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Poditl'

o&lzo"l.o IEsl^ 7 oR 20 io rroitagÉí r iody obrrzov* TESIA" 
'|odor 

pro ]
ma|e o*il"grefy m6o ialo lonrolď obrlzovb b ltá|cml Po.o.ov.oÍ lony'ilcvmýc|r i
r|clticlý.h poóodů. .. .

Provtdrnt: \

Ccoůlr*nr r ornilo|rlovou patiď ne průnáu l7,5 nrrn r |ovovýrn vodicÍín l|ičem.
Vychylovóa| mrylrůtriclÓ.

Obdobni Vpy;

oL'uo*e 
' 

Qn 20 nÁlaruir rr|rrcnilní typy DG 7 -2, DG 7 *3. DG 7 _\

D6 7-5, DG 7-Ó. oR l/ó0/o5' oE 407 v' 3 8p l' 3 GP l' 3 QP l, :'
3 sP l. E-1205--{-7,

Žlrcdcrůdrjr ,  

,  
. ' . ,

ŽhavanÍ rcpllme.latlroda lyrličntlovd nrpátoní rťrdcvým albo $rinoro|rýn procdarrt)

Z|rrvicÍ nepótÍ

Ž|r"'ict pood

Chaleltrrílticlró vtrrtnolti r

Vychylování papr|ru

Olťrnr bo&r

8Erva rt.lríllr

Dovit

Urirřny průměr *inrlr

Kagecily:

Uy 6,3 v

\ 0.7 
^

r|*to*eticb, ncrynrliclrÓ

JrltoltrtidÓ

rdro!

rfieJnr :

ó0.mm

. .'.-ť;.

.I: il
Bi--

Vrrupri lapacita lldict oldrody a! pF

Vrrrrpt tapc<ila vychy|ovrcí Jr*icly Dl CD, 3 pF

VrtlprÍ lapccita 
"ychylo"ect 

dc:tiily D2 , CDr 3 eF

VstuprÍ leprcir.a vyclylov*Í datitly.D3 CDr 1 ď ,

Kcpecitl vychy|ovrcí dařly D| vi}či D2 CD,/D, o,l pF . '..i
Krpcita vy<hylovaci d*titly Dt 

"ir;i 
D: CD',g. O,is pF ,....."" 

:

Kopacitr vychylovací drllič|ty D3 vůč' D4 
. 

CD./D.+.. 3.5 PE

Kaprcita vyclry|ovr<i Jc*ičly Dl 
.vi,ti 

D4 cD1,'D.-1.1 0,9 PF

. i t  :

.'ť
--,-ia
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ilGStlA

Provoznt hoJaoty:

Anodov! mpltí

Zaliovací n.ÉtÍ P5i U.:75 oi1

uán&ovJro aepltí

Z*tlove nrptu

. Cidivo:t vyc|rybvacÍc|r d.ttiě* Dl - D2

Cil|ivost vyc|rylovacíclr dcrtičelr D3 - D1

Mrrol [odooty:

Amdov| nap&Í

Zcoúřovrcí nrpií

Nopětí lÍdicÍ clrltrody

Svodový odpor lldict deltody

Svodový odpor vyóylovr<tclr dotieel

sdčlcv. n.Étr mezi dertitbmi. piíp.dÍ!Ó 
'n€rirnodou 2 c libovolnol d*|ičltoo vyima D,l

Ka{rodový proud trvr|ý

Zattlihlaorl ltínfilr

I

I

U", í'0

Uo, t20 190 V

Ue -25 -40 V

S g;p. 0,41 O,273 nnlY

S pyp. 0,a o,25 rrnlY

Uc: l tr  1000 V

lrl tn.r 500 V

U9 ncrmí být nildv l|adne

R9 nr 1.5 M{)

Rp 
'I.I 

3 Mí)

Emu

|1 ň.r

W3 m.r

500 v

50 p\t)
3 mWgmt

;r"*a*If|-
\ i
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TGSIlA

Pozrórlyl

l) oJb& pou& r LelroJy t.píY. Po ijím v7ilarnÍ po dcbe rcixnl l minďy.

2) K odrnoč lrtlrodr ir úřJn| zrřrdit do |radrcJ:vého ďÍvoJu odpcr oli 200 Lo.

