
UGSILA I Ey 3000 I

Použitl r

Elektronka TESLA EY 3000 je jednocestná vakuová usmérňovací eleltronLa s ne-. 
přÍmo žhavenou kysličníkovou kathodou, vhodná k osazování napájecích zdrojů pro
zesi|ovače a vysi|ače o výkonu nejvýše do 10O W. Nedoporučuje se k osazování
nových přístroiů.

Provedení l

E|eltronLa Ey 3ooo ie opatřena přitmelenou baLe|itovou paticí typu 
,,P.,, 

s osmi
postranními doteky. Anoda je vyvedena na čepičce na vrchoIu baňky.

Žhavic l  úJaje:

Žhavení nepřímé, Lathoda ky,|i;niková, napájení para|elní střídavým proudem.r)

Žhavic i  napětí

Žhavicí proud

Doba nažhavení

Kapacity mczi eleltrodami:

Kopacita cnoJa - Lathoda

Anodové napětí střídevé naprázdno

Usměrněné napětí

Nejvyšší usměrněný prouo

Vnitřní odpor transformétoru

Vstupní lapacita fi|tru

Mezní hodnoty:

Usměrněný proud střední

Usměrněný prcud ip iekovy

Inversní ncpětí

Anodová zkáto

U1

lJ
6,3 v

1,33 A

J min.

800 V^rĚ|
800 v

0,3 (0,24) A')
'I 50 p

3 l"F

0,ls (0, ' l  2) As)

0,7 5 Ar)

3,5 kV5)
.l 0 w

C"/k

F
-a

l l
"3s

.  ss

Rr

t-'  sp

F

Ncpětí mezi kathodou a žhavicím vláLnem

(stejnosměrné nebo špičková hodnota střÍdavého) E l/Í max

pF

ProvoznÍ údaje:

Dvoucestný usměrňoyoč s londensóťorovým vstupem Íiltru:

2x

máx

max

m3x

max

100
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UGS[A

Poznámka l

.l) 
Seriové napójení dvou e|e|tlonet le dovoleno ve dvoucéstném usměrňovači.

z) odbar usměrněného proudu 0,3 A je piípuíný jen při telgrafním provozu (ne.

modulovaná tele9rafie) při stisLnutém k|íči.

Pro trvalé zatíŽení platí hodnota 0,24 A.

3) odebirany usměrněný proud O,1 5 A je přípustný jen při telegrafním provozu

(nemodulovaná te|egraf ie) př i  st isknu!ém kl ie i .Pro trvale zatížení platí hodnota 0, l2 A.

4) Spičkový proud, který zatěžuje kathodu, můŽeme stanovit přibIižným vzorcem

t--
0,4 E6

LI
Issv

V němŽ značíi

E u _ anodové napětí střídavé ve V.1

| ,, _ usměrněný proud střední v A

R _ ce|k"'y odpor zdroje, t. j. odpor transformátoru R1 -| odpor usměrňovocí

e|eLtron[y R; 1 případný seriový ome:ovací odpor Ro 
' 

í).

C _ vstupní kepacita fi|tru v pF

Vzorec p|atí pro dvoucestné usmjrnění a kmitočet sítě 50 c/s'

5) Anodovo'napětí střídavé je nutno zapínat až po nožhavení kathody; není.|i

to možné, musíme počítat se sníženou hodnotou max přípustného inversního napětí

2 LV. Inverení napětí při dvoucestném zepojení s kondensátorovým vstupem filhu
Vypočteme ze vzolcei

E in": E" , 1l z + V,,,
v némž značí;
E 

" 
_ anodové napětí střídavé ve V"J

U ,, - usměrněné n6Pětí na vstupním kondensétoru fi|tru ve V,

/ R'+ ,5ooo
c2

--l
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Použiti

.'Elektronka TESLA GY3oooN je vakuová jednocestní usměrňovací' elektroDka
s nepřímo žhavenou kysličníkoiou kal,hodou, vhodná pro usměTňovací části
větších 

.zesilovačů 
nebo : malÝch wsilačů

Provedení:

Elektlonka EY3oooN je opatřetra přitmelenou lamelovou paticí s osmi Post[an-
!,ími doteky, Anoda je vyvedena na čepičce na vrcholu baňky.

i . :

obdobné typyl

Elektronka EY3000N nahrazuje elektronku 'TESLA EY3000' od níž se odlišuje
vyšším žhavicim proudem' a uižším vnitřnín odporem.

