,

lk

-ugrri

ópF

5pF

min 7OO pF
mox t5(n pF

16

G-400

it00

38-94

ro0

<0,5

<38

tv

v

pA

mm

v

21. 12, 19@ - 2.
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mo{

min

mo(

mox

max

min

mox

mir

mcx

mox

Mezní hodnoty:

Anodové nopětí (lg5{93 
- 0) Ugs*ss

Anodové nopětí minimó|ni Ugs*os

Nopětí zoostřovocí e|ektrody klodné Ua,

Nopětí zoostřovocí e|ektrody zóporné -Ug4

Nopětí stínicí elektrody moximó|ní Ug,

Nopětí stínicí elektrody minimólní Ug,

Předpětí řídicí e|ektrody moximótni -Ust

Předpětí řídicí e|ektrody minimólní -Ugt

Nopětí řídicí e|eKrody špičkové Ugr sp

Svodový odpor řídicí e|ektrody Rgr

Svodovó impedonce řídicí mřížky
(pro 50 c/s)

Kotodový proud trvo|ý

zotížení stínítko

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
v|óknem 3)

během 45 vteřin nožhovení u+l,/r mox

truo|e po nožhovení U+klr mox

špičkové, truqle po nožhovení U+ry'F.p mox

trvole po nožhevení U*lt* mox

Vnější odpor mezi kotodou o žhovicím
v|óknem při poro|e|ním žhovení
z odděleného trosformótoru Rr/t

|mpedonce mezi kotodou o žhovicím
vlóknem př i  sériovém žhovení
(pro 5o c/s) 4lt

Impedonce mezi kotodou o žhovicím
vlóknem při žhovení z odděleného
tronsformótoru (pro 50 c/s) zplt mox

21. 12. 1960 - 3.

Zq, mlx

lp mox

Ws mox

1ó kV

13 kv

1000 v

500 v

500 v

200 v

í50 v

OV

2V

r,s Ml2

0,5 MíJ

150 lrA

ío mýcrn!

4r0 v

200 v

280 v

n25 v

mox

mox MíJ0,1

MQ

t MÍ?
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Žhovicí nopětí při poro|e|ním žhovení U1

ut
Žhovicí proud př i  sériovém žhovení

Žhovicí nopětí během doby nožhovéni

př i  sériovém žhovení Ur

Doporučeni pÍo konstÍuktély:

1. Je-Ii některó elektrodo nopójeno ze zdroje' který dóvó při zkrotu špičkový
proud 1 A nebo větší, nebo je.|i ve zdroji použito Íi|třoěního kondenzótoru,
jehož nóboj je větší než 250 pc, pok odpory mezi íiltročními kondenzótory
o jednot|ivými elektrodomi nesmějí být menší než|

odpor v obvodu řídicí e|ektrody 91 min 150 a

odpor v obvodu stínicí e|e'.ktrcdy g' min 500 !)

odpor v obvodu zocstřovocí e|ektrcdy gn min 5oo a

Odpor v obvodu vn cnody ;;3J.g5 min 17 kJ)

Je|i vysoké nopětí pro nopójení obrozovky získóvóno z nízkofrekvenčního

zdroje (nopř. 50 c/s) pok obvyk|e kopocito onody g, + 95 vůči zemi nestočí.
Poněvodž přídovný kondenzótor mó obvykle vyšší nóboj než 25o pC, musí se

v Ťomtc přípodě zopojit omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor q onodu.
2. Vybíjení e|ektrqstotického nóboje mezi onodou o vnějším vodivým pov|okem

je možno provódět jen přes ochronný odpor min 18 ko. Vybíiení přímým

zkrotem je nepřípustné'
3. Fo|oho obrozovky v provozu je l ibovo|nó'
4' Při próci s obrozovkou nutno\dbót toho, oby obrozovko nebylo vystoveno

nórozům.5k|o boňky obrozovky nutno chrónit  před poškozením, hlovné
p|ochu stínítko'
Při próci s obrqzovkou musí být nechróněné čósti tělo dostotečně chróněny
(rukovice, ochronný štít opod')'
Přístroj, ve kterém je obrozovko použito, musí být opotřen průhledným'

štítem před stínítkem obrozovky.

Poznómky:

1. V provozu je nutno vně|ší pov|ok uzemnit.
2. Modu|qční nopětí je dóno rozdílem Ug,'2 - Ug1i Ug1 je předpětí, při němž

je 17. : 100 uA.
3' K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí mezi

kotodou o žhovicím v|óknem co nejmenší o v žódném přípodě nesmí

ořekročit eféktivní nooětí hodnotu 20 V.

21.12,79ďJ - 4.

|Í
|Í

mox

min

mox

min

mox

7V

318 mA

282 mA

o5
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Poznámky k rozměrovému Yýtresu:

,l ' Vztožnó rovino je určeng ko|ibrem, kteď je nosunut těsně no konus.

2. obrozovko je opotřeno 9Íofitovým*pov,ffier*;'který je V provozu uzemněn'
Kontoktní péro se moií dotýkot groÍitu v určeném místě no p|oše 50X50 mm.

3. objímko obrozovky sé smí připojovot pouze ohebnými přívody s možností
vo|ného pohybu. Výstřednost obvodu potice obrozovky může být v kruhu
o přůměru mox 45 mm.

4. Plocho kolem vn onody se mó udržovot v čistotě.

5. Uchycení obozwky musí být novÉeno tok, oby v žódném přípodě neby|
vytvóřen t|ok no svór o'no konus obrozovky. obrozovko mó být pcd|oženo

měkkým moterió|ém s dostotéčnou'pružností. jímž by se vyrovnolo to|eronce
sk|o o zojisti|o bezpečné uchycenÍ obrozovky.

ó. Vzdó|enost osy středicího mognetu od váožné roviny činí mox 57 mm.
. 

Středicí mognet mó být co nejb|íže vychy|ovocím cívkóm.

mrn 038

mdx 089

L15
l6taA

i , '

21' 12. 19ó0 . 5.
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TELEVIZNí oBRAZoVKA
431QQ44

U nového provedení je prodlouženo celkovó délko obrqzovky z 274 + ó,5 mm
no 28ó * ó.5 mm.

21. 12' 19ó0 - 6'
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431QQ44
TELEV|ZNÍ oBRAZoVKA

š

n0a

. /.n
_ _Ust30 20 10

iv l

21. 12. 1960 - 7
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Použití:
E|ektronko TESLA 531QQ44 je obrozovó elektronko s obdétníkovým stínítkem,
e|ektromognetickým vychy|ovóním poprsku, elektrostotickým zoostřovóním bodu
(fokusocí) o je určeno pro te|evizní přijímoče. Metolizovoné stínítko dovoluje
pozorovóní obrozu při denním světle.

Provedeni:

Ce|osk|eněné s boňkou se sférickým stínítkem z kouřové sk|oviny o přitme|enou
speció|ní sedmikolíkovou poticí' Vnější povlok boňky je vodivý' Anodo

9s * 9s je vyvedeno no kónické čósti boňky. Systém obrozovky ie tetrodový
bez iontové posti ve zkróceném provedení.

obdobné typy:

obrozovko TESLA 531aa44 |e po e|ektrické strónce stejnó 5 obrozovkou. 
AW 53-88. Rovněž vnější rozměry jsou stejné. Výjimkou je ce|kovó dé|ko nové
obozovky 531oQ44' kteró je podstotně krotší.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kysličníkovó, poroIetní nebo sériové nopójení střídc.
vým nebo stejnosměrným proudem.

