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Samenvatting

Bij televisiebeelden, met grote helderheid, worden

luminantie-overgangen ongewenst onscherper. Een van de

oorzaken is de toename van de elektronenspotdiameter bij

toenemende bundelstroom. Zonder de oorzaak te verminderen

maar door middel van het cre~ren van "under- en overshoots"

is het mogelijk een helderheidstransient visueel scher per

waar te nemen. Twee methoden die in de praktijk worden

toegepast zijn de zg. apertuurcorrectie en een modulatie van

aIleen de scansnelheid (snelheidsmodulatie (sm)).

Helderheidstransients weergegeven op een projectiebuis van

een projectietelevisiesysteem kunnen, met deze methoden, 15

resp. 25% worden opgescherpt. Voor geprojecteerde

luminantie-overgangen m.b.v. een projectielens en

projectiescherm is de opscherping 10 resp. 20%. Door behalve

de scansnelheid ook de bundelstroom te moduleren worden

helderheidsovergangen echt opgescherpt omdat de oorzaak,

spotopblazing, wordt verminderd. Deze simultane, gekoppelde

modulatie van de amplitude van de bundelstroom en

scansnelheid, snelheidsmodulatie (gasm), kan op meerdere

manieren gedaan worden.

Een optimale opscherping van luminantie-overgangen in

een televisiebeeld wordt verkregen indien apertuurcorrectie

en/of snelheidsmodulatie zowel in horizontale als vertikale

richting wordt uitgevoerd. Of schoon het principe voor beide

richtingen hetzelfde is, ontstaan er extra problemen bij

opscherping in vertikale richting. In dit verslag worden de

principes van beide methoden beschreven en uitgewerkt voor

toepassing in de horizontale richting.

In de bestudeerde methode voor snelheidsmodulatie

(gasm) wordt het gedeelte van een luminantie-overgang met de

grootste helderheid vertraagd en met een lagere bundel

stroom, dus een kleinere spotdiameter, geschreven, terwijl

het gedeelte met de kleinste helderheid versneld en met een

iets grot ere bundelstroom, dus grotere spotdiameter, wordt

weergegeven. De bundelstroom moet voor een optimaal

resultaat niet met een zelfde factor (kleiner dan een) als
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voor de scansnelheid veranderd worden maar met een grot ere

factor omdat de elektronenspotdiameter eveneens verandert.

Maximale opscherping van een helderheidsstapresponsie

vindt plaats indien de scansnelheid en bundelstroom,

gedurende een voldoende groot tijdsinterval, verlaagd zouden

kunnen worden. De luminantietransient kan dan met minimale

spot diameter geschreven worden. Indien bij toe name van de

bundelstroom van 1 tot 4 mA de spotgroei een factor 2, 2,5

respectievelijk 3 bedraagt kan theoretisch maximaal een

opscherping gerealiseerd worden van 40, 50 respectievelijk

58% voor en bundelstroomtransient van a tot 3 mA.

M.b.v. simultane modulatie van bundelstroom en

scansnelheid gedurende ± 100 nsec symmetrisch t.o.v. de

transient is de theoretisch minimale transientbreedte te

benaderen, met een beperking van de "under- en overshoot"

tot 10%.

Eindhoven, oktober 1984

C.H.T. van der Horst



-4-

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Enkele eigenschappen van de projectiebuis

2.1. Inleiding

2.2. Lijnspreidingsfunkties

2.3. Stapresponsie

3. Horizontale apertuurcorrectie

3.1. Inleiding

3.2. Principe schakeling horizontale

apertuurcorrectie

3.3. Frequentie-overdrachtskarakteristiek

APC (!.')