Žhovici údoje

žhavení nepřímé, paralelní nebo .seliové napájeni střídavýn frouden'r)

Žhavicí napětí

znavrcr prouo

Doba nažbaveni

Kosiocitý mezi etektrodomil
. KaPacita anody vůči k4thodě

Chorokteristické. údoje l

Anotlové napětí

Anodod proud

Prouozni hodnoty:

J e dnoc e s tnÝ usmět ňov aě :

Anodové napětí stř.idavé2)

Usměroěný proud

UsměIněné napětí

vqitřtrí odpor trarlsformátoru

vbtupaí kapacita filtrtl

calu

ut q,3. v

If  1,65 A

t 1 min.

pF

30v

Uo mA

U2

Ia r l
\f-

I

I
E2

Iss

uss

R1

c

1200 VeÍ

220\ mA

1350 V

150 a'

4pF

\l

i'- -

25. Í1' t9s7 - 1'
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo STRoJÍRENsTvÍ

Pat ice:

Váha:

EY3OOON

Dv ouce s tný usIněÍňovač l

Anodové napětí stŤidavé2)

ITcmÁrněnr i  nrnrrd

TT.ňĚŤněňÁ ň^ňěÍí

Vnitřní odpor tlansformátoIu

v srupnt Kapactra rlMu

Mezni hodnoty:

InveIsní napětí špičkoÝé2)

Atrodová ztláta

UsměIněný proud trvalý

Usměrněný ploud špičkový

Vnitřní odpor transformátoIu

Napětí mezi kathodou a žhavicín vláknem
(sLejnosměrné nebo špičkolá hodnota
střídavého)

Poznómko:

Í&1

P ČSN 35 8914

cca 52 g

!a

l ss

uss

R1

! lnv

l ss

Iss

R1

Ek/f

Všp

2X850 V

400 mA

800 v

2X150 a

4pF

max 3500

niax 10

ll]dx 120 í150) 3)

max 750

max 150

mA

mA

p

100

1 Seriové napájení žhavicích vláken dvou elektronek je dovoleno pou2e

ve dvoucestném usměrňovaČi' 
,/ \

2 Anodové napětí střídavé je nutno zapínat aŽ po nažhavení kathody; neni.i i
to z plovozních důvodů možné, musí se sníŽit maximálni inversní napěti
na 2000 všp.

3' Při telegIafnÍm provozu.

26. 11. tS57 - 2.

TESIA nOlnOU
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ilES[A DCG 4i 1 ooo

PoožitÍ l

E|eLtlonka TESLA, DcG 4i1000 je jednocestná, p|ynem p|něná usměrňovací výbojka

s přímo žhavenou kysl ičníkovou kathodou, vhoJná k osazování napájecích zdrojů

pro ve|ké zesiIovače a ma|é vysí|ače.

Provedení :

Baňka ze speciá|ního sk|a opatřena přitme|enou paticí se závitem Edison E 27 pro

přívod žhevicího p'oudu. Anod" je vyvedena na šroubové sYorce na vrcho|u bcňky,

Žhavic i  údaje:

Žhavení přímé. kathoda kysIieniková, napájení střídavým Prouoem'

Žhavicí napětí

Žhavicí proud

Chalakteristické údaie:

Usměrněný proud

Nejvyšší zápa|né nopětí

Napětí na ob|ouku

| ., 0,25 A

U,,^ mox 20 V

U 
", .  

max 17 V

U1
|Í

1( \/

ás l)^

Maximá|ní provornÍ hodnoty:

Dovo|ené anodové napětí střídavé a jemu oJpovíJojící usměrněný prouJ, trvcle

dodávaný výboikou, závisí na dluhu zapojení (obr' 1 . ó). V tabu|ce jsou sestaveny

hodnoty efektivniho anodového napětí střídavého (Eu ), Iim oJpovídající maximální

hodnoty usměrněnéh9 proudu trva|ého (l,. ), stejnosměrná naPětí na fiItračním kon.

densátoru pii těchto proudech (U,, ) a onodove zháty (W" ) pro jednot|ive druhy

zapojenÍ podle obr, '] . o'

HRČS - www.radiojournal.cz



ilGS[A

ZapoIení
ř
-a

Vel
' ss

mA

U,, wa
W

obr. l 3500 500 JIJU 1 580

obr. 2 4l  00 750 4800 3ó00

obr, 3 3500 '1 000 4500 4480

obr. 4 7000 500 6300 JIOU

obr. 5 7000 750 9600 7200

obr. ó 7000 1 000 9000 8960

Nejvyšší špičLová hodnota usměrněného proudu | ,, max 1 A

|nversní špičkové napětí E in" max 1 0 kV

Pornánka:

Před uvedením do .hodu musi byt výbojka předem zahořena po dobu ] 5 minut
poIovičním, nejvýše však jmenovitým anodovým proudem. Během zahořovánÍ má
rozptýIená rtu{ konJensovat ve spodní části baň|y.
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ilcsla DCG 4t 1 000

1br.4, ----_ř
tffi-

ffi obr.s:
L,ri-i
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UGSTA
Použitl r

Výbojka TESIA l 749 A je p|ynem p|něná dvoucestná usměrňovací výbojka, vhodná

do usměrňovačů pro různé plůmysiové úče|y, jako na př' napájení elekhomagnetů

upínacích desek, k napájení motorů, ob|oukovek, L nabijení akumu|átorů nejvýše o 36

o|ověných nebo 54 a|ka|icl.ych článcich, plo e|ektÍochémické procesy a pod. Robustní

konstrúkce, vysoká účinnost a dIouh+ životnost je Předurčuje pro přístroje vysoce

namáharré.

Provedení:

Baňka ze speciá|ního sl|a opatřena pá:kovými přívody pro žhavení, kterými se vý.

boika zasazuje a upevňuje v přískoji. Na vrcholu baňky jsou vyvedeny obě anody

na šroubovací přívodnÍ svorky' Na poněkud níže po|oženou menší šroubovací svorku

je vyvedena pomocná zapa|ovací elektroda, kterou výrobce připojuje pomocí seriové-

ho oJpolu 10 Lo k jednomo pó|u uhavic iho v|áknn

Obdebné typy;

Výbojka l 749 A může nahladit po úpravě mechanicLé, případně elektricke vybojky

cizícf výrobcpl 1049, l053. Dvě výbojky' l749 A mohou nahradit  typy 1054,

1059,1759'. Pouziie"li se střídavého napájecího napětí max. 2 x 95 Vef, může

nahradit  vybojku 1 849.

Žhavic l  údaja:

Žhavení přímé, kathoda kyslieniková, napájení střídavým ProUoem.

Žh.Yicí n.Pětl u1 ' r ,9 -  1,95 v

Žhavicí ploud při středním žhavicím napětí | 1 asi 29 A

Charalter|:t|cké údaie:

Počet anod

Usměrněný proud

Nejvyšší zápaIné napětí

Napěti na ob|oulu

Marimá|ní provotnÍ hodnoty:

Neinižší anodové napětí stiídavé (pro .l 
anodu) E o

NejvyššÍ anodové napě{í střÍdavé (prq. 1 anodu) E 
"

Nejvyšší ipičkoVá hodnota lsměrněného proudu l ..