UÍ

tt

,Í

ó,3 V

0,3 A

<35 s

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

Dobo nožhovení

Chorqktéristické údoje :

Systém obrozovky

Vychylovóní poprsku

Vychy|ovocí úhel vertikólní

Vychy|ovocí úhel horizontólní

Vychy|ovocí úhe| ve směru úhlopříčky

ostření bodu (fokusoce)

Středění poprsku

1 Středicí mognet

tetrodový bez iontové posti

ve zkrqceném provedení

mognetické

'! 050

Í 10o

eIektrostotické

mognetické

o.-15 G

?1.12.1960 - 1.
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Kopocity mezi eNektrodomi ;

Řídicí eIektrodo vůči všem e|ektrodóm Cnt

Kotodo vůči všem elektrodám ck

Anodo vůči vnějšímu vod,ivému povl"k" Cgi*os|m

Borevnó teploto stínítko

.Borvo stínítko

Dosvlt

5tínítko

sk|ovino stínítko

Vnější pov|ok boňky

Frovozní po|oho obrozor.ky

Užitečnó p|ocho stínítko

Úhlopříčko užitečné p|ochy stínítko

Úh|opřídkq proÍilu stínítko

Ce|kovó délko obrozovky

Vóhc obrozovky

Poti ce

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí

Zoostřovocí nopětí

Nopětí stínicí e|ektrody

Zóvěrné nopští

Kotodový proud středni

Šířko zoostřené stopy

Modu|oční nopětí při |k : 100 pA

75q) oK

teIevizní bí|ó

střední

metolizovqné

kouřové sk|o s propustností 75 %

vodivý

Ii bovolnó

min 382,5x484 mm

min 514,5 mm

543 * 3,5 mm

349t8mm

1t k9

specíólní sedmIkolíkovó

ugs*ss

ugn

ug,

-us.,
l t

a

-Ugtm

min
mox

16

0-400

/tO0

fi-94

100

<0,ó

<38

6 pF

př

12OO pF
25OO pF

KV

mm

?1. 12. x9ó0 - 2.
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Mezní hodnoty:

mox

min

mox

mox

mox

min

mox

min

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

Anodové nopětí (|g31g5 : 0) Ugs*st

Anodové nopětí minimó|ní uss* gt

Nopěti zoostřovocí elektrody klodné Ug+

Nopětí zoostřovocí e|ektrody záporné _|J94

Nopětí stínicí e|ektrody moximó|ní Ug,

Nopětí stínicí elektrody minimó|ní Ug,

Předpětí řídicí e|ektrody moximó|ní -Ugt

Předoětí řídicí e|ektrody minimólní -Us1

Nopětí řídicí e|ektrody špičkové

Svodový odpor řídicí e|ektrody

Svodovó impedonce řídicí mřížky
(pro 50 c/s)

Kotodový proud trvo|ý

Zotížení stínítko

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
vtóknem 3)

během 45 vteřin nožhovení v-r plt-

trvole po nožhovení U+ft#-

špičkové, truole po nožhovení U+.k}-sp

truole po nožhovení u_klÍ+

Vnější odpor mez| kotodou q žhovicím
v|óknem př i  poro|e|ním žhovení
z oddě|eného tronsÍormótoru nrlt

|mpedonce mezi kotodou o žhovicím
vlóknem při sériovém žhovení
(pro 50 c/s) Z*lt

lmpedonce mezi kotodou o žhovicím

vlóknem při žhovení z oddě|eného

t.onsÍormótoru lpro 50 c/s) zp|t

ugt sP

Rg.

zgt

lr .

w"

1ó kV

í3 kV

1m0 v

500 v

500 v

NV

150 V

OV

2V

í'5 Ml?

0'5 Mí2

150 trA

10 m{cma

410 V

2oo v

280 V

125 V

0,1

MQ

w2

MO

21' 12.19óo - 3 '
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Žhovicí nopětí při poroleIním

žhovení

Zhovicí proud při sériovém žhovení tt

l1

Žhovicí nopětí během doby nožhovení
při sériovém žhovení U1

odpor v obvodu řídicí elektrody gI

odpor v obvodu stínicí e|ektrody 92
odpor v obvodu zoostřovocí e|ektrody 94
Odpor v obvodu vn onody gg * 95

vÍ

uÍ

mox

min

mox

min

mox

7V

5,7 V

318 mA

282 mA

9,5

Doporučeni pÍo lonstlulitéÍy!

1. Je-|i některó e|ektrodo nopójeno ze zdroje, který dóvú př! :krotu špičkový
proud 1A nebo větší' nebo je-|i ve zdroji použito fi|tročního iondenzótoru,
jehož nóboj jé Ýětší než 25o rrc' pok odpory mezi fi|tročníini kondenzótory
o jednotlivými elektrodomi nesměií být menší než:

min 150 A
min 5(X) A
min 500 A
min 17 kO

Je-|i vysoké nopětí pro nopójení obÍozovky získóvóno z nízkoffekvenčního
zdroje (nopř. 5o c/s) pok obvyk|e kopocito onody g, + 95 vůči zemi ne.
stočí. Poněvodž přídovný kondenzótor mó obvyk|e vyšší nóboj než 25o pc,

musí se v tomto přípodě zopo|it omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótcr
o onodu,

2. Vybíjení eIektrostotického nóboje mezi onodou o vnějším vodivým povlokem
je možno provódět jen přes ochronný odpor min 18 ko. Vybíjení přímým
zkÍotem je nepřípustné.

3' Po|oho obrozovky v provozu je Iibovolnó.

4. Při próci s obrozovkou nutno dbót toho, oby obrozovko neby|o vystoveno
nórozům. Sk|o boňky obrozovky nutno chrónit před poškozením, hlovně
pIochu 5tínítko.
Při próci s obrozovkou musí být nechróněné čósti tělo dostotečně ch.óněny
(rukovice, ochronný štít opod.).
Přístrcj ve kteÍém ie obrozovkq použito, musí být opotřen průh|edným,
ochÍonným štítem před stínítkem obrozovky.

Poznómky:
1. V provozu je nutno vnější pov|ok uzemnit.

2. Moduloční nopětí je dóno rczdílem Uot2- 1J4 i Uol 

'e 

předpětí, při němž
je 1.L : 1gg *4.

3. K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí mezi
kotodou o žhovicím v|óknem co nejmenší q v žódném přípodě nesmí pře'
kročlt eíektivní nopětí hodnotu 20 V.

21. 12, 19@ - 1.
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Poznómly l rorměrovómu výkresu:

t. vztožnó rov|no je určeno kolibrcm. který je nosunut těsňě no konus.
, 2. obrozovko !e opotřeno groÍitovým pov|okem, kteý je v provozu uz€mněn.

- Kontokní péro se moií dotýkot groÍitu v určeném místě no p|ošc 50Xít mm.

3. objímko obrozovky se smí přlpojovot pouze ohebnými přívody 3 možností
vo|ného pohybu. Výstřednost obvodu pot|ce obrozovky může být v kruhu
o průměru mox 45 mm.

4. P|ocho ko|em vn onody se mó udržovot v č{stotě.

5. Uchyc.ní obrozovky musí být novrženo tok, oby v žódném přÍpodě nebyt
Yytvóřén t|ok no svór o no konus obrozovky. Obrozovko mó být pod|oženo
měkkým moter|ó|em s dostote&rou prulností' jímř by se vyrovnolo to|erone
sklo o zoj|sti|o bezpečné uchyccní obrczoYky.

ó.. vzdólenost o3y středicího mogn€tu od yztoiné roviny činí mox 57 mm. stře.
dicí mogn€t mó být o nejblížc vychy|ovocím cívkóm.

n/h 038

,nox 089

lStaa

21. 12. 19ó0. s
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!

U novéhp provedení je prodlouženo ce|kovó dé|ko obrozovky Í 328 t 8 mm

no 349*8 mm.

21. 12. 1960 - 6,

HRČS - www.radiojournal.cz



s3r QQ44
TELEV|ZNí oBRAZoVKA

fi'taa41
lt<. Í(Ugr)
Ugj.g5 - 16kV

I
I

I
I
I

a
š

10aa

21' 12' 19óa . 7
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ÚEstA 2s QP 20

Pouiití'

obrazovka TES|-A 25 QP 2o .a e|ektlomagnetické vychylování paprsku a zaostřo.
vánÍ bodu a je určena jako obrazová e|eltronla pro te|evisnÍ přiiímače. Po|oha
namontované obr".ovky v Přovozu vodorovná s osou. Vnější vodivy pov|ek musÍ
být uzemněn'

Provedení :

Celoslleněne s o'miko|íkovou paticÍ na průmělu 1 7,5 mm s Lovovým vodicím k|írem.
Anoda a3 vyvedena na boku banky. Vněj;i pov|ak banly vodivý.

