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Základní princip – proud elektronů 

Jedná se o vakuovou elektronku. Čelní strana obrazovky je pokryta luminiscenční vrstvou 

(stínítko) na kterou dopadá proud elektronů (jeden u černobílé, tři u barevné obrazovky). 

Proud elektronů je generován z katody 

(která je žhavena malým napětím) a směřuje 

směrem k anodě na které je napětí řádové 

v kV – toto se nazývá elektronová tryska. 

Proud elektronů je soustředěn do úzkého 

svazku řídící mřížkou a nasměrován 

vychylovacím zařízením, které může být 

buď elektrostatické (např. u osciloskopů) 

nebo obvykleji elektromagnetické (dvě 

horizontální a dvě vertikální cívky). 

 

Elektromagnetické vychylování - cívky 

V obrazovkovém monitoru jsou dva páry vychylovacích cívek. Jeden pár pro směrování 

horizontální (posouvání bodů) a jeden pár pro vertikální 

(posouvání řádek). 

Tyto cívky vytvářejí elektromagnetické pole, které svou 

silou působí kolmo na letící elektron, čímž ho uvedou do 

kružnicového pohybu. Když potom elektron elektromag. 

pole opustí, pokračuje po tečně na svůj přechodný 

kružnicový směr. Tím dojde k nasměrování elektronu, jak 

je zřejmé z obrázku (kde je znázorněno vychýlení pouze 

řádkové). 

Velikost elektromagnetického pole a tedy i velikost 

vychýlení je řízeno napětím na vychylovacích cívkách. Toto napětí je na cívky přivedeno 

z generátoru pilového průběhu. 

 

Průběh napětí na horiz. vych. cívce: 

T1 + T2=64µs; T2=12µs (zatemňovací interval); 

synchronizační impulz trvá 5µs. 

Průběh napětí na vert. vych. cívce: 

Náběžná hrana trvá 1/50Hz = 20ms. 
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Vychylování elektronů 

Obraz, se zobrazuje bod po bodu. Zleva doprava, od shora dolů. Plynulý obraz lze rozdělit na 

jednotlivé snímky, ty na půl-snímky, dále na řádky a ty na jednotlivé body. Vhodnou otázkou 

je, proč vidíme v určitý čas celý snímek, když tryska rozsvěcuje pouze jediný bod. Je to díky 

luminoforu, který má určitou dobu dosvitu. Ta je u televizí velmi krátká (mikrosekundy), ale 

např. u osciloskopů i milisekundy či u radiolokátorů sekundy. 

 

Na obrázku je vidět pohyb elektronového svazku pro jeden snímek. Čárkované části průběhu 

reprezentují zatemňovací intervaly. To jest interval, kdy se tryska vrací na začátek (řádku či 

snímku) a je nežádoucí, aby bylo cokoliv zobrazováno (paprsek je vypnut). 

Tvar signálu černobílé televize 

Jak je možno vydedukovat z předešlého průběhu, v obrazovém signálu musí být obsažena 

informace o začátku (resp. konci) řádku a začátku snímku – horizontální (řádkové) a 

vertikální (snímkové) synchronizační impulzy.  

Následující průběh zobrazuje signál pro jednu řádku černobílé televize. Na začátku vidíme 

záporný synchronizační impulz, který 

indikuje začátek řádku (jeho úroveň je cca    

-0,3V). Bezprostředně následuje 

zatemňovací interval (s úrovní 0V), během 

kterého se elektronový svazek přesune na 

začátek (pokud tam už není). Poté už vidíme 

samotný signál stupně šedi černobílé 

televize. Pokud bychom takovýto signál 

přivedli do televize, dostali bychom celou bílou obrazovku. Tzn. Bílá má nejvyšší úroveň, 

černá nejnižší (o něco vyšší než zatemňovací interval). 

Pro synchronizaci snímků se používá speciální sekvence za sebou jdoucích pulzů. 
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Barevná televize 

Barevná televize se principielně příliš neliší od té černobílé. Vliv na to měli historické 

události, kdy byla vyžadována kompatibilita mezi barevnou a černobílou televizí. Čili signál 

barevné televize zobrazí i černobílá televize – samozřejmě černobíle. 

  

V barevné televizi nalezneme tři elektronové trysky (místo jedné), dále každý bod stínítka je 

tvořen třemi druhy luminoforů (u černobílé pouze jeden bílý) a také je zde maska – tenký 

ocelový plech – v němž je počet otvorů shodný s počtem trojic RGB bodů. 

Výpočet šířky pásma pro přenos TV signálu 

Počet řádků je dán normou.      R=625  

Z toho vypočítáme počet bodů na řádek. Chceme, aby počet bodů na řádce a počet bodů ve 

sloupci (počet řádků) byl v poměru 4:3.   B = (4/3)*625 = 833 

Snímkový kmitočet je v ČR 5OHz. Je to z toho důvodu, že se v historii používal síťový kmitočet 

k synchronizaci (dnes již ne)     f=50 

V jedné periodě přeneseme dva body.   k=0,5 

Při prokládání (což momentálně zahrnuje každá TV norma, opak prokládaného zobrazení je 

progresivní) přenášíme půl-snímky.    l=0,5 

f= 625 * 833 * 50 * 0,5 * 0,5 

Jediný TV kanál zabírá pásmo 6,5Mhz. 

Pokud bychom chtěli vysílat TV signál pro obrazovku 1440x900@60p, zabrali bychom pásmo 

téměř 39Mhz. 
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Příklad výpočtu datového objemu obrazu digitální televize 

Složka jasu: 833 * 625 * 25 * 8 = 108Mb/s 

�  833 – body na řádku 

�  625 – počet řádků 

�  25 – počet snímků za vteřinu 

�  8 – 8bitové kódování  

Jedna složka barvy: 833 * 625 * 25 * 8 * 0,5 = 54Mb/s 

�  Lidský zrak je méně citlivý na barevné detaily, je tedy možné kódování s 

polovičním rozlišením. 

�  Barvonosné signály jsou dva => 2 * 54 = 108Mb/s  

108 + 108 = 216Mb/s  

Takto velký datový objem by se těžko přenášel, proto se odstraňuje prostorová redundance 

(JPEG), časová redundance (MPEG) a využívá se dalších technik, pro snížení přenášeného 

objemu dat (diskrétní kosinová transformace, entropické kódování,…). 

Výhody a nevýhody obrazovkového monitoru 

výhody: 

• vysoký kontrast 

• rychlá odezva 

• schopnost zobrazení různých rozlišení při různých frekvencích 

• dobré pozorovací úhly 

• minimální barevná či jasová deformace 

• nízká cena 

 

nevýhody: 

• velká hmotnost a rozměry 

• při nízké frekvenci viditelně bliká 

• geometrické zkreslení obrazu 

• potřeba velkého urychlovacího napětí 

• vysoká spotřeba 

• menší riziko imploze (vakuová elektronka) 


