
34. ELEKTRÓNKOVÝ INDIKÁTOR YYLADENIA EAM86 

A PRíKLADY JEHO POUŽITIA 

Istou kompenzáciou nelineárnych skreslení v elektrónke mede však nastat 

prípad, že nelinedrne skreslenie pri vnútornom odpore zdroj« 30 kS2 je menšie 

oko pri odpore 10 kC2. Kompenzácia vzniká pre ČiniteT nelineárneho skreslenia 

ks zakrivením prevodovej charakteristiky ('A f(U«)). 
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Obr. 33.15. 

Vhodnou volbou anódového odporu triády, resp. predradného odporu 
v obvode tieniacej mriežky pri pentóde je možná čiastočná kompenzácia 
týchto skreslení. 

Pritom je však potrebné skontrolovať skreslenie s róznymi elektrónkami 
toho istého typu, aby sme sa presvedčili, do akej miery sa ovplyvňuje kompen-
zaci« rozptylom jednotlivých kusov. 
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Konštrukcia elektrónky 

Táto indikačná elektrónka obsahuje svetelný systém, zosilňovací systém 
(triáda) a jednu diódu. Svetelný systém a dióda majú spoločnú katódu. 

Svetelné pole (inclikačrul plochu) tvori, oko to vidieť z obr. 34.01 a 34.02, časť 
prstencového pásika na vnútornej strane sklenej banky. Obidva svietiace diely 
indikačnej plochy sú oddelené pásikom tieho no šírkou b. 

šírka tieňa b sa ovplyvňuje (kladným) napčitím na riadiacej elektróde sve-
telného systému vzhradom ku katóde. S rastúcou hodnotou tohto napatia 
klesá šírka tieňa. Pri určitej hodnote dotýkajú sa obe časti svietiacej plochy, 
čím pásik ticha zmizne úpise. 

Obr. 34.01. 

Pohlé>d Co elekrénku zdola 

Uhel svetelného výseku 

Obr. 34.02. 

Ak riadiace napčitie zvyšujeme dolej, d8jde k prekrytiu svetelných pl8ch, 
čiže na mieste tich« vzniká jasnejší pás. šírku tohto jasnejšieho pásu označu-
jeme ako prekrytie (záporná š(rko ticha). Pod'« zapojeni« elektrónky m8že byt 
táto šírka až 2,5 mm a móže na využívat na indikáciu prebudenia. 

Riadiace napčitie pre svetelný systém získame za zosilňovacieho systému. 
šírku ticha takto ovplyvňujeme pomocou riadiaceho napčitia zosilňovacieho 
systému. 
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Indikácia jednosmerného napatia 

Na obr. 34.03 až 34.06 uvádzame štyri zapojenia $ príslušnými charakteris-
tikami, ktoré znázorňujú vzťahy medzi šírkou tieňa a vstupným napatím. 
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Obr. 34.03. 
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Obr. 34.03 ukazuje schérnu, ktorá má na vstupe delič napatia. Ak máme 
zabránil zápornej šírke tieňa (hrubo vytiahnuté charakteristiky), spojíme 
riadiacu elektródu svetelného systému cez odpor 390 ks) (na obr. 34.03 R,) 
a katódou tohto systému. Hrubo vytiahnuté charakteristiky platia pre Ru = co. 
Pre obe charakteristiky vpravo je .& = co. 
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Obr. 34.04. 

Na obr. 34.04 vidíme zapojenie, v ktorom pomocou odporu zapojeného do 
anódy svetelného systému (tu je to 10 IcS2) dosiahneme zvlášť verkú záporná 
šírku tieňa (4 mm). 

V schéme na obr. 34.05 spósobuje odpor R záporná napaťovú spatnú vazbu. 
Jej cierom je zvačšiť napaťový rozsah indikátora, čile znižil indikačnú citlivosť. 
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Zvlaštnosťou tejto schémy je, že na odpore zdroja jednosmerného napčitia 

vystupuje časť napájacieho napatia elektrónky oko kladné napatie. Pri zvo-
lenom návrhu podťa obr. 34.05 by mal jednosmerný odpor zdroje klesnút pod-
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Obr. 34.05. 

statne pod hodnotu 2 Mn. Aj tu mažeme odstranil záporná šírku ticha odporom 
390 kn zapojeným medzi riadiacu elektródu a katódu svetelného systému 

(& na obr. 34.03). 
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Obr. 34.06. 
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V zapojení podía obr. 34.06 na rozdiel od obyčajnej indikácie rastie šírka 
tieňa no vzrastajúcou absolútnou hodnotou záporného napatia mriežky zo-
silňovacieho systému. To dosiahneme tak, že v zosilňovacom systéme pracovný 
odpor namiesto do anódy zapojíme do katódy a riadiacu elektródu svetelného 
systému spojíme s katódou namiesto s anódou zosilňovacieho systému. Hodnotu 
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katódového odporu nastavíme tak, aby v stave bez budiaceho vstupného na-
pdtia Lf,t bob a šírka tieňa nulová. 

