
Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

Snímací elektronky přeměňují optický obraz na elektrický signál. Vakuové snímací elektronky roz-
dělujeme především podle rychlosti snímacího paprsku. Popíšeme jak elektronky s rychlým snímacím
paprskem (ikonoskop, superikonoskop), tak i elektronky s pomalým snímacím paprskem (superortikon,
vidikon, plumbikon). Dále popíšeme polovodičový nábojově vázaný prvek CCD.

Ikonoskop spadá do kategorie vakuových snímacích elektronek s rychlým snímacím paprskem. Skládá
se z mozaiky, signální elektrody, anody a elektronové trysky. Ve válcovité baňce rovnoběžné se zá-
kladnou je umístěna slídová destička, která na jedné straně nese souvislý kovový povlak, tzv. signální
elektrodu, na druhé straně je pokryta mikroskopickými stříbrnými zrnéčky potaženými vrstvičkou ce-
sia. Jednotlivá zrnéčka jsou vzájemně odizolována. Tato zrnéčka tvoří jednak miniaturní fotoelektrické
články, jednak vždy s příslušnou částí signálové elektrody miniaturní slídové kondenzátory. Jak na mo-
zaiku dopadá světelná informace o snímané scéně, uvolňuje každý z těchto miniaturních kondenzátorů
vlivem fotoemise elektrony a stává se tak více či méně kladným v závislosti na intenzitě jeho osvět-
lení. V ostruze baňky je umístěna elektronová tryska. Tou je generován elektronový paprsek, který
podle televizní normy ohledává body mozaiky. Dopadem elektronového paprsku je vyrovnáván náboj,
který na jednotlivých bodech vznikl vlivem osvětlení a body se tak vrací do výchozího nenabitého
stavu. Jestliže za signálovou elektrodu zařadíme odpor, jak je naznačeno na obr. 1, získáme na něm
úbytek napětí, jehož momentální velikost představuje obrazový signál. Ikonoskop již dnes představuje
historickou snímací elektronku, především z důvodu nízké účinnosti optickoelektrické transformace.

�����
���	

���������Obr. 1. Ikonoskop

Superikonoskop je 20× až 40× citlivější než ikonoskop. Toho bylo dosaženo tím, že na čelní stěně elek-
tronky byla umístěna průsvitná destička, fotokatoda, která je pokryta světlocitlivou vrstvou. Na foto-
katodu je promítán obraz snímané scény. Vlivem osvětlení se z povrchu fotokatody uvolňují elektrony.
Počet elektronů vstupujících z fotokatody je přímo úměrný intenzitě osvětlení. Z fotokatody tak vy-
chází „elektronovýÿ obraz shodný se světelným obrazem na ní promítaným. Elektrony jsou urychlovány
elektrickým polem mezi fotokatodou a anodou a zaostřovány zobrazovací cívkou na mozaiku. Ta je
na rozdíl od ikonoskopu tvořena souvislou vrstvou oxidu hořečnatého s velkým součinitelem sekundární
emise. Z mozaiky jsou tak vyráženy sekundární elektrony. Ostatní činnost je shodná s ikonoskopem.
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Obr. 2. Superikonoskop

Superortikon je nejcitlivější snímací elektronka spadající do kategorie snímacích elektronek s poma-
lým snímacím paprskem. Superortikon se skládá ze tří částí: zobrazovací, obsahující obrazový měnič
s mozaikou, snímací, ve které se vytvoří obrazový signál a části zesilovací, ve které se obrazový signál
zesiluje elektronovým násobičem. Obraz se promítá na průsvitnou fotokatodu na čelní stěně elektronky.
Vzniklý elektronový obraz dopadá na mozaiku. Na cestě k mozaice však ještě prochází velmi jemnou
kovovou síťkou, na které nepatrná část elektronů ulpí. Podstatná část jich však dopadne na mozaik,
kde vyvolá sekundární emisi. Elektrony uvolňované touto sekundární emisí jsou odsávány síťkou. Jed-
notlivé body mozaiky se tak nabíjejí na kladné napětí v závislosti na intenzitě dopadajícího osvětlení.
Snímací paprsek je na konci své cesty zabržděn brzdící elektrodou G5, takže na mozaiku dopadá
s téměř nulovou rychlostí. Při dopadu na mozaiku vybije elektronový paprsek nahromaděné náboje.
Zbytek jeho elektronů, který nespotřeboval ke zrušení náboje se vrací zpět k elektronové trysce. Tento
zpětný paprsek je již modulován obrazovou informací. Po zpětném vychýlení dopadá na dynodu D1
elektronového násobiče, kde je obrazový signál zesílen.

