
ELEKTRONOVÉ DĚLO U CRT TELEVIZORŮ

Většina elektronových 
děl pracuje na princi-

pu generace elektronů 
při termoemi-
si. Jen několik 
zařízení tak 
zvládne gene-
rovat elektro-
ny při plazmo-
vém výboji. 

V případě ter-
moemise je na 
katodu přive-
deno z vysoko-
napěťového zdroje napětí 
o velikosti 55 kV. Po 
nažhavení katody dojde 

k emisi elektronů, které 
jsou napětím mezi kato-
dou a anodou urychlovány.  

Elektrony, které se uvolní, 
jsou dál soustřeďovány 
elektromagnetickými 

čočkami a v závěrečné fá-
zi jsou vychýleny tak, aby 
bylo možné svazek elek-

tronu směřo-
vat požadova-
ným směrem. 

U CRT televi-
zorů s kato-
dovou trubicí 
vzniklý elek-
tronový sva-
zek z termoe-
mise musel 
být vychylo-

ván magnety, aby dochá-
zelo k přenosu pouze na 
vybranou plochu. ■
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Novinka udivuje schopností přenosu obra-
zové informace na ohebné a velmi tenké op-
tické vlákno. Pomocí jádra dokáže následně 
šířit celou řadu tvarů bez ohledu na miniatur-
ní rozměry nebo ohyb vlákna. Na rozdíl od 
jednomódových vláken mají multimódová 
vlákna širší jádro, a informační kapacita je tak 
vyšší. Využití by nová metoda mohla nalézt 
například v medicíně, konkrétně by mohla 
nahradit biopsii, diagnostickou metodu spočí-
vající v odběru vzorku tkáně u živých jedinců.  

MOŽNÁ ZA DESET LET!

Nelze však očekávat, že by se tento typ op-
tických vláken začal v brzké době používat 
v praxi. Experimenty sice byly úspěšné, ale 
pouze částečně. 

U vláken s tzv. gradientním indexem 
lomu se stále vyskytují poruchy při pře-

Kompozitní materiál, jenž byl použit při 
výrobě nového elektronového děla, se 

používá standardně k výrobě náplní do běž-
ných mikrotužek. Díky množství by mohl 
v budoucnu nahradit dosud používané mate-
riály, a výrazně tak zlevnit výrobu některých 
přístrojů. Elektronové dělo je jiné označení 
pro elektronovou trysku, tedy vakuovou sou-
částku, která vyzařuje svazek volných elek-
tronů do vakua. 

Volné elektrony jsou tak podle vyjádření 
Alexandra Knápka, vědce z brněnského 
Ústavu přístrojové techniky, brány jako ja-
kýsi protiklad k vázaným elektronům, které 
se pohybují ve vodičích. 

Klasické elektronové dělo se totiž použí-
valo kupříkladu ve starých CRT elektronko-
vých televizorech, kde promítalo přenášený 
obraz na stínítko. Nažhavení přístroje však 
trvalo příliš dlouho. Tryska v nové techno-

logii naopak 
pracuje za po-
kojových tep-
lot, a proto ji 
není nutné ni-
jak žhavit.

PŘENOS 
OBRAZU 

NA TENKÉ 
VLÁKNO

Postup, který 
s p e c i a l i s t é 
z Brna navrh-
li, by mohl 

záření, používaných ve zdravotnictví. Pro 
brněnský Ústav přístrojové techniky Aka-
demie věd ČR to není jediný úspěch loňské-
ho roku 2018. Pod vedením Tomáše Čižmá-
ra se tehdy podařilo objevit nový typ 
optického vlákna pro oblasti holografi cké 
endoskopie. 

nosu obrazu, což je zřejmě způsobeno 
odchylkami použitého vlákna od ideální-
ho parabolického rozložení indexu lomu. 
Poprvé by se tak v „běžném provozu“ 
mohla nová metoda objevit zhruba za de-
set let. ■

MAREK FELT

výrazně zlevnit výrobu některých zařízení, 
jež ke své správné funkci potřebují použít 
elektronový svazek. 

Týká se to zejména plochých displejů 
s označením FED nebo rentgenek, tedy elek-
tronek určených k vyzařování rentgenového 
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V Brně vzniklo
elektronové dělo z mikrotužky
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Vědcům z Brna se podařilo využít po-
lymerního grafitu k výrobě katod ne-
boli záporných elektrod na bázi stu-
dené emise elektronů. Díky tomu by 
mohlo dojít k zlevnění výroby někte-
rých přístrojů, které se používají na-
příklad ve zdravotnictví.
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Autorství optického 
vlákna patří Tomáši 
Čižmárovi.
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■ Speciálně vytvořené optické vlákno by se dalo využít například v oblasti holografické 
endoskopie.

■ Hrot studené autoemisní katody 
z polymerního grafitu.
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