- 
obdobné typy:

' Obrazovk" 25 QP 20 nahrazuje ekvivalentní typ 25O B 
.l 

a zahraničnÍ tyPy l o BP 4.
MW 22.5' Můze nahradit i tyou 23 [K .l b.

Žhavicl údajc :

ŽhavenÍ nepřímé, kathoda kysIieniková, napójení stejnosměrným nebo střídavým pÍouoem.

Žhavicí nrÉtí U 1 ó,3 V

. ' ,  Žhavic l  p.oud |1 o,7 A

ChalakterirticLá v|astnosti :

Vychylování paprsku magnetické, cívky TESLA 3 pN 607 02

Vychylovaci ohel 550

ostření bodu magnetické, civka TESLA 3 pN 607 ot

Balva stinítla mod,obi|á

černobÍ|á

modrorelenobí|á

Dosvit kratlý

|ontový fi|tr magnetický, cívka TESLA 3 pK o50 0l

Vnější pov|ol vodi"y

Užitečný průměr stinítka 240 mm

Kapacity:

Anodo a1 vůči všem ostatním e|ekhodám C", ó pF max

Řidi.t 
"lekt,od" 

vůči vlem ostatnÍm etektrodám Cn 8 pF max

Kathoda vůči všem os!6ťním e|ektrodam C1 8 pF max

HRČS - www.radiojournal.cz



trEStLA
ProvornÍ hodnotyl

Anodové napětí a5 U 
", 

6

Anodové napětí a1 U o, 25o

zánikovénrÉtí U9 _45

Modu|ační napětÍ paprsku E n n." |;. : 100 pr,A 25

E n n'o lp )oo( l oopA 20

McznÍ hodnoty r

lp max

W, mcx

W, max

8LV

2s0 v

-4s v
25v

20v

r0 kv

400 v

150 v

OV

1,5 MO

125 v

5o pA
2 mW/cmr

'I 0 mW/cmt

Anodové nepětí e3

n\nodové napětí a1

NěPětí řídicí elektrody

Kethodový proud trvely

Zatížitelnost stinítkc Gfiedni hodnota)

Zctížite|nost stinítka (špič|ová hodnota)

uu,
u",
ue

max

max

max

min

maxSvodový odpor řÍdicí e|eLtrody R 9

Nopětí mezi kathodou a žhavicím v|óknem
(:tejnosměrné nebo špičkovó hoJnota střÍdaveho) E 171

Íffil
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TES[A 2s QP 20

lr.Jll Yo41rý Dďlú

PilbltIDa
.Eř&E Ý!|

.Í'!ůt1Eí rtř6d

prc.to! prc-.ýycbylmc{

a ooutlrilwací cívtsr

'@tďý 
fllt!
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UEStlA 2s QP 21

Použití:

obru'o"La TES|.A 25 QP zt ma e|eLtromagnetické vycÍry|ování paprsku a zaostíe

vóní bodu a je určena L použití v různých měřicích a průmys|ových přístlojích,

u nichz je zádoucí d|ouhý Jo'vit .tínítku. Poloha namontované obrazov|y Ý pÍovozu

vodorovná s osou. Vnější voJivy pov|uk musí být uzemněn,

Provedení :

Ce|osk|eněnE s osmikolíkovou paticí na průměru 'l 7,5 mm s Lovovým vodicÍm LlÍčem.

Anodu a3 vyvedena na bolu baň[y. Vně|ší pov|ak barky vodivý.

Žhavicl údaje:

Žhavení nepřímé, kathoda kysli;niková, nepájení stejnosměrným nebo střídavým proude'.

Žhavicí napětí U 1 6,3 V

Žhevicí prouJ |1 o,7 A

Charakterirtic|ré vlaltnorti :

Vychy|ování paprsku mogneticlé

Vychy|ovací úhe| 550

ostření bodu magnetické, civka TESLA 3 PN 607 ol

Barve stínÍtkr modrozelená se ž|utoze|eným dosvitem

Dosvit dIouhý

Vnější pov|cL vodi'y

Užitečný Průměr stÍnítla 240 mm

Kapacity:

Anoda a1 vůči všem ostatním e|ektrodóm C"' 6 pF mar

Řidi"i 
"|.kt,od" 

vůči všem ostótnÍm e|elhodám ca 8 pF max

Kathoda vůči všem ostatním e|ektrodám C1 8 pF max
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UGS[A

Plovorní hodnotyl

. AnoJové naPětí a;

Anodové napětí a1

zánikové naPětl

Modu|ační napětí Paprsku

MeznÍ hodnoty l

Anodové napětí ag

Anodové napětí a1

Napětí řídicÍ e|ektrody

Svodový odpor řídicí é|ekt]ody R9 max

NapětÍ mezi kcthodou a žhavicÍm vláknem

(stejnosměrné nebo špičLová hodnota střÍdavaho) E ;.71 m.x

U", 6

Uar 250

ue -45

E n o,o '11 : too y.A 25

E n pro lk )60(t oou.A 20

l1

ws

Ws max

U u, max

U 
", 

max

U9 max

min

8kv

250 v

-4s v

25v

20v

IO LV

400 v

rs0 v
OV

1,5 Mo

125 v

50 p.A

2 mWcmr

10 mWcm2

Kathodový prouJ trvo|ý

Zatížite|nost stinitlc (střednl hoJnota)

ZatížiteInost stinítka (špičková hoJnota)

max

max

@frl
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UCS[A 2:5 QP 21

hljlí Yodtrý pďlú
B.{

o'!ďtlEí ltř €d

Pří}lll!í wdÁl@.t
ltřodu ÝtdBoho. DtF

pp.tó. ps rycslmoí
a aouiřcilmcí oív|{r

HRČS - www.radiojournal.cz



Provedení;

E|ektronko TES|A 13ooP4o je snímocí e|ektronko typu monoskop pro černo.

bí|ou iéjevizi se zkúšebním obrozem o nópisem Čs, TELEV|zE.

Provedeni:

Ce|osk|eněné s osmiko|íkovou poticí s kovovým vodicím klíčem. VnějšÍ povlok

boňky je nostříkón černým nitro|okem. Vývod s ignó|ní elektrody je no čelní

p|oše boňky.

Žhqvicí údojel

' 
Žhovení nepřímé, kotodo' kysIičníkovó, poroIe|ní nopójení střídouým prortdem.

Zhovicí nopětí

, 
Žhcvicí Proud

Dobo nožhqvení

Choiol(eristické vlostnosti :

Vychylovóní poprsku

osiření bodu

RozIišovocí schopnost

Vychy|ovreí úhel

Kopccity mezi é|ektÍodo.mi!

Řídicí e|ektrodo vůči všem ostotním
elektrodó m

. Signólní eIektrodo vůči všem ostotním
eIektrodó m

Frovozní hodnoty: '

Anodové nopětí

Nopětí s ignó|ní e|ektrody

Kotcdový proud

Signó|ňí proud

Procovní odpor

Rozlišovocí schopnost

Zóvěrné nopětí (lk < 1 pA)

15' 10. í957. | .