3.4. "Under- en overshoots" in de

helderheidstransient

3.5. Begrenzingen in het televisiesysteem

3.6. Regelparameter Ka en tijdsvertraging r

6

9

9

9

1 1

13

13

1 3

14

15

17

19

4. Simulatie van de horizontale apertuurcorrectie 21

4.1. Inleiding 21

4.2. Principe opzet van de simulatie 22

4.3. Simulatieresultaten 24

4.4. Conclusies 28

5. Horizontale aftastsnelheidsmodulatie 30

5.1. Inleiding 30

5.2. Een principe voor aftastsnelheidsmodulatie 31

5.3. Constructie van luminantie-overgangen

t.g.v. aftastsnelheidsmodulatie 34

5.4. Plaatsfouten t.g.v. snelheidsmodulatie 44

5.5. Discussie 47

5.6. Conclusies 48



-5-

6." Computersimulatie van de horizontale

aftastsnelheidsmodulatie 50

6.1. Inleiding 50

6.2. Principe opzet van de simulatie 50

6.3. Flow-chart simulatieprogramma 53

6.4. Simulatie van helderheidsstapresponsies

t.g.v. bundelstroomtransients a~IH 55

7. Deflectiegevoeligheid van het

aftastsnelheidsmodulatiespoeltje 63

7.1. Inleiding 63

7.2. Metingen 63

7.3. Deflectiegevoeligheid en de parameter f v 69

8. Praktische realisatie 72

8.1. Inleiding 72

8.2. Blokschema praktische realisatie 72

8.3. Enkele onderdelen van de praktische

schakeling 73

9. Conclusies en aanbevelingen 75

Literatuurlijst 79

Appendix A: Berekening van helderheidsstapresponsies 81

Appendix B: Berekening van de amplituden van de

"under- en overshoots" bij horizontale

apertuurcorrectie 83

Appendix C: Resultaten van de computersimulatie 88



-6-

1. Inleiding

In een normaal televisiesysteem wordt gedurende de

beeldweergave de elektronenspot met een constante snelheid

bewogen en de elektronenstroom gemoduleerd (fig. 1.1a). Een

televisiesysteem gebaseerd op een constante elektronenstroom

en modulatie van de aftastsnelheid wordt beschreven in

publikaties uit 1934 (1,2); (fig. 1.1b). Daaruit blijkt dat

het principe van snelheidsmodulatie reeds dateert uit 1911.

Televisiesystemen gebaseerd op aIleen modulatie van de

aftastsnelheid zijn nooit verder ontwikkeld omdat weergave

van willekeurige televisiebeelden niet mogelijk was. In een

publikatie uit 1951 (3) wordt geconcludeerd dat een combina

tie van modulatie van de aftastsnelheid met modulatie van de

elektronenstroom kan leiden tot een betere beeldweergave.

In een normaal televisiesysteem neemt de elektronen

spotdiameter toe bij toenemende bundelstroom. Deze spotop

blazing wordt veroorzaakt door o.a. geometrische aberraties

en de aanwezigheid van ruimtelading.. Het gevolg is een lage

re resolutie bij grotere luminantie. De elektronenspotdia

meter is groter dan de afmetingen van een beeldelement.

Daarom is energie, die bij aftasting van een bepaald beeld

element wordt opgewekt, niet aIleen afhankelijk van de

beeldinhoud van dat betreffende beeldelement maar ook van de

beeldinhoud van de naburige beeldelementen. Een methode ter

opscherping van luminantie-overgangen is de zg. apertuurcor

rectie (4), (fig. 1.1c). Het beeldsignaal voor een bepaald

beeldelement wordt verminderd met een geschikt gekozen frac

tie van de beeldsignalen behorende bij de naburige beeldele

menten. Deze niet-ideale correctiemethode vertoont "under

en overshoots" terwijl de luminantie-overgang scherper

geworden is.

Het nadeel van extra spotopblazing gedurende de over

shoot in de apertuurcorrectie is niet aanwezig bij een twee

de correctiemethode waarin de "under- en overshoots" gere

aliseerd worden d.m.v. (aftast)snelheidsmodulatie (sm),
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fig. (1.1d); (*). Combinaties van snelheidsmodulatie (sm) en

apertuurcorrectie zijn beschreven sinds 1976 (5,6).

Een derde methode ter opscherping van de luminantie

overgangen bestaat uit simultane modulatie van de bundel

stroom en aftastsnelheid, fig. 1.1e. Deze gekoppelde ampli

tude-snelheidsmodulatie wordt in dit rapport aangeduid met

snelheidsmodulatie (gasm).

Een optimale opscherping van luminantie-overgangen in

een televisiebeeld wordt verkregen indien apertuurcorrectie

en/of snelheidsmodulatie (gasm) zowel in horizontale als

vertikale richting wordt uitgevoerd. Ofschoon het principe

voor beide richtingen steeds hetzelfde is, ontstaan er extra

problemen bij opscherping in vertikale richting.

Een betere vertikale resolutie leidt tot extra lijn

flikker, terwijl lokale vertikale verplaatsingen van de hel

derheidsspot leiden tot inhomogeniteiten waarvoor het mense

lijke oog gevoelig is. In dit verslag worden de principes

van beide methoden beschreven en uitgewerkt voor toepassing

in de horizontale richting.

Deze methode van snelheidsmodulatie (gasm) in horizon

tale richting is gestyleerd weergegeven in fig. 1.2, met

aanduiding van de volgende parameters:

f v parameter voor modulatie van de scansnelheid.

fL parameter voor modulatie van de bundelstroom gedu

rende verhoogde scansnelheid.

fH parameter voor modulatie van de bundelstroom gedu

rende verlaagde scansnelheid.