2

l  1A Átss

u.-^ max JU Y

U 
"r.  

max 12,5 V

min 30 V.Í

móx Yf,  Yel

max l)  n
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TGS[A

Nejmenší anodový ochranný odpor

(prc 1 unocu) Při nejYyšším anodovém napětí R o

|nverení špič|ové napětí E in"

Poznámka:

Píed uvedením do chodu musí byt výbojka piedem zahořena a to tak, že se Pc.

stupně zapojí vždy jedna z obou anoJ na dobu ']5 minut.  Během zahoření,má

rozptý|ená rtut kondensoyat ve spodní části baňky. Jinak nastává nebezpečí průboje

mezi anodami.

mln

max

o,] š)

270 v
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ilGSJtlA
Použití l

Výboika TESLA 
,l 

738 ie p|ynem p|něná dvoucestná usměrňovací výboj|a, vhodná

do usměrňovačů pro různé plůmysiové úče|y, ialo na př. napájení e|eltromagnetů

upínacích desek, L napájení motolů, ob|oukovel, k nabijení elumu|átoó nejvýše o 40

oIověných nebo 60 a|ka|ic|.ych članctch. PÍo elektrochémické procesy a pod. Robustní

[onstrukce, vysoká účinnost 
" 

dIouhe životnost je předurčuje pro přístroje vysoce

naméhané.

ProvedenÍ:

BaňLa ze speciá|ního sk|a ie opatřena přitme|enou paticí se závitem 
,,Goliái, ' ' 

na

Ltelou jsou vyvedeny přívody plo žhavení. Na obě 
'volky 

na vrcho|u baňLy jsou

připojeny enody' Pomocná zapa|ovací e|ekt'oda je vyveJena nÍže na zv|áštní svorlu.

Obdobné typy;

Výboika '] 738 může n"h."dit po úpravě mechaniéLé, případně eIeLtricke vybojky

cizích výrobců; ']039, N 1l0/ l0, R ' l029. Poul i je.| i  se st řídavého napájecího

napětÍ max. 2 x 90 VeÍ, může nahradit výbojku 1 838'

Žhavici úJaje i

Žhevení příme, Lathoda kys|ičnilová, napájení střídavým p,ouJem.

ÁnaVIcI napet| Uy 1,9 - l ,95 v

Žhavicí prouJ při střeJním žhevicÍm nopětí | 1 esi '] 8 A

Chara|rteli itIcké údaje:

Počet anod

Usměrněný ploud

t\elvysst zapsrne naper l

Ncpětí na obIouLu

2

| , ,  15

U,uo max 25

u arc max | 2,3

A

Maximá|nÍ plovornÍ hodnoty'

NeinižšÍ anodové napětí střídavé (pro l anodu) E u min

Neivyšší anodové napětí střídavé (pro l anodu) E . max

Nejvyšší špičLová hodnota usměrněného proudu | ,, max

Nejmenší anodový ochranný odpor

(plo 1 anodu) při nejvyšším anodovém napětí R o m|n

|nvenní špičkové napětí E in" měx

20 V"Í

95 Vď

454

0,2 Q

270 v
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ilESrla
Poznámla:

Před uvedením do chodu musí byt výbojla pieJem zahořena a to tak,.žě se po-

stupně zapojí vždy jedna z obou anod n" dobu 15 minut. Během zahoření má

rozptý|ená rtut kondensovat ve spodní části baňLy' Jinak nastává nebezpečí průboje

mezi anoJami.
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TG$tlA

Pouiití r

Výbqj|.a TESLA ]7'|0 ie p|ynem p|něnó dvoucestná usměrňovací výbo|ka, vhodná
do usměrňovačů pro různé průmyslové Úče|y, |ako na př' napójení e|eltlomagnetů
upínacích .desek, k napájenÍ motolů, obloukovek, k nabijeni ekumu|átolů'neivýše o 40
oIovéných nebo 55 alkaliclych č|áncích, pro elektromechanické .procesy a pod.
Robustní konstrukce, vysokó účinnost a J|ouhá životnost je předorčuje pro přístloje
vysoce namáhané.