Ul ó '3 v +5%

\./

|I 0'ó A

t min 5 min

elektromognetické

eldktromognetické

ó25 řódků

402

Cg

Ll

ó *1,5 pF

I pF mox

2000 v

. re00 y

<2OO trA

ccq 1 pA

c61kA

min ó(X) řódků

_fiož_725 v

c.e

ua

Use

lr ,

lse

Rp

ugz
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Mezni hodnoty:

Anodové nopětí

' '  Anodové nopět i  rn|nimó|ní

Nopětí signó|ní e|ektrody

Nopětí signó|ní elektrody

Nopětí řídicí e|ektrody

Zóporné nopětí řídicí e|ektrody

Svodový odpor řídicí elektrody

Nopětí mezi kotodou o žhovicím vlóknem
(stejnosměÍné nebo špičkovó hodnoto

střídového)

, Kotodový proud trvo|ý

Pornómky:

Pot|ce: S 8Í8 ČsN 358903

Vóho: cco 5059

Ua mox

Ua min

USC mox

Use min

Ug mox

-Ug mox

Rg mox

Ek/t mox

lk mqx

2000 v

1ó00 V

1900 v

1ó00 V

nikdy klodné

-150 V

1,5'  Mí)

125 V

200 pA

1. Spróvný provoz monoskopu vyžoduje dokonolé e|ektromognetické i e|ektro.

stotické stínění, vyjmo potice.

2. Doporučenó pÍoÝozní po|oho je sv|s|ó se signó|ní elektrodou nohoře.

3. V provozu nesmí být monoskop vystoven otřesům.

t-
15. t0. 1957 - 2.

t l - ! !-: . j '<

V
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Použltí: . . ]

Elektronko TESLA 131oP55 je obrozovó e|ektronko i elektromognetickým
vychylovóním poprsku o zoostřovóním bodu, určenó prp. sním{pí obrozu
z fi lmu nebo diopozitivu o 6iro různé speció|ní úče|y, kde je požodovóno
ve|mi krótkó dobq dosvitu.

Provedeni: !  : ! '  ' :  :

Celosk|eněné s osmiko|íkovou pqticí oktol s kovouým vodicím'ktíčem.'Boňks
s kruhovým tvqrem stínítko' Vlostní stínítko rovinné, e|ektrodový systém tetro-
dwý bez iontové posti. Urychlovocí onodo vyvedeno no lboku boňký'

Žhovici údoje:

nopóiění střídovým nebo
stein05měrným proudem'

Žhovicí nopětí

Zhovicí proud

Chorokteristické vlostnosti :

Vychy|ovóní poprsku

Vychy|ovocí úhe|

'  ost ření poprsku

Boruo stínítko

Dosvít

Stínítko

, Vnější pov|ok boňky

Užitečný průměr stínítko

Vóho

' Potic"

Kopocity n}ezi e|ektřodomi I

Řídicí eIektrodo proti Všem
eIektrod ó m

Kotodo proti všem eIektrodóm

Anodo 1 proti Všem e|ektrodóm

15. 2. 196b - 1.

mognetické

450

mognetické

modrozelenó, ) (505 mp

velmi krótký, 05i t  ps

metoIizovqné

vodivý

110 mm

cco 500 g

s 8/t8 ČsN 35 8903

A

6,3

o,6

UÍ

tt

pF

pF

pF

<8

<8

<ó

cu

Ct

cor

, 
- 

I t.i:l
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Provozní hodnoty:

Anodové nopětÍ

Anodové nopětí

Zóvěrné nopětí

"Modu|oční nopětí (|1. - 50 pA)

MeznÍ hodnoty:

Anodové nopětÍ

Anodové nopětí

ZóPoné nopětí říd|cí e|ektrody

Kotodový proud trvolý

Svodový odpor řÍdlcí elektrody

Nopětí mezi kotodou o žhov|cÍm
v|óknem

uo:
uor

uo,

ugrn

UaC mox

Uof mox

-Vg mox

-Vg mln

lp mox

b mox

25 kV

2f iV

-45 * 10% V

mv

30 kv

400 v

1áv

OV

50 pA

t,5 MQ

125 V

r.,Ql

15. 2. 19óo - 2.

' )
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Použiti:
E|ektronko TESLA r31oP5ó je obrczová e|ektronko s e|.ktromognetickým rry.
chylovóním poprsku o zoostřovóním bodu, určenó pro snímání obrozu z fi|mu
nebo diopozitivu o pro různé speció|ní účely' kde je požodovóno ve|mi
krótkó dobo dosvitu.

Provedení:

Ce|oskleněné s osmikolíkovou poticí okto| s kovovým vodicím k|íčem. Boňto
s kruhovým tvorem stínítko. V|ostní stínítko rovinné, e|ektrodový systém tetro-

\ dový bez iontové posti. Urychlovocí onodo vyvedeno no boku boňky.

Žhovici údoie:

Žhovení nepřímé, kotodo
steinosmě]ným proudem.

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

Chorokteristické vlostnosti :

kystičníkovó, poro|elní nopójení střídovým nebo

v

A

ó'3

0'ó

uÍ
tt

Vychy|ovóní poprsku.

. Vychylovocí úhc|

Ostření poprsku

Boryo stínítko

Dosvit

stínítko

Vnější pov|ok boňky

Užitečný průměr stínítko
l

Vóho

Potice

Kopocity mezi élektÍodomir

Řídicí e|ektrodo pÍoti všem
eIektrodóm

Kotodo p.oti všem e|ektrodóm

Anodo í proti všem e|ektrodóm

15.2. 1)60 - 1,

mognetické

450

mognetické

modrofio|ovó, ), )410 mp

ve|mi klótký' osi o'2 ps

metoIizovoné

vot|ivý

110 mm

co 5(E g

s 8/t8 Č5N 35 8903

cs

ctr

cor

<8

<E

<ó

pF

pF

pF

\_/
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?rovozni hodnoty:

Anodové nopětí

Anodové nopětí

Zóvěrné nopětí

Modu|oční nopětí (|7. : 50uA)

Mezní hodnoty:..

Anodové nopětí

Anodové nopětí

Zóporné nopětí řídicí eIektrody

Kotodový proud truo|ý

Svodový odpor řídicí e|ektrody

Nopětí mezi kotodou q žhovicím
v|óknem

uo,

uor

us,

ug

u^,

U.ar

-us
-u-
l t

Ba

urlt

mqx

mox

mox

min

mox

mox

mox

25 kv

250 v

-45 + 4'olo v

20v

Eo,

k

'.@:

a2
s

30 kv

400 v

í15 V

OV

50 pA

1,5 Mt)

p16lor
pro uych

15. 2. 1960 - 2,

J
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Pouřitíl

E|ektronko TESLA Aw 43-80 je obrozovó elektronko s obdélníkovým stínítkem,
e|ektromognetickým vychy|ovóním poprsku, e|ektrostotickým zqostřovóním bodu
(fokusocí) o je určeno pro te|evizní přijímoče. MetoIizovqné stínítko dovo|uje
pozorovóní obrozu při denním svět|e.

Provedení:

Ce|oskIeněné s Iisovonou boňkou se
o s přitme|enou poticí duodeko| 12.

' vyvedeno no kónické čósti boňky'

sférickým ltínítkem z kouřové skloviny
Vnější pcv|ok boňky vodivý' Anodo je

ob{obné typyl

'  obrozovko TesIo AW 43-80 nohrozuje př ibI ižný zohrqniční týp 17AvP4,17AVP4A.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kys|ičníkovó, porole|ní nebo sériové nopójení stejno-
směrným nebo střídoým proudem.