DT tijdsinterval met verhoogde resp. verlaagde scan

snelheid.

* Snelheidsmodulatie (sm) is praktisch toegepast door Sony,

op elektrostatische wijze in een 25 - resp. 30 inch,

114 0 deflectie Trinitron CRT (5,6), en door Philips op

magnetische wijze in een 26-inch, 30 AX CRT (7,8). Deze

methode van snelheidsmodulatie (sm) is ook bekend onder de

misleidende benaming "beambooster".
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Een horizontale snelheidsmodulatie (gasm)-methode, gebaseerd

op de situatie fH = f v en fL = 2-fv , is voor een waarde

van f v en DT beschreven (9,10). Andere methoden van snel

heidsmodulatie (gasm) zijn eveneens beschreven (11). Deze

zijn gebaseerd op het veranderen van de scansnelheid en

bundelstroom per beeldelement op een zodanige wijze dat

gemiddeld de scansnelheidsvariatie over een bepaald tijds

interval gelijk aan nul is. Voor deze methode zijn algorith

men noodzakelijk en leiden niet tot een eenvoudige prakti

sche realisatie.

In dit rapport wordt snelheidsmodulatie (gasm) en aper

tuurcorrectie bij projectietelevisie beschreven. De reso

lutie wordt behalve door de elektronenspotdiameter o.a. ook

bepaald door verbreding van de lichtspotdiameter in de fos

forlaag, aberratie van de projectielens en verstrooiing van

het beeldscherm. De grootte van de spotdiameter als funktie

van de bundelstroom wordt bepaald door de 5%-spotdiameter

(D5%) en het spotprofiel. De stroomdichtheidsverdeling in

een kathodestraalbuis kan beschreven worden door een convo

lutie van een cylinder-vormige en gaussische verde ling

(12). Een goede benadering voor de lijnspreidingsfunktie van

de elektronenspot is een rechthoekig- of gaussisch profiel,

afhankelijk van de bundelstroom. Voor middelgrote bun

delstromen wordt de lijnspreidingsfunktie, in dit verslag,

benaderd door een cosinus-vormig profiel. Ten behoeve van

optimalisatie van de parameters DT, f v , fL en fH is een

simulatieprogramma geschreven in Pascal voor een IBM-compu

ter.
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2. Enkele eigenschappen van de projectiebuis

2.1. Inleiding

Voor het onderzoek aan apertuurcorrectie en snelheids

modulatie bij projectietelevisie zijn enkele eigenschappen

van de projectiebuis essentieel. De formules die in dit

hoofdstuk vermeld en/of afgeleid worden, worden in de vol

gende hoofdstukken gebruikt.

2.2. Lijnspreidingsfunkties

De helderheidsverdeling t.g.v. een spot met het centrum

in punt (x s , Ys) wordt gegeven door fxy(x-xs,y-ys)' Door

middel van integratie in de y-richting wordt de lijnsprei

dingsfunktie lsf(x-xs) verkregen:

C"l

,IsI(X-X,) =-Jt, (X -x, )1-!lV "J
~

In de praktijk kan de lijnspreidingsfunktie bv. op de vol

gende wijze worden gemeten:

a) een stilstaande spot en een vertikale spleet als integre

rend element op een lichtgevoelig meetobject, dat lang

zaam in horizontale richting de spot afscant.

b) een langzaam bewegende minimale vertikale helderheidslijn

en een stilstaand lichtgevoelig puntvormig meetobject.

Bij een projectiebuis is de vorm van de helderheidsverdeling

afhankelijk van de bundelstroom. De lijnspreidingsfunkties

worden in dit rapport benaderd door een gaussisch, een cosi

nusvormig en een rechthoekig profiel, naarmate de bundel

stroom groter is. De drie lijnspreidingsfunkties zijn weer

gegeven in figuur 2.1. Daarbij gelden de volgende aannamen:

a) het centrum van de spot is gepositioneerd in x=O.
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b) voor elke lijnspreidingsfunktie is de tot ale helderheid

genormeerd op 1.

Voor een rechthoekig profiel geldt:

{
IT

Is/(x): 0
1/00;-

-£<Z<J<.

met R = 0,5 05%

Voor een cosinusvormig profiel geldt: 7f 7r.:K.)