3) Správný provoe obratovly.vytrduic od'tÍněnÍ cr luolrticl1h pok hÍn*ovýn

!Íytt.lr, .h|ďÍo'!.gnďGlýó polt lryrn : ma9nc.icl7 n*H'o l'e'iá|r.
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MGS[A FroRsol

PoužitÍ:

Obrazovka TEstA l 2 QR so je ulčena PÍo ma|é kapacity vychy|ovacích destičel

k použití v osci|ografech pro vysoké nároky a vysoLou psací rych|ost.

Provedení :

Celosk|eněné s devítikolíkovou paticí na průměru 25 mm. Vychy|ovací destičLy isou
uyvedeny lláttýni přivody na boku baňky' Rovněž tal urychlovací anodc a3. Vy.

chyIování symetriclé.

Obdobné typy:

' oblazovka 12 QR 50 nahrazuje ekvivalentní typ 
.|25 

Z1 a zahraniční typy 5 JP l '

Mazda 30'C.2, oE 41 1 PA. Často může nahradit  i tyPU DG 13.12.

ŽhavicÍ údaie:

Žhavení nepřÍmé, kathodo kysIičníLová, napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem1)

Žhavicí napětí U t ó,3 V

Žhavicí proud k o,l x

CharaLterirticlé v|astnorti l

VychylovánÍ paplsku e|eltrostatické, symekické

Ostření bodu e|ektrostcticlé

Barva stinÍtka :elená

Dosvit střední

t t- . .  
-  

.  . ,  
- lUžttečný prúměr stinítka ]00 mm

Kapacity:

Vstupní Lapacita řídicí elekkoJy ca 7 pF max

Kapacita vychyIovací Jestičky Dl vůči D2,
ostatnÍ uzemněno CD,/D, l,3 pF max

Kapacita vychy|ovací destičky D3 vůei D4'
ostatní uzemněno CD,/D. l,8 pF max

Kopacitc vychy|ovaci destičly Dl vůti
Yšém ostótnÍm e|eltrodám CDr 4,3 pE max

Kapacita vychy|ovací destičky D3 vůči

Yšem ostatním elekhodám CDs ó pF mex

HRČS - www.radiojournal.cz



ilGStla
Kapacite destičky D] yůči všem ostatnÍm

vyjma .D2, která je uzem4ěna CD.

Kapccita destičky D2 
'ůči 

vsem ostatnÍm

vyjma Dl, která je uzemněnu CDr

Kapacita destičky D3 Yůči všem ostatním

vý|ma D4, která ie-uzemněn" CDr

1 500

1 500

U 
", 

4oo

U^ -60

S Dr/Du o'8

s DrlD, o'4

pF max

pF max

pF t"t

pF max

pF max

3000 4000 v

1 500 2000 v

400 500 v

-60 -80 v

0,62 0,48 mm/V

0,31 0,24 mm/V

2,7

Kapacita dé'tičky D4 vůči všem ostatním

vyjma D3, která je uzemněna

Kapacita |athoJy vůči všem ostatním elektrodám

. Pro"ornt ,hodnoty l

Nepětí urychIovací anody

.Anodové napětí

Zaostiovací napětí při Uq :75 oio

zánikového napětí

Žánikové napcti

Citlivost 
'y.hy|o"acích 

destiček Dl _ D2

Cit|ivost vychylovacích destiček D3 _ D4

MoznÍ hodnoty:

NapétÍ urych|ovací anody

Anodové napětí

Zaostřovecí napěťi

NaPětí řídicí elekt,ody

'  - . .  rr  i l lřomeÍ mper| Uas/Uó'

ŠpičLové nepětí mezi unodou a l ibouo|nou

vychylovací destičkou

Svodový odpol řídicí e|ektrody

Svodový odpor vychy|ovacích destičoL

Napětí mezi kathodou a žhavicím v|éknem

(stejnosměrné nebo špičková hodnota střrdaveho)

Cn 4,1

c1 6

uu,

U",

Uu,

u",
U",

U.
9l

měx

max

nax

max

min

max

max

max

max

4400 v

2200 v

i loo v

-rso v

\ov
b

500

3

l z)

E

R^

Rp

E k/l

va
MO
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ilEStLA
Poznámky.

]) odbcr proudu 
'.k'.thody 

teprve po jejím vy)havení po Jobu nejméně 1 minuty'

2) K ochraně kathody je úče|ne zařadit do LathoJového přívbdu odpor asi 200 kQ.

3) Správný pro"oz obrazo'ky vyžaduje odstínění e|ektrosraticlych poli hIinikovým

trytem, e|eltromagnetických po|í krytem z magneticky měkkého materiá|u.

D!