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

Dobq nožhovení

Chorokteristické údoje :

Systém obrozovky

VychyIovóní poprsku

Vychy|ovocí úhe| vert ikó|ní

Vychylovocí úhe| horizontólní

Vychy|ovocí úhel ve směru úh|opříčky

ostření bodu (Íokusoce)

Borvo stínítko

Borevnó teploto stínítko

pentodový

mognet ické

ó8o

E50

900

eIektrostotické

te|evizní bíIó

5500 ož 75o0 oK

střední

meto Iizovoné

kouřové sklo

jednoduchý mognet crsi 60 G

A

UÍ 6'3

rJ 0,3

\ž5

Dosvit

stínítko

skIovino stínítko

l-/ |ontový fi ltr

10. 7. 1959 - 1.
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střgdicí mognet

Vnější povlok boňky

Užitečnó p|ocho stínítko

ÚhIopříčko užiteěné plochy

Provozní po|oho obrozovky

Vóho obrozovky

Potice

Kopocity mezi elektrodomi:

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí

Nopětí zoostřovocí e|éktrody 2)

Nopětí stínicí e|ektrody

Moduloční nopětí mox a)

Kotodový proud

Předpětí řídicí e|ektrody zóvěrné 3)

Šířko zoostřené stopy

Mezní hodnoty:

Anoclové nopótí mdxlmólní

Anodové nopětÍ minimó|ní

Nopěti zoostřovocí elektrody
moxímó|ní

Napětí zoostřovocí elektrody
minimó|ní

Nopěti stínicí e|ektrody moximó|ní

Nopětí stínicí e|ektrody minimó|ní

Zóporné nopětí řídicí e|ektrody
, rnoximólní

10. 7, 1959 - 2,

0 ož 10G

vcdiVý 1)

min 273X3ó2 mm

min 390 mm

Iibovolnó

osi  ó kg

K 12/27 ČsN 35 8909

USt* s 15 ls

USt*St 0+4f l)  0+{00

Ugt 3@ 400

Upttn <'- 40

lk 100 100

Urr" -40 t -80 -53 + -107

mox 0,ó 0'6

Řídicí elektrodo vůči všem e|ektrodóm Cgr 8 pF mox

KotJdo vůči všem e|ektrodóm ck 6,5 pF nox

Anodo vúči vnějšímu vodivému pov|oku Cgl{o/m 9oo pF min

1500 pF, mox

KV

pA

mm

uot*o

Uga{ o

uss*s;

Uss-l gt

ug,

ug"

mox 17 kV

min 12 kV

mox 500 V

min :200 V

mox 500 V

min 200 V

_Ugt mox _í50 V
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-

Zóporné nopětí řídicí e|ektrody
minimólní

AW43-80
TELEV|ZNÍ oBRAzoVKA

-Urrt min 0 V

Nopětí řídicí e|ektrody špičkové U.,r mox +2 V

Svodový odpor řídlcí e|ektrody
(mimo o<jpor v kotodě)

Svodovó impedonce řídicí e|ektrody
(pro 50 c/s)

Kotodový proud trvo|ý

Kotodový proud střední 5)

zotížení stínítko (špičkové)

Nopětí mezi kotodou o žhovic im
vlóknem 6)

během 45 vteřín nožhovení
trvoIe po nožhovení
trvoIe po nožhovení

Vnější odpor mezi kotodou
o v|óknem

Vnější impedonce mezi kotooou
o v|óknem př i  sériovém žhovení
(pro 50 c/s)

Zhovicí nopětí

mox 20 kQ

moxTV
mfn 3,1 v

mox 9,5 V

mox 3tB mA
min 282 mA

Rgt

2.. ,

r/ .

| /,.

Ml)

soo kQ

100 rrA

mox 150 pA

mox 10 mW/cm2

mox 410 V
mox 200 V
mox 125 V

u + t l-t
u + a/-/
u-rl + t

Rt,ll mox

z; lr

MA

př i  poro|elním žhovení U/

při sériovém žhovení 
Ul

(během nožhovení) UÍ

Zhovicí proud při sériovém žhovení |t
r l

Je-|i některó eIektrodo obrozovky nopójeno ze zdroje, který př| zkrotu dóvó
špičkový proud 1A nebo více, nebo mó- l i  zdroj ÍiItroční kondenzótor,  jehož
nóboj je větší než 250 pc, pok odpory mezi fi ltročními kondenzótory o jednot.
| ivými elektrodomi nesmí být menší než:

odpor v obvodu řídicí e|ektrody min 150
odpor v obvodu stínicí e|ektrody min 500
odpor v obvodu zoostřovocí elektrody min 5o0
odpor v obvodu onody min 17

.|e-!i vysoké nopětí pro nopdjení obrozovky získóvóno : nízkoÍrekvenčního zdroje
(nopř' sítě 50 c/s), pok obvyk|e kopocito onody vůči zem| nostoěí. Protože
přídovný kondenzótor'mó většinou většÍ nóboj než 250 pC, musí se v tom
přípodě zopojit omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor q onodu. Není
dovo|eno vybíjení nóboje kopocity Co/' odporem menším než í7 kB.

't0. 7. 1959 - 3,

O
a
t)
kl)
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Poznómky:

1' V provozu nutno vnější vodivý pov|ok uzemnit.

. 2, zoostřovqcí nopětí nostovit tok, oby zoostření by|o optimó|ní'

3. Předpětí řídící e|ektrody zóvěrné určujě okomžik' kdy zodstř€nó stopo ve

střEdu stínítko próyě mizí'

4. Moduloční nopětÍ U4r2 je dóno rozdí|em nopětí Ugt?- Ugti U6je oopět-í, '
při něm.Ž.pÍotékó' kotodový proud t00uA.

5. Při truo|ém zotížení se zkrocuje dobo životo.

ó. K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí mezi

kotodou. o vlóknem'co nejnižší; v žódném přípodě nesmí nřekročit 20V"i.

7, PřísÍÍoj, v němž je obíozovko vestověno, musí být opotřén průhIedným

ochronným štítkem před stínítkem obrozovky,

8. Při lé,ioué. žhovení se musí snížit impedonce iř ipojením kondenzótoru

no uved-enou hodnotu.

ffi-.tÍoďné=robÍozod(ou-*ts5iř8{h --

r0. 7. 1959 . 4,
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TELEV|ZNÍ oBRAZoVKA AW43-80

p1' '"

10. 7. 1959 - 5,
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Použitíl
, E|ektronko TESLA Aw 4}88 je obrozovó e|ektronko s obdé|níkovým stínítkem,

elektromognetickým vychy|ovóním poprsku, elektrostotickým zoostřovóním bodu
(fokusocí) o je určeno pro te|evizní přijímoče. Meto||zovoné stínítko dovoluje
pozorovóní obrozu při denním svět|e.

Provedeni:

Ce|osk|eněné s boňkóu se sÍérlckým stínítkem z kouřové sk|oviny o přitmelgnou
speció|ní sedm|ko|íkovou poticí' vnější pov|ok boňky je vodivý. Anodo 93 + 95
je vyvedeno no konické čósti boňky. Systém obrozovky je tetrodový bez iontové

r pqst i .

obdpbné typy:
obrozovko TESLA AW 4}88 nohÍozuje oÁerický b|p 17CýP4 o stejnoiménné

. 
evropské ýpy.

Žhovicí údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kys|ičníkovó, poro|elní nebo sériové nopójení stř!
doým nebo stejnosměrným proudem'

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

Dobo nožhovení

Chorokteristické hbdnoty :

Systém obrozovky

Vychylovóní poprsku

Vychy|ovocí úhe| vertikó|ní

Vychy|ovocí úhe| horizontólní

Vychy|ovocí úhet ve směru úh|opříčky

ostření bodu (fokusoce)

středéní Poprsku

Středicí mognet

Borevnó teploto stínítko

ó,3

0;3

<35

tetÍodový bez iontové posti

mognetické

870

1050

tt00

elektrostotické

mognetické

0-10G

7500 0K

ut
|Í
rÍ

v

A

25, 1. 1961 - 1.
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Borvo stínítko

Dosvit

stínítko

Sklovino stínítko

Vnější povlok boňky

Provozní po|oho obrozovky

Užitečnó plocho stínítko

Úhlopříčko užitečné plochy stínítko

Úhlopříčko profi|u stínítko

Ce|kovó dé|ko obrozovky

Vóho obrozovky

Potice

Provozní hodnoty:

Anodové nopětí

Zoostřovocí nopětí

Nopětí stín|cí e|ektrody

Zóvěrné nopětí

Kotodoý proud střední

Šířko zoostřené stopy

Moduloční nopětí při l'r : 
'0o 

ÉA 
')

Kopocity mezi elektrodomi :

Řídicí e|ektrodo vůči všem elektrodóm Cgr

Kotodo vůči všem elektrodóm C;.