{
p~ C05 (.(~

Is/(x) =
o

voo;- j:r-/<£

yoo;- /.x/>£

met R = 0,515 05%

Voor een gaussisch profiel geldt:

met er = 0, 2~05%

(2.2-1)

Het frequentiespectrum van de projectiebuis kan voor kleine

input signalen berekend worden door de Fourier transformatie

van de lijnspreidingsfunkties (13). Voor de drie benaderin

gen van de lijnspreidingsfunkties geldt (14):

rechthoekig profiel

cosinusvormig profiel L Sr(u) = cos(trUI?)
I-(rti£/

gaussisch profiel

met u = spati~le frequentie

(2.2-2)
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2.3. Stapresponsie

Een luminantie-overgang t.g.v. een bundelstroomtran

si~nt kan berekend worden m.b.v. de convolutie-integraal van

de bundelstroom en lijnspreidingsfunktie:

met L(x) = helderheid

i("{) = bundelstroom

h ('7) = lijnspreidings-

funktie

en

L (x) =J'"(x.-'l)/;{~) tI.~
-en

Voor een ideale bundelstroomtransient (0 ~ 1 mA) op positie

x = 0 geldt:

voor een rechthoekig en cosinusvormig profiel:

x

L(X) =jt.' (Z-f)Iz('!) d ~.
-~

voor ~en gaussisch profiel

;JC

L (7-) =ji(X-~)h{1[} dt

De helderheidsstapresponsies zijn:

rechthoekig profiel:

L (X) =
voor

I/oor

voor

-R< X <~

;x. < -£

met R = 0,5 D5%
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cosinusvormig profiel:

L{x)=f
I I . (71".2:) -J«,;t.<R1. To Z SUI 7P: l/CJt)r

0 I/()or X <-,t.

l / J/()Or "X>~

met R = 0,515 05%

gaussisch profiel:

( //'/)
i-ferl ~I/.f VOol" x <0

~ (X) =
I/oor )(. > 0

met = 0,2~D5%

De berekeningen z~Jn beschreven in appendix A, terwijl de

luminantie-overgangen zijn weergegeven in fig. 2.2.
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3. Horizontale apertuurcorrectie

3.1. Inleiding

Een methode om horizontale helderheidsovergangen

visueel scher per te maken is de horizontale apertuurcorrec

tie. Het beeldsignaal voor een bepaald beeldelement wordt

verminderd met een geschikt gekozen fractie van de beeldsig

nalen behorende bij de naburige beeldelementen. Bij deze

correctiemethode ontstaan er "under- en overshoots" in het

beeldsignaal. Met behulp van de tweede afgeleide van het

signaal zijn de "under- en overshoots" te realiseren (fig.

3.1), waardoor het menselijk oog een steilere helderheids

overgang waarneemt.

3.2. Principe schakeling horizontale apertuurcorrectie

De tweede afgeleide van een signaal kan gerealiseerd

worden m.b.v. RC-differentiatie. Deze methode heeft het

nadeel dat er t.g.v. fasefouten plaatsfouten zullen optre

den. Met behulp van vertragingselementen kan de tweede afge

lei de benaderd worden zonder dat er plaatsfouten optreden.

Uit fig. 3.2 volgt:

Ec rJ) = t [~ E (f) - 0< E(I for) - 0< E(I - eJ}

4 (1) == E{') f- ka.fr. Eri)-cX E(.frrj-o<E{i-rj

(3.2-1)

(3.2-2)

De eerste afgeleide van E (t), die voor kleine .6 t benaderd

kan worden door het eerste differentiequotient, is:

hieruit volgt de benadering voor de tweede afgeleide:

E{i~44rlJlz)-£(.1(041, -~iL) E{!-Ai; ~,,~) - E{I-41, -1Jiz)

E '/:{\ ..... -:;.2;;.,.A_~...:../ ----;- ..2_.d_i:.:...1-----
l Cj..... ( 3. 2 -4 )

.ltd 1-1..
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met 4~ =~~ ;

Iii E{i+1.~') -I-E(f.-,U') -.2 EiJ
E ~) ~ (ttJ1l (3.2-5)

Het schema met twee vertragingselementen is een goede bena

dering voor de tweede afgeleide als geldt:

(3.2-6)

voor ~ = 2~ gaan de formules (3.2-1) en (3.2-2) over in

d~~ f _,7E; (i) = E(/j-~ dt~ 'J =Erf.; ro<{ ;EriJ-E(lrl)-E(~-z)j

(3.2-8)

3.3. Frequentie-overdrachtskarakteristiek APC (w)

Voor analoge vertragingselementen is de frequent ie

overdracht van de apertuurcorrectie (APC (w)) m. b. v. Fourier

transformatie af te leiden.