Indikácia striedavého napčitia 

Pri indikácii striedavého napdtia, najmd ak ide o nízku frekvenciu, móžeme 
využit vmontovanú <módu diódy na usmernenie vstupného napčitia. Obr. 34.07 
ukazuje toto zapojenie, ako aj príslušné indikačně charakteristiky. Filtračný 
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Obr. 34.07. 
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kondenzátor ležiaci paralelne k odporu R nesmie mať KIM vefkú kapacitu. 
Obyčajne sa nejde na vélčšiu časové konštantu RC ako 40 ms. Této hodnotu 
dostaneme s kondenzátorom 10 nF a odporem R -= 4 MQ. Na obr. 34.08 
vidíme frekvenčnú charakteristiku našej schémy. 
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Obr. 34.08. 

Pre meranie striedavých napdtí nahradíme pevný odpor R potenciometrom 

no stupnicou. Potenciometer nastavíme vždy tak, aby sa svetelné pásiky na 

indikátore práve dotýkali (šírka ticha je nulová). Stupnicu potenciometra 

ociachujeme v hodnotách naptitia. Schému ukazuje obr. 34.09. 
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lndikácia nuly 

Kvali vysokej citlivosti mčižeme indikátor EAMF.6 použit ako indikátor nuly 
v meracích mostíkoch. Opisované schému ukazuje obr. 34.07. Na obr. 34.10 
a 34.11 sú príklady mostíkových zapojení, ktorým vyhovuje schéma pot% 
obr. 34.07. 

0,2aí 3,3n,A 

Obr. 34.09. 

Použitie v absorpčnom merači frekvencie 

Absorpčný merač frekvencie (obr. .34.12) obsahuje dva rezonančně okruhy, 
v ktorých sa prepínajú cievky. 

Podta toho má dva vstupy s koaxiálnymi konektormi. Ako ventil na usmer-
nenie striedavých napižtí z rezonančných okruhov namiesto bežnej diódy slúži 

Obr..34.10. Obr. 34.11. 

germániová dióda 0A159. Takto získané jednosmerné napdtie odoberáme 
z potenciometra 3 MO, využívaného ako naptitový delič. S udanými hodnotami 
súčiastok dosiahneme indikačnú citlivost asi 100 mV. Ladí sa na minimálnu 
šírku ticha. 
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Taburk« cievok 

Rozsah I Otočný kondenzátor 250 pF 

Frekvenčný 

rozsah [MHz] 
0,14 až 0,35 0,35 až 1,0 1,0 a/ 2,2 2,2 až 7,25 

Indukčnosť [u.H] 7 000 
Vinutie krížové 

vinutie 
10 x 0,05 

Všecky cievky s jadrom 

Rozsah II 

Frekvenčný 

rozsah [MHz] 

1 100 
krížové 
vinutie 

10 x 0,05 

140 28 
krížové krížové 
vinutie vinutie 

10 x 0,05 10 x 0,05 

Otočný kondenzátor 15 pF 

7,25 až 11,5 11,5 až 19 19 až 32,5 32,5 až 55 

Ind ukčnosť [ct.H] 
Vin utie 

Frekvenčný 

rozsah 

28 
krížové 
vinutie 

10 x 0,05 

[MHz] 

10,5 
vrstva 

s jadrom 
0,2 CuL 

55 až 95 

4,0 
vrstva 

s jadrom 
0,2 CuL 

95 až 140 

1,35 
vrstva 

s jadrom 
0,2 CuL 

140 až 260 

Indukčnosť 

Vinutie 
0,55 

vrstva 
0,5 Cu 

Cievky s jadrom na ladia posunovaním jadra. 
Cievky bez jadra (postriebrené, 0,5 Cu) ladíme vhodným rozťahovaním tesne 

navinutých závitov. ladrá 4 mm, charakteristická farba čierna (Fa. Vogt 

u. Co KG). 

0,25 
vrstva 
0,5 Cu 

0,13 
vrstva 
0,5 Cu 

Obr, 34.12. 
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Obr. 34.13. 

Napájač pre absorpčný merač frekvencie 

Schému ukazuje obr. 34.13. Obsahuje sieťovy' transformátor, usmerňovač 
v Graetzovom zapojeni (AEG B 250/C30) a filtračný člen skladajúci na z odporu 
a dvoch elektrolytických kondenzátorov. Pre sieťový transformátor platí 

ladro M55, dynamový plech IV 

Vstupné vinutie 1-2 2400 závitov 0,13 CuL 
Anódové vinutie 5-6 3380 závitov 0,10 Cul. 
žeraviace vinutie 3-4 87 závitov 0,45 CuL 
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