02

I

l2 QR 50

r
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ilGSLA".
PoužitÍ:

obra.ouka TEstA 12 QR st je Určene pro mate kapacity vychy|ovacÍch destičel
pro použití v osciIografech pro vysoké nároky . vysokou psací rych|ostí a d|ouhým
dozníváním stinítka.

Provedcní :

Celoskleněná s devítÍko|íkovou petici na průměru 25 mm. Vychy|ovacÍ destičky jsou

vyvedeny kratLými piivody na boku baňky. Rovněž tak urych|ovací anodo 
"3. 

Vy-
chyIování symehické.

Obdobná typy:

obra.ovLu 
.l 
2 QR 50 nahrazuje zahraniční typy' Mazda 30,C,2lP2, oE 4.l .i PAV.

Žhavicí údaje:

Žhavení nepříme, kathoda kysli;niková, napájení střídavým nebo stejnosmětným ptoudeml)

ŽhavicÍ napětí

Žhavicí proud

Charaktgli:tické vlastnorti l

Vychylování paprsku

ostření bodu

Barva stinítka

Dosvit

Užitečný PÍůměr stinítka

Kapacity:

Vstupní Lapacita řídicí e|ekt,ody

Kapacita vychy|ovací destitky D'l
ostatní Uzemněno

. Kapacita vychylovací de:tič|y D3
ostatní Uzemněno

U1 ó,3 V

11 0,7 A

e|ektlostaticke, symetrické

elektrostaticLe

zeIená

dlouhy

IUU MM

c^
YUC| VZ,

CD,/Do

vůči D4,
Cn rn9E] VL

'1,3

pF m"t

pF max

pF max' lR
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MEStLA
Kapccita vyclry|ovaci destičly D1 vůči
všem o:totním e|ektrodám

' 
Kapecita vychy|ovecí destičky D3 víči
všem ostatnÍm e|ektroJám

Kapecita destičLy Dl vůči všem ostatnÍm
vyima D2, která je uzemněna

Kcpacite dedičky D2 vůči všem ostatním
vyim. Dl, která je uzemněna

Kapacita deltičLy D3 vůči všgm o5t.tním
vyima D4, která je uzemněna

kapacitá,destieky D4 vůči všem ostatním
vy|ma D3, Lberá je uzemněnc

Kapacita Lathody vůči v6em ostatním e|ektrodám

Provolní hodnoty:

Napěfí urych|ovací anody

Anodové napětí

. Zaostřovací napětí při Us :75 o/o

. 
zánikového napětí

Zánikové nepětí

Citlivost vychy|ovacÍch destičel Dl - D2

Gt|ivost vychylovacÍch de:tičeL D3 _ D4

Mczní hodnoty:

Napětí urych|ovací anody

Anodové napětí

Zaostřovací napětÍ

. NaÉtí říd|cí elelrtrody

Poměr napětÍ Uu,/Uo,

ŠpičLové napětí mezi anodou 
" 

|ibovo|nou
vyihyIovací destičkou

Svodový odpol řídicí e|élhody

CDr 4,3 pF

CDr 6 pF

CDr

CDr

CDr

cD.
C1

pF max

pF mat

pF max

2,7

?Á

4,1 pF

ópF

mox

mat

u u, 1 500 3000

Uo, t5oo l5oo

Uo, 400 4oo

U9 -ó0 -óo

S Dr/D" 0,8 0,62

S Dr/Dn 0,4 O,3l

u"o

uo.
t l

-at

Un,

m.x 4400

max 2200

max I tuu

máx - l  50

min 0

m.r 2

E tnax

Rg max

500

4000

2000

500 v

-80 v

0,48 mm/V

024 mm/V

V

V

V

V

V

V

MO
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TESTA
Svodový odpor vychy|ovacích destiček R 9 max

Napětí mezi kathodou a žhavicím v|áknem
(stejnosmělné nebo špičková hodnotc střídavého) E klÍ max

Kathodový proud trva|y I p max

Zatížite|nost stinítka W. max

Poznámky:

t) odba. proudu z kathody tePrYe po jejím vyžhavení po dobu nejméně 1 minuty,

2) K ochraně Lathody |e úče|né zařadit do kathodového přÍvodu odpor asi 200 ko.

' 3) Správný provoz obrazovky1vyžaduje odstínění eleLtrostatických poIi hlinikovym

Lrytem, eIeltrome9nétických po|í krytem z magneticky měkkého materiá|u.

12 QR 51

12s v

50 y.A')
3 mWcm2

15tú5
Dl

Dl
02

o
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