Algemeen geldt:

(3.3-1)

(3.3-2)

::t(Lj(/j} ~~(}"') ; 0 Ow) = Hi'1 r a( k..fiEcj+ /E~;") - e-j"'E(;l.J»)

IlPC 1,'loJ):=: 4 (jiJ) == /..;- 0( k !2 _eJwT_ e-Jwr7
V £(fw) ~ L" J

flpc (w) == / -I- .l 0< Ira. -1. 0( let. Cos (wz).
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De frequentie-overdrachtskarakteristiek, APC(W), is weerge

geven in fig. 3.3. Met behulp van de apertuurcorrectie wordt

de frequentiekarakteristiek van een televisiesysteem voor

bepaalde frequenties verbeterd. De frequentie waarbij de

maximale correctie optreedt is f : (2 T )-1. De beide para

meters ~ en Ka komen steeds als een product term voor, zodat

de volgende keuze is gemaakt:

Ka is variabel; 0<: 0,5 ~: 1 (3.3-3)

3.4. "Under- en overshoots" in de helderheidstransient

In figuur 3.4 zijn enkele helderheidstransients, L(x),

weergegeven t.g.v. ideale bundelstroomvariaties met daarbij

de benadering van de lijnspreidingsfunktie door een recht

hoekig profiel. Positie x : 0 komt overeen met tijdstip t :

O. De helderheid na de transient is evenredig met de bundel

stroom zodat d~ helderheidsresponsie t.g.v. een algemene

bundelstroomtransient (IL-+ IH) opgebouwd gedacht kan

worden uit de responsies t.g.v. de transients O-+IH en

IL~ O.

Voor een ideale algemene opgaande bundelstroomtransient

IL ~IH is in figuur 3.5a, b de helderheidstransient

weergegeven met toe passing van de horizontale apertuurcor

rectie (parameters Ka : 1; cx: 0.5; ~: 1). Een tijdsver

traging 7: heeft een verplaatsing ~.x: Vd *r ten gevolge

(Vd is de horizontale deflectiesnelheid). Voor de berekening

van de amplitude van de "over- en undershoot" ( A L) moet er

onderscheid gemaakt worden tussen:

1) ~X < (I<II - £L.) zie figuur 3.5a

2 ) ~.z > (RII-~'-) ) zie figuur 3.5b

met RH : C, D5% behorende bij bundelstroom IH

RL : C, D5% behorende bij bundelstroom IL
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Constante C1 is afhankelijk van de lijnspreidingsfunktie.

(C1= 1 in fig. 3.5a,b). Voor de tot ale luminantie Lt(X) kan

geschreven worden:

<3.4-1)

de amplitude AL is gelijk aan:

<3.4-2)

Met behulp van de formules voor de helderheidsstapresponsies

(2.3-1) zijn de amplituden van de "over- en undershoots"

(A L) voor de drie lijnspreidingsfunkties te berekenenj (zie

appendix B).

Met de parameter 0< = 0.5 geldt:

ad 1.

rechthoekig profiel:

cosinusvormig profiel:

gaussisch profiel:

<3.4-3)

rechthoekig profiel:

cosinusvormig profiel:

)u/:; f}; eff r f7;,r- w(~~J tof {II-S'iz6~ (-Rq ".zjJ)
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gaussisch profiel:

(3.4-4)

Voor bundelstroomtransients 0 ---+IH i.p.v. IL~ IH gel

den onafhankelijk van de grootte .o:1X t.o.v. (RH-RL) de

formules (3.4-3). In de situatie AX> (RH-RL) kan er

een onregelmatigheid in de helderheidstransient ontstaan,

zoals in figuur 3.5b. De afgeleide formules (3.4-3) resp.

(3.4-4) worden toegepast in de computersimulatie van de

horizontale apertuurcorrectie.

3.5. Begrenzingen in het televisiesysteem

In het televisiesysteem is er een maximum waarde voor

de bundelstroom (IM), bepaald door o.a. de videoversterker

en de projectiebuis. De minimale waarde voor de bundelstroom

is 0 mA; bovendien kan negatief licht niet gegenereerd

worden. Bij t~epassing van apertuurcorrectie ontstaan er

"over- en undershoots" in de bundelstroom. De volgende

situaties zijn mogelijk: (zie fig. 3.6)

1) de gecorrigeerde bundelstroom ligt tussen 0 en IM mA

2) de ongecorrigeerde bundelstroom heeft een transient vanaf

o mA

3) de ongecorrigeerde bundelstroom heeft een transient naar

IM mA

4) de ongecorrigeerde bundelstroom heeft een transient