Anodo vůči vnějšímu vodilému
povtoku Cgs*sslm

te|ev|zní bí|ó

střední

metolIzovoné

kouřové sk|o s propustností 75 0/o

vodivý

Iibovolnó

min 295X374 mm

min {00 mm

421 ! 3,5 mm t

3í9+8

5,5 kg

speció|ní sedmiko|íkovó

ugs*ss

uso

us,

-usr,
llc

-uot-

mox 1500
min 700

tó

o-iun

4(X)

fi34

í00

<0,5

<38

pF

pF

pF
pF

KV

v

V

U,A

mm

V

5. 1. 1961 - 2.
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uas* ss
ugs* gs

ugn

-ugn
ug,

ug,

-Ugt

-ugt

uor sP

Rgt

mox

min

mot

mox

mox

min

mox

min

mox

mox

Mezni hodnoty:

Anodové nopětí (|g3f 95 : 0)

Anodové nopětí minimó|ní

NoPětí zoostřovocí e|ektrody klodné

Nopětí zoostřovocí e|ektrody zópomó

Nopětí stÍnicí elektrody moxímó|ní

Nopětí stín|cí e|ektrody minimó|ní

Předpětí řídicí e|ektrody mox|mó|ní

Předpětí říd|cí e|ektrody minimótnl

Nopětí řídlcí e|ektrody šp|čkové

Svodový odpor Yídicí elektrody

Svodovó lmpedonce řídicí mřížky
(pro 50 c/s)

Kotodoť proud truo|ý

zotížení stínítko

Nopětí mezi kotodou o žhovlcín
vlóknem 3)

během 45 vteřin nožhovení

tryo|e po nožhovení

špičkové, truole po nožhovení

tryo|e po nožhovení

Vnější odpor mezl kotodou o žhov|cím
v|óknem př| porolelním žhovenÍ
z oddě|eného třonsformótoru

tmpedonce m6zi kotodou o žhovlcím
vlóknem při 'sériovém žhovení
(pro 50 c/s)

|mpedoncc mezi kotodou o žhovlcím
v|óknem při žhovení z oddě|eného
tronsÍoÍmótoru (pro 50 c/s)

Zgt mox

lp mox

Ws mor

16 tv

í3 kv

ro(n v

5At V

5mv

ff iv

150 v

0v

2V

r,5 MO

0,5 MQ

1í! M

t0 m{cnÉ

410 V

ff iv

2' 'OV

18 .V

u+klt-
u+klp
u+kl,-sp

u_klt+

mox

mox

mox

mox

A*lt mox MQ

MQ0'ízrlt

z*lt MQ

25. 1,1961 - 3.

HRČS - www.radiojournal.cz



Žhovicí nopětí př i  poro|e|ním žhovenÍ U; mox

mtn

mox

min

7V

5,7 V

318 mA

282 mA

uf

Žhovicí proud při sériovém žhoveni tt

l1

Žhovicí nopětí během doby nožhqvení
při sériovém žhovení Uf mox 9,5 v

Doporučení pÍo kon5t]ukté]y;

í' Je-|i některó e|ektrodo nopójeno za zdroie, který dóvó při zkrotu špičkový
proud íA nebo větší, nebo i*|i ve zdroji použito fi|tročního kondenzótoru,
jehož nóboj je větší než 250 pC, pok odpory mezi fi|tročními kondenzótory
o jednot|ivými e|ektrodomi nesměií být menší než:

odpor v obvodu řídicí e|ektrody 91 min 15o a

odpor v obvodu stínicí e|ektrody 92 min 5@ a

odpor v obvodu zoostřovocí e|ektřody 94 min 5@ {J

Odpor v obvodu vn onody gr*g5 min 17 kl)

Je|i vysoké nopětí pro nopójenÍ obrozovky získóvóno z nízkoÍrekvenčního
zdroje (nopř. 50 c/s) pok obvykle kopocito onody g' * 95 vůči zemi nestočí.
Poněvodž přídovný kondenzótor mó obvyk|e vyšší nóboj než 250 pc, musí
se v tomto přípodě zopojit omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor
o onodu.

2. Vybíjení elektrostotického nóboje mezi onodou o vnějším vodiyým povÍokem
je možno provódět jen přes ochronný odpor min 18 ko. Vybíjení přímým

zkrotem ie nePřípustné'

3' Poloho obrozovky v provozu je |ibovo|nó.

4. Při práci s obrozovkou nutno dbót toho, oby obrozovko neby|o vystoveno
nórozům. Sk|o boňky obrozovky nutno chrónit před poškozením, h|ovně
plochu stínítko.

. 
Při próci s obřozovkou musí být nechróněné čósti tě|o dostotéčně chróněny
(rukovice, ochronný štít opod.).
Přístroj, ve kterém je obrozovko použito, musí být opotřen průh|edným,

ochronným štítem před stínítkem obrozovky'

Poznómky:

1. V provozu je nutno vnější pov|ok uzemnit.

2. Modu|oční nopětí je dóno rozdí|em |Jgtz - |Jgti Up1 ie předpětí, při němž
je lk :  100 pA.

3' K omezení rušení střídovým nopětím musÍ být střídovó s|ožko nopětí mezi
kotodou o žhovicím v|óknem co nejmenší o v žódném přípodě nesmí pře.

kročit efektivní noÉětí hodnotu 20 V.

25. 1. 1961 - 4.
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Pornómky k rozměrovému výtrosu;

1. Vztožnó rovino je určeno ko|ibrem' kteý |e nosunut těsně no konus.

2. obro:ovko je opotřeno groÍitovým pov|okem, který je v provozu uzémněn.
Kontoktní péro se mojí dotýkot groÍitu V uřčeném místě no ploše 5ox5o mm.

3. objímko obrozovky se smí připoiovot pouze ohebnými přívody s možností
volného pohybu. Výstřednost obvodu potice obrozovky může být v kruhu
o průměru mox 45 mm.

4. P|ocho ko|em vn onody se mó udržovot v čistotě.

5. Uchycení qbrozovky musí být novrženo.tok, oby v žódném přípodě neby|
vytvářen t|ok no svór o no konus obrozovky' obrozovko mó být pod|oženo
měkkým moterió|em s dostotečnou pružňostí. jímž by se vyrovno|o to|eronce
sk|o o zojisti|o bezpečné uchycení obrozovky.

ó. Vzdó|enost osy středicího mognetu od vztožné roviny činí mox 57 mm.

. st:edicí mognet mó být co nejb|íže vychy|ovocím cívkóm'

nin A3E

/ndx q89

as

25. 1. 19ót - 5.
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TELEVIZNí oBRAZoVKA
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TELEV|ZNÍ oBRMoVKA
AWs3-80

Použití:

EIektronko TEsLA AW 53-80 je obrozovó eIektronko s obdé|níkovým stínítkem,
e|ektromognetickým vychylovóním poprsku, e|ektrostotickým zoostřovóním bodu
(fokusocí) o je určeno pro te|evizní přijímoče. MetoIizovoné stínítko dovoluje
pozorování obrozu př i  denním svět|e.

Provedení:

CeIoskIeněné s I isovonou boňkou se sférickým stínítkém z kouřové skIoviny

o s př i tmeIenou pot icí ducdeko| 12. Vnější povlok boňky vodivý. Anodo je

vyvedeno no kónické čósti boňky.

obdobné typy:
. obrozovko Tes|o AW 53-80 nohrozuje přib|ižný zohrqniční typ 21AMPaA.

Žhorici údoje:

Žhovení nepřímé, kotcdo kys| ičníkovó, poro|e|ní nebo sériové nopójení stejno.

směrným nebo střídovým proudem.