Vidikon využívá změny odporu polovodiče vlivem změny intenzity osvětlení. Jak vidíme z obr. 4, je
vidikon velmi jednoduchou elektronkou. Rozkladová elektroda se skládá z průsvitné a vodivé signálové
elektrody, která je napařena na čelní stěně elektronky a z fotoelektrické vrstvy polovodičového materi-
álu (např. sirníku kademnatého), nanesené na signálové elektrodě. Signální elektroda má proti katodě
nízké kladné napětí, asi 20 V. Jednotlivá místa polovodičové vrstvy, na kterou dopadá světlo, mají
odpor závislý na intenzitě osvětlení. Při ohledávání elektronovým paprskem tedy závisí na intenzitě
osvětlení i procházející proud a následně i úbytek na pracovním odporu. Ačkoliv je citlivost vidikonu
srovnatelná s citlivostí superortikonu, vykazuje vidikon relativně velkou světelnou setrvačnost, zvláště
při malých osvětleních. Proto se vidikon používá převážně jen v systémech průmyslové televize.
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Obr. 3. Superortikon
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Obr. 4. Vidikon

Další informace lze nalézt v publikaci [Vít79].

Nábojově vázaná struktura (CCD – Charge Coupled Device) je tvořena řadou jednoduchých struk-
tur MIS. Vytváří se na společné destičce polovodiče N ta, že hradla jsou uspořádána buď lineárně,
nebo do obdélníkové matice. Hradlo je u snímacího prvku CCD vytvořeno z materiálu propouštějícího
světlo, např. z oxidů cínu. Vzdálenosti mezi hradly jsou dostatečně malé, protože podmínkou činnosti
CCD je právě interakce mezi sousedními strukturami MIS. Přiložíme-li na hradlo záporné napětí proti
destičce N, budou majoritní elektrony v základním polovodiči N odpouzeny od povrchu do objemu.
U povrchu tak vznikne ochuzená oblast, tvořící potenciální jámu pro minoritní díry. Díry se dostanou
do vlivu této oblasti, budou přitaženy k rozhraní izolant–polovodič a budou se v této tenké vrstvě
u povrchu hromadit.
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Obr. 5. Jeden prvek struktury CCD:
vznik potenciálové jámy a přitažení mi-
noritních děr přiložením záporného na-
pětí na hradlo

Přiložíme-li na sousední hradlo ještě větší záporné napětí proti destičce N, vytvoří se ještě hlubší
potenciálová jáma a díry přejdou do ní. Právě přikládáním záporného napětí na různá hradla struk-
tury můžeme zajistit zachování děr v určitých oblastech nebo řídit pohyb náboje podél povrchu.
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Obr. 6. Přesun náboje ve struktuře CCD

Náboje, které plní funkci signálu, lze do struktury vpravit buď injekcí přes PN přechod nebo světelnou
generací, což je případ snímacích prvků CCD. Čtení je nejjednodušší pomocí PN přechodu u elek-
trody N. Ve struktuře CCD se vnější informace převedou na shluky minoritních nosičů, které jsou
daným způsobem rozmístěny v povrchových oblastech polovodiče. Zpracování těchto informací se pak
děje přesouváním vytvořených shluků nábojů. V číslicových (digitálních) systémech CCD rozhoduje
pouze přítomnost či nepřítomnost shluků, v analogových systémech CCD záleží na velikosti přemísťo-
vaného náboje. Ve struktuře MIS se zavedený náboj udrží pouze po konečnou dobu. Tato doba určuje
dolní hranici zpracovávaných kmitočtů.

Výhodu prvků CCD je jejich malá spotřeba, jednoduché uspořádání, rychlost zpracování informace,
vysoká linearita, necitlivost na vnější elektrická a magnetická pole, otřesuvzdornost, atd. Snímací
prvky se strukturami CCD jsou vysoce perspektivní a vytlačí nebo již vytlačily vakuové snímací
elektronky.
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