PlovedenÍ r

BaňLa za speciá|ního skla je opatřena čtyř|o|íkovou přitme|enou paticÍ s přívody pro
žhavení. Anody jsou vyveJeny k šroubovým svo.Lám no vrcholu baňlv'

Obdobné typy l

Výbojlo 'l7l0 může nah,aJit po úpravě mechanicLé, případně e|ektricke vybojky
cizích výrobců;' i  119, 1l29, 1725 A, 1819,G| 3b,G|z 1lo/3. N l .|  o/ l ,5,
N ll0/3. Dvě výbojky 1710 po Úpravě žhavicího 'napětÍ mohou nahradit vybojky
G|z 1 'l 0/ó.

Žhavic i  údaje:

ŽhcvenÍ přím4 kathodo LysIičniková, napájení stiídcvým proudem'

Žhavicí napět| U1 1,9 -1,9s V
Žhavicí proud při středním žhavicÍm napětÍ | 1 asi 7 A

Chala|rteristické údajc;

Počet anod

Urměrněný ploud

NejvyššÍ zápa|né napětí

Napětí na ob|ouku

2

lr ,  3 A

Uroo max 25 V

Uo,. max 1ó V

2,5 Q

425 v

Maximálnť provorní hodnoty:

' N"jnii:i anodové napětÍ stiÍdavé (pro l anodu) E o min
,. -Néivy;;i 

anodové napětí střÍdavé (plo 1 anodu) $" max

NěiVyšší špičková hodnota usměrněného proudu | ,, max
í, Nájmen;i anodový ochranný odpor
: (pro 1 anodu) Pri neivyšším anodovém napětí R o min

lnvelsní špičkové napětí E in" max

t)  Yel

I 50 V"f

9A
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ilGStta
Poznám|ra :

Před uvedením do chodu musi byt výbojka předem zahořena o to tak; že se po.

stupně zapojí vzJy jeJna z obou 
"nod 

na dobu ] 5 minut' Během zahoření má

- rozptý|ená rtut konderisovat ve spodní části baňky. Jinak-nastává nebezpečí průboje

mezi anodami.
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ilGStLA F6rl

oužití I

Výbojka TESLA 3ó7 ie plynem p|něná dvoucestná usměrňovací výbojka, vhodná

do usměrňovačů pro různé průmysiové účeIy, jako na př. napájení elektromagnetů

upínacích desek, k napá|enÍ motorů, obloukovek, k nabijeni akumu|átorů nejvýše o 1 3

oIověných nebo ] 8 alLalicIych článcích, pro eIekhomechanické procesy a poo.

Robustní konshukce, vy,oká účinnost a dIouhá životno't ie předurčuje pro přístroje

vysoce namáhané,

ProvedenÍ:

Baňka ze speciá|ního skIa je opatřena čtyřko|íLovou přitme|enou paticí, na Lterou
jsou vyvedeny přívody žhavicího v|ákna a obě 

"noJy'

Obdobné typy;

Výbojka 367 může nahradit po Úpravě mechanické, připadně elektrické ředu výbo|ek
cizích výrobců; ' l  048, G|z 4013, G|z 4016, G| ó a, Gl 6 c '  R ' l  709'  Dvě
vý\ojLy 367 po úpravě žhavicího napětí mohou nehradit vybojky Gl o b, Gl to e
a řadu da|ších.

Žhavict úda|e :

ŽhavenÍ příme, kathoda kys|iiniková, napójení střídavým proudem.

Žhavicí nepětt U1 l ,8 _1,9 V

Žhavicí proud při středním žhavicím napětí | 1 asi 7 A

Charalteristlcké údaje :

Počet anod 2

Usměrněný proud | ,, 6 A

Nejvyšší zápa|né napětí U,uo mox '18 V
. 

Nupětí na oblouku U"," max 12 V

MaximálnÍ provozní hodnoty:

NejnižšÍ anodové napětí stiÍdavé (pro 1 anodu) E o min 1 6 V"Í

. Nejvyšší anodové napětí střídavé (pro 1 anodu) E o max 45 Vef

Nejvyšší špičková hodnota usměrněného proudu | ,, max 'l 8 A

Nejmenší anodový ochranný odpor
(pro 1 anodu) při nejvyšším anodovém napětí R o min 1 d)

lnversní špičkové napětí E in" mox l00 V
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TTGS[A

Poznám[a:

' Pied uvedením do chodu musí byt výbojke predem zahořena a.to tbl, 'žé se po.