Zhovicí nopětí

Žhov|cí proud

Dobo nožhovení

Uf ó'3 V

rf 0,3 A

tÍ25s

Chorokteristícké údoje :

Systém obrozovky pentodový

Vychylovóní poprsku mognetické

Vychy|ovocí úhe| vertikó|ní ó8o

Vychylovocí úhel horizontó|ní 85o

Vychy|ovocí úhe| ve směru úh|opříčky 90o

ostření bodu é|ektrostotické

Úp|ný vychy|ovocí o zoostřovocí č|en 4PN 050 t3' 3PN o5o 32

Borvo stínÍtko te|evizní bí|ó

Borevnó teploto stínítko 5500 ož 7500 oK

Dosvit střední

stínítko metolizovoné

Sk|ovino stínítko kouřové sklo

|ontový Íiltr jedncduchý mognet osl ó0 goussů,

3PF 81ó 05,
1. ó.  1?58 .  ' l .
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Kopocity mezi elektrodomil

Řídicí elettrodo vůči všem elektrodóm Cnr

Kotodo vůči ostotním elektrodóm ck

' Anodo vůči vnějšímu vodlvému povloku Cgt{o/m

středicí mo9net

Vnější povlok boňky

Užitečnó pIocho stínítko

Úh|opříěko užitečné p|ochy

Provozní po|oho obrozovky

Vóho obrozovky

Potice

Provozni hodnoty:

Anodové nopětí

Nopětí zoostřovocí e|ektrody 2)

Nopětí stínicí elektrody

Modu|oční nopětí 4)

Kotodoý proud

Předpětí řídicí elektrody zóvěrné

Šířko zoostřené stopy

Mezní hodnoty:

Anodové nopětí moxinó|ní

Anodové nopětí minimó|ní

Nopětí zoostřovocí elektrody
moximólní

moximó|ní

1. 6. 1958 - 2.

0 ož 10 gqussů, 4PF 80ó 2í' 3PF &ló @

vodiýý 1)

mín /82X37E mm

mín 510 mm

libovoInó

osl  12 kg

K t2,27 ČsN 358909

8 pF mox

ó,5 pF mox

í0q) pF m|n
1800 pF mox

UOt*o 15

Ugs*or -í0) ož 300

Ugz 30o

ugr^

|,Íc l(X)

Ug92) -.{0 ož -80

mox ó'o

15 kv

_1(X) ož 300 V

4mv

-40 V mox

100 rrA

-5() ož _107 V

0'ó mm

ust*o

usqla

Uss*gl

Nopětí zoostřovocí elektrody min !mó|ní Ugs f gl

Nopětí stínicí e|ektrody moximó|ní Uge

Nopětí stínlcí e|ektrody m|nlmó|ní Usz

Zópotné nopětí říd|cí elektrody

mox

min

17 kv

12 kV

mox 5m V

min -2O0 V

mox 500 V

min 200 V

v4st

HRČS - www.radiojournal.cz



-

..

TELEV|ZNÍ oBRAZoVKA
AWs3-80

Zóporné nopětí řídicí elektrody
minimólní

Nopět i  řídicí eIektrody špičkové

Svodový odpor řídicí elektrody
(mimo odpor v kotodě)

Svodovó impedonce řídicí mřížky
(pro 50 c/s)

K,rtodcvý proud trvolý

Kotodový proud střední 5)

zotížení stínítko (špičkově)

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
v|óknem 6)

trvole po nožhovení

trvo|e po nožhovení

Vnější impedonce mezi kotodou

o v|óknem př i  sériovém žhovení

(pro 50 c/s) 8)

Žhovicí nopětí

př i  poro|e|ním žhovení

př i  sériovém žhovení

(/během doby nožhovení)

Žhovicí proud př i  sériovém žhovení

-Uot

Uo1

Rsr

Znt

l/!

rA.

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mox

mqx

min

mox

mox

min

OV

+2V

1.5

během 45 vteř in doby nožhovení U -| t ' l - l

u + kl- l
u-t;l+l

Vnější odpor mezi kotodou o v lóknem R1/1

ztlt

u/
u/

u/

rr
r i

. le.|i některó e|ektrodo obrozovky nopójeno ze zdroje, který při zkrotu dóvó

špičkový proud 1A nebo více, nrrbo mó.| i  zdroj f i I troční kondenzótor,  jehož

nóboj je větší než 250pC, pok odpory mezi f i l t ročními-kondenzótory o jednot.

I ivými e|ektrodomi nesmí být menší než:

M_(2

5Oo k!)

100 trA

150 pA

10 mW/cm2

4'lc v

200 v

125 V

1 MJ]

ko

7v

5,7 v

9,5 v

318 mA

282 mA

odpor v obvodu řídicí e|ektrody
odpor v obvodu stínicí elektrody
odpor v obvodu zoostřovocí eeIktrody
odpor v obvcdu onody

min 150 O
min 5c0 š)
min 500 A
min 17 kO

Je- l i  vysoké nopětí pro nopójení obrozovky získóvóno z nízkofrekvenčního zdroje
(nopř '  sítě 50 c/s),  pok obvykIe kopocito onody vůči zemi nestočí. Protože
přídovný kondenzótoř mó většinou Vě|ší nóboj než 250 pC, mu5í se v tom
přípodě zopoj i t  omezovocí odpor mezi přídovný kondenzótor o onodu.

1. ó.  1958 - 3.
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Foznómky:

1. V provozu nutno vnější vodivý pov|ok uzemnit.
2. zoostřovocí nopětí nostovit tok, oby zoostření by|o optimó|ní.
3. Předpětí řídicí e|ektrody zóvěrné určuje okomžik, kdy zoostřenó stopo ve

středu stínítko próvě mizí.
4. Modu|oční nopětí Ugrp je dóno rozdí|em nopětí Ugr2-Ug1; Ug' je nopětí,

při němž protékó kotodouý proud t00 uA'
5' Při truolém zqtížení se zkrocuje dobo životq.
ó' K omezení rušení střídovým nopětím musí být střídovó s|ožko nopětí mezi

kotodou 
'o 

v|óknem co nejnižší; v žódném přípodě nesmí nřekročit 20V.1
7. Přístroj' v němž je obrozovko vestověno, musí být opotřen průhledným

ochronným štítkem před stínítkem obrozovky.
8. Při sériovém žhovení se musí snížit impedonce připojením kondenzótoru

no uvedenou hodnotu,

1'  ó .  1958 .  1.
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TELEVIZNí oBRAZoVKA AW53-80
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TELEVIZNí oBRAZoVKA AW53-80

{
I

<p

as
o_

-d

2

1,5

0,5

-100 -?5 -5A -25 o._- Ug, LV)

1. ó.  1958 - 6 '

AV 53-80
lo= Í tU91)
Ugr,o=12 - 17 kV

\
o

řl '"7 I

)qr s(
\rl . t . ,

s7
I

/l
T \s/

/
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TEIEVIZl'.| í oBRAZoVKA AW53-80

nevychýlený zo os|řený b

440 -

optimdlní zaoslření
upr9,třqd' ,|i'nltIo

16 lJor,oL*v1 18
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TELEV|ZNí oBRAZoVKA AWs3-80

AW 53-80
l Jga,o=15 kV

rgr,o = 1O0 pA

Ugp pro op| lmdlní zo0sl ieni

4oo IJ,T tv) 5oo 
-

I
I

^i
5
+11

Ugj'5pro optt mól ni zaostře n i
upros|řed slinilko
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Použiti:

Elektronko TESLA Al^/ 5}88 je obrozovó e|ektronko s obdé|níkovým stínítkem,
e|ektromognetickým vychylovóním poprsku, eleKrostotickým zoostřovóním baiiu
(Íokusocí) o je určeno pro te|evizní přijímoče. Meto|izovoné stínítko dovoluje
pozorovóní obrozu při denním světle.

Provedeni:

Celosk|eněné s boňkou se sférickým stínítkem z.kouřové sk|oviny o přitme|enou

speció|ní sedmiko|íkovou poticí. Vnější pov|ok boňky je vodivý. Anodo 93 * 95
je vyvedeno no kónické čósti boňky. Systém obrozovky ie téttodový bez iontové

Posti.

obdobné typy:
obrqzovko TESLA AW 53-88 nohrozuje omérický typ 21DKP4 o stejnojmenné
evropské typy'

Žhovici údoje:

Žhovení nepřímé, kotodo kys|ičníkovó, poro|e|ní nebo séÍiové nopójení střído.
vým nebo stejnosměrným proudem.

