
Електровакуумні лампи. Електронно-променеві трубки.   
План:   

1. Електровакуумні лампи. Електронно-променеві трубки. 
2. Будова електронно-променевої трубки. 

1. Електронно-променеві трубки. 
Багатофункціональні електровакуумні прилади, призначені для 

генерування, підсилення та перетворення електричних сигналів – називаються  
електровакуумні лампи.  

За кількістю електродів лампи поділяються на такі: 
1. двоелектродні — діоди; 2. триелектродні — тріоди; 3. 

чотириелектродні — тетроди; 4. п'ятиелектродні — 
пентоди. 

Електровакуумні лампи складаються з розміщеного на цоколі балона, у 
якому підтримується високий вакуум. У балонах ламп знаходяться такі 
електроди: 

катод, який служить джерелом електронів; анод, який є збирачем 
(колектором) електронів; 

одна або кілька сіток, за допомогою яких здійснюється керування по-
током електронів; 

електроди, які скеровують потік електронів у потрібному 
напрямку. 
Електронно променевою трубкою називається електровакуумний прилад, у 
якому потік електронів формується в електронний промінь і використовується 
для 

візуалізації електричних сигналів. 
За своїм призначенням електронно-променеві трубки поділяються на: 
-  осцилографічні - для  дослідження періодичних і неперіодичних елек-
тричних сигналів; 
-     індикаторні — для реєстрації сигналів; 
-  приймальні телевізійні (кінескопи) — для отримання на екрані 
рухомого зображення. 
 

Рис. 1. 



За способом керування електричним променем електронно-променеві 
трубки поділяються на трубки з електричною та магнітною системою 
відхилення.  

2. Будова електронно-променевої трубки.  
Скляний балон електронно-променевої трубки виготовляється у формі 

колби (рис. 1) ,  у як ій утворено високий вакуум. Електронний прожектор, або 
електронна гармата, складається з підігрівного катода, модулятора або 
керівного електрода та анодів, які фокусують електронний промінь на екрані.  

Катод — це нікельовйй циліндр, у середині якого розміщено вольфрамовий 
підігрівник. На торцевій частині катода із зовнішнього боку нанесено оксидний 
шар, що забезпечує емісію електронів у бік екрана. Катод оточений керівним 
електродом (модулятором), який виготовляється у вигляді металевого циліндра 
з отвором у торці і призначений для регулювання густини електронного 
променя. На модулятор подається негативний відносно катода потенціал і 
електрони, що вилітають з катода й спрямовуються в бік модулятора, під дією 
електричного поля між катодом і модулятором змінюють напрямок свого руху, 
відхиляючись до осі променя. Зі збільшенням негативного потенціалу 
модулятора частина електронів набуде великого відхилення і не пройде крізь 
отвір, тобто, змінюючи потенціал модулятора, можна регулювати густину 
променя та яскравість світної плями на екрані. 

Для подальшого фокусування променя призначені аноди І та II. Обидва 
вони циліндричні з діафрагмою для обмеження поперечного перерізу променя. 
У першого фокусувального анода позитивний потенціал відносно катода 
становить 200...500 В. Під дією сил електричного поля першого анода 
електронний промінь стискується (фокусується). Другий анод, 
прискорювальний, розміщений на певній відстані від першого на осі трубки і 
знаходиться під позитивним потенціалом 1000...2000 В відносно катода. Між 
двома анодами виникає електричне поле, потрапивши в яке електрони 
спрямовуються до осі променя і набувають прискорення у напрямі руху до 
екрана. 

Екран електронно-променевої трубки покритий спеціальною сумішшю 
(люмі нофо ро м) ,  яка має здатність світитися під дією ударів електронів. 
Коли сфокусований промінь потрапляє в певну точку екрана, частина енергії 
електронного променя перетворюється у світлову, і ця точка починає світитися. 
Решта енергії передається електронам екрана, зумовлюючи вторинну емісію. 
Вторинні електрони вловлюються провідним графітним шаром 
(аквадагом ) ,  який частково покриває внутрішню циліндричну й конічну 
частини колби і з'єднаний з другим анодом. 

Для виготовлення люмінофорів використовують оксиди цинку, 
берилійового цинку, суміш сульфату цинку із сульфатом кадмію, тощо. Цим 
матеріалам властиве післясвічення: вони продовжують світитися певний час 
після припинення дії електронного променя. 



Відхильні пластини призначені для відхилення електронного променя від 
осі у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Перша пара пластин відхиляє 
електронний промінь у вертикальній площині і називається вертикальними 
відхильними пластинами, а друга — у горизонтальній площині і називається  
горизонтальними відхильними пластинами. За допомогою системи таких 
пластин можна здійснити довільний рух променя, розклавши його на 
вертикальну і горизонтальну складову. 

Електронно-променеві трубки з магнітним керуванням мають у своєму 
складі катод, модулятор та перший анод такої самої будови й призначення, що й 
у трубки з електронним керуванням. Роль другого анода виконує аквадаг. Для 
фокусування променя призначена спеціальна фокусувальна котушка. Відхильна 
система складається з двох пар відхильних котушок, осі яких взаємно 
перпендикулярні 
Підсумок. 

1. Яка будова електронно-променевої трубки? 
2. Як створюється зображення на екрані електронно-променевої трубки? 

Питання для самоконтролю  
1. Які прилади називають електровакуумними й на які категорії вони діляться?  
2. Будова електронно-променевої трубки. 
3. Електронно променева трубка – це… 
 Домашнє завдання: Опрацювати конспект. 