' stupňě zapojÍ v:dy iedna.z,obou anod nt dobi, ]5 minuL.Bělrem zahoření me
tozPtý|ená rtué kondensovat ve spodní čá:ti baňLy. Jinak nastává nebezpečí.průboje

- mezi anoJami,
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ilEStlA t-^l

tRAl00Al

Poui i tí:

E|ektronLa TESLA RA ] 00 A ie vaLuová jednocestná usměrňovacÍ e|eltronka s tho-

riovanou wolframovou kathodou.

Prdvedení l

Boňka je opatřena paticí se iávitem Golia; E 40, jíz se přivádí žhavicí proud'

Anoda je vyvedena na čepičku na vrcho|u baňky.

Obdobné typy r

Svými elekt.ickymi v|astnostmi se e|ekhonka RA 1 o0 A b|ízi zahraničním typům

8020' GL 8020, 1 00 ( Lteré může po Ínechanických Úpravách v příshoji (výměna

' Yestavěné objímky za typ E 40 Go|iai) nahradit. E|eLtronka se smí P'oužívat pouze

ve svislé poloze, chráněná t|umicím zévěsem před nárazy'

Žhavict údaje l

Žhevení přimé, LathoJa z thoriovaného wo|framu, napájení stejnosměrným nebo střída.

vým proudem.

žl .tnavtct napetl

Žhavicí proud

Kapacity mezi e le l trodami:

U1 5 V

l f  cca 6,54

Kaoacite mezi kathodou a anoJou Ckl" . 1,8 pF

Maximá|ní plovorni hodnoty'

JednoÍózový dvoucestný usměrňovoč (2 elektronky) ;

Střídevé napájecr napětí E a max 2 x] 41 20 V 
"Í

Max, usměrněné napětí na f i l t račním č|enu U,,  max 12720 V

Max, odebírany stejnosměrný proud | ,, max 0'2 A

Jer)noÍózový usměiňovoČ v aroetzově zopojení (4 e]ektronky);

Střídave napájecí napětí (ce|kem) E a max 28240 Vef

Max. usměrněné naÉtí na fi|tračním členu U,. max 25440 V

Max, odebirani stejnosměrný proud | ,. max 0,2 A
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Tri[azový jednocestný usmérňovoč (3 elektronky) :

střídavé napáiécí naPětí E a max 16320 V"f

Mox. usměrněné nepětí na fi|tračntm č|enu U,, max 19120 V

Max. odebirany stejnosměrný prouJ | ,, max o,3 
^Trifózový dvoucestný usměrňovoč (ó elektronek) z

Střídavé napéjecí napětí E a max 16320 V"Í

Max. usměrněné napětÍ na Íi|tlační' e|enu U,, max 38240 V -

Max. odebíraný stejnosměrný proud l ,, m.x o,3 A

Trilózový usměrňoyoč v zopojenÍ ,,dvojité Y, (ó elektronek):

Střídavé napájecí napětí E a max 1 6320 V.Í

Max. usměrněné napětí na filtračnÍm č|enu U,, max 19120 V

Max. odebíraný stejnosměrný proud | ,. max 0,6 A

Pu|sní provoz:

Žhavicí napětí UJ 5,5 V

Špičkové anodové napětí E šP 1 o kV

Min. ;piekovy anodový proud I a min 2 A

Mezní hodnoty r

Pro použití 1oko usmérňovoč:

Špičkové inversní napětí E in" max 40 kV

Špitkový usměrněný proud | ,, ;o max o,75 A

Střední hodnota anoJového prouJu l ,' max o,'l A

HRČS - www.radiojournal.cz



ilEStia

Pro pulsní pravoz:

žt'
ÁnavlcI napetI

Špičkove anodové napě|í

Anodová ztráta

RAlOOA

UJ max

Eu 6O max

5,8 V

12,5 kv

75 tw
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MINISTERSTVO
pŘrsrurHo sTRoJÍRENsTVÍ

4novrcr nopetr

Žhovicí proud

Dobo nožhovení

UAO25A

Použití:

E|ektronkq TESLA UA 025 A je jednocestnó usměrňovocí výbojko s přímo žho-

venou kysI ičníkovou kqtodou, plněnó orgonem, procující v rozmezí okolních

tep|ot +7o ož -40" C; je určeno k osozovóní nopójecích zdrojú pro ve|ké

zesi lovoče o molé vysíloče.

Provedeni:

Boňkq ze speció|ního sk|o je opotřeno poticí se zóvitem E 40/45 pro přívod

žhovicího proudu. Anodo .je vyvedeno no čepičku no vrcholu boňky.

obdobné typy:
EIektr ickými v|ostnostmi se eIektronko UA 025 A b|íží výbojce TEsLA DcG

4/1ooc o zohroniční typě 3828, DcX 4/1000.

Žhovici údoje:

Žhovení přímé, kotodo kysl ičnikovó, nopójení st řídovým proudem.

Choroktelistické údoje:

Usměrněný proud |ss 0 '25 A

Nejvyšší zópo|né nopětí Uzap mox 40 V

Nopětí no oblouku Uarc mox 18'5 V

Uf 2,s A

lJosi5A

t t  minuto

T -40 ož *70 oc

U.. mqx 0,25 A

Uss 3p mox 1,0 A

Einv mox 10 kV

Moximó|ni přovozní hodnoty:

Teploto okolí

Usměrněný proud st řední

Usměrněný proud špičkový

lnversní nopětí špičkové

Dovolené onodové nopětí st řídové o jemu odpovídojící usměrněný proud'

trvo|e dodóvoný výbojkou, zóvisí no druhu zopojení (obr. 1-ó).
V tobulce jsou sestoveny hodnoty eÍekt iVního onodového nopětí st řídového
(Ea), j im odpovídojící moximó|ní hodnoty usměrněného proudu trvolého (|55),
stejnosměrné nopětí no f i I tročním kondensótoru př i  těchto proudech (U55) o
onodové ztróty (W2) pro jednotlivé druhy zopojení podle obr. 1-ó.

'14. 2, 1958. 1,
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MINISTERSTVO
PŘEsNÉHo sTRoJíRENSTVÍ UAO25A

7opojení

oor. I

I 
obr. 2

j  obr.  3
I
l-

- i l
vct

lss
mA

Usr;1)

35oo | 500

3500 I 750

350c j rocozl

t- l --
j 70cr I sor

l -* ' r

3159 I 580

4593

30ó0

4481r)

obr. 4 3ló0

7140

89ó02)

ooř '  5

obr. ó l;, *;
Poznómky:

1. Př i  pIném odběru usměrněného proudu |\s podIe údojů v předchozím

s|oupci '  Př i  chodu noprózdno bude usměrněné nopětí dosohovot hodnoty
, , ;  -qZ lz 'E11,

2. Tyto hodnoty budou omezeny nejen st řední hodnotou moximó|ního qnodo-

véhc proudu l2, oIe i  moximó|ní špičkovou hodnotou onodového proudu

l2 ip. Aby nebyIo možno tuto hodnotu překročit, musí se pcužít Íi|tročního

řetězu se Vstupní t|umivkou dostotečné indukčnost i .

Pqtice: zóvit E 40/45

Vóho : cco 117 9

14.2. 195E .2.
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MINISTERSTVO
PŘESNÉHo sTRoJíRENSTVÍ

UAO25A

1br.5,

17aff i1

obr. 1 '  -  Dvoucestný usměrňovoc.
obr.2. -  T.ojcestny usměrňovoč'
obr.3. -  ctyřcestný usměrňovoč 5e scottovým tronsÍormótorem'
obr.4. _ Dvoucestný Groetzův usměrňovoč.
obr '  5. -  Trojcestný Groetzův usměrňovoč.
obr. ó.  _ ctyřcestný Groetzův usměrňovoč se Scottovým tronsíormótorem.

14. 2. 1958 - 3

TfslA nolnsu
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