Žhovicí nopětí

Žhovicí proud

Dobo nožhovení

Chorokteristické hodnoty :

Systém obrozovky

Vychylovóní poprsku

Vychylovocí úhel vertikólní

Vychy|ovocí úhe| hqrizontó|ní

Vychylovocí úhel ve směru úhtopříčky

ostření bodu (fokusoce)

Středění poprsku

Středicí mognet

Borevná tep|oto stínítko

teirodový bez lontové posti

mognetické

105 0

,t10 o

ďektro5totické

mognetické

0-10G

7500 0K.

ut

rl

.T

ó,3 V

0,3 A

<35 s

25. 1. 1961 - 1.
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Boryo stínítko

Dosvit

Stínítko

5k|ovino stíní1ko

Vnější pov|ok boňky

Provozní po|oho obrozovky

Užitečnó p|ocho stínítko

Úh|opříěko užitečné p|ochy stínítko

Úh|opříčko profi|u stínítko

Celloi aetto obrozovky

Vóho obrozovky.

Potice

Kopocity mezi elektrodomi;

Řídicí e|ektronko vůči všem e|ektrodóm Cnr

Kotodo vůči všem elektrodór. C,p

Anodo vúči vněišímu vodivému
povlo ku

Plouozní hodnoty:

Anodové nopětí

Zoostřovocí nopětí

' 
Nopětí stínicí e|ektrody

Zóvěrné nopětí

Kotodový proud střední

Šířko zoostřené stopy

Modu|oční nopětí při lk : 100 r'A 2)

teIevizní bíló

střední

metolizovoné

kouřové sk|o s propustností 75 0/g

vodivý

Iibovolnó

min 3E2,5X4E4 mm

min 514,5 mm

543 ! 3,5 mm

373+8

í1,5 kg

speció|ní sedmikolíkovó

min
mox

16

(F4.00

400

38-94

100

<o,ó

<3{t

'pF

pF

1200 pF

2500 pFCss*,BslÍr

ust*ss

us,
us,

-ugt"

lr-

-ugrri

5

KV

pA

mm

25. 1.19ó1 - 2,
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Mezní hodnoty:

Anodové nopětí (|93{g5 : 0)

Anodové nopětí m|nimó|ní

Nopětí zoostřovocí elektrody k|odné

Nopětí zoostřovocí elektrody zóporné

Nopětí stínicí elektrody moximólní

Nopětí stínicí e|ektrody minimólní

Předpětí řídicí e|ektrody moximó|ní

Předpětí řídicí elektrody minimó|ní

' Nopětí řídičí e|ektrody špičkové

Svodový odpor řídlcí e|ektrody

Svodovó impedonce íídicí miížky
(pro 50 c/s)

Kotodový proud trvo|ý

zotížení stínítko

Nopětí mezi kotodou o žhovicím
v|óknem 3)

během 45 vteřin nožhovení

truole po nožhovení

špičkové, truole Po nožhovení

truole po nožhovení

ugs*gs mox

ugs*gs min

UOn mox

-UOn mox

ug, mox

Ug, min

-Ug, mox

-Ug, min

Ugt rp mox

ROr mox

7At mox

l.t mox

Ws mox

U+klÍ_ mox

U+kl l-  mox

u-lrltstp mox

U-kl l+' mox

i6 kv

13 kV

rmo v

íx, V

5(x)v

2@V

r5o v

ov

2V

1,5 MQ

0,5 Ml)

150 pA

10 mýcm2

410 V

MV

.MV

125 V

Vnější odpor mezi kotodou o žhovicím
vlóknem při poro|elním žhovení
z oddě|eného tronsformótoru nplr

|mpedonce mezi kotodou o žhovicÍm
v|óknem při sériovém žhovení
pro 50 c/s) Zrlt

lmpedonce mezi kotodou o žhovlcím
v|óknem při žhovení z oddě|eného
tronsformótoÍu (pro 50 c/s) z*|r

Mt)

0,1 MO

MO

lr

25. 1, 1961 . 3.
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Žhovicí nopětí př i  porole|ním žhoven'U;

UÍ

Žhovicí proud při sériovém žirovení |j

r l

Žhovicí nopětí během doby nožhovení

př i  sériovém žhovení UÍ

odpor v obvodu řídicí e|ektrody 91
oopor v obwťti stínicí elei.tr.dy 9,
Odpor v obvodu zoostiorrci elektrody g,
Odpor v obvodu vn onody 9atg5

mox

min

7V

318 mA

282 mA

mqx

min

Doporučení pro konstru&téry:

,!. Je-|i některó e|ektrodo ncpójeno ze zdroje, který dóvó při zkrotu špičkový
prouc 1A nebo větší, nebo je-|i ve zdroji použito fi|tročního kondenzátoru.
jehož nóboj je větší než 250 pC, pok odpory mezi íi|tročními kondenzótory
o jednotIivými elektrodomi nesmějí být menší než

min 150 l)
min 500 A
min 500 Q
min 17 kP

Je-|i vysoké nopětí pro nqpóiení obrozovky získóvóno z nízkoÍrekvenčního
zdroje (nopř. 50 c/s) pok obvyk|e kopocity oňody 9. * e5 vůči zemi ne.

stqčí. Pcněvqdž přídovný kondenzótor mó obvykle vyšší nóboj než 250 lrc'
musí se v tomto přípodě zopojit omezovocí odpor mezi přídovný konden.
zótor o onodu.

2. Vybíjení e|ektrostotického nóboje mezi onodou q vnějším vodivým povIokem
je možno provódět jen přes ochronný odpor min 18 kíJ. Vybíjení přímým
zkrotem je nepřípustné.

3. PoIoho obrozovky V.provozu je Iibovolnó.

4. Při próci s obrozovkou nutno dbót toho, oby obrozovko neby|o Vystoveno
nórozům. Sk|o boňky obrozovky nutno chrónit  před poškozením, hIovně
plochu stínítko,

Při próci s obrozovkou musí být nechróněné čósti tě|o dostotečně chróněny
(rukovice, ochronný štít opod.).

Přístrcj, ve kterém je obrozovko použito, musí být opotřen průhledným,

ochronným štítem před stínítkem obrozovky'

Poznómky:

1. V provozu { €  Ntnr vnější povlok uzemnit'

2. Moduloční nopětí je dóno rozdíIem. Ugp - Ug1i Ug1 je předpětí, při němž

le 11. - 100 pA.

3' K omezení rušení střídouým nopětím musí být střídoíá s|ožko nopětí mezi
kotodou o žhovicím vlóknem co nejmenší q v žódném přípodě nesmí pře.
kročit efektivní nopětí hodnotu 20' V.

25. 1, 1961 - 4.
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Poznómky k rozměrovému výkresul

1. Vztožnó rovino je určeno ko|íbrem, který je nosunut těsně nq konus.

2. Cbrozovkq je cpotřeno groÍitovým pov|okem, který je v provozu uzemněn.
Kontqktní péro se mojí dotýkot 9rofitu v určeném místé no ploše 50X50 mm.

3. objímko obrozovky se smí připojovot pouze ohebnými přívody s možností
vo|ného pohybu. Výstřednost obvodu potice obrozovky může být v kruhu
o průměru mox 45 mm.

4. P|ocho kolem vn onody se mó udržovot v čistotě '

' s. Uchycení obrozovky musí být novrženo tok, oby v žódném přípodě neby|
vytvóřen tlok no svór o no konus obrozovky. Obrozovko mó být podloženo

šk|o o zojisti|o bezpečné uchycení obrozovky.

ó' Vzdólenost osy středicího mognetu od vztožné roviny číní mox 57 mm"

Stiedicí mognet mó být co nejb|íže vychy|ovocím cívkóm.

tnn 038

,ndx q89

4lq<

!6lA4

25' 1. t9ór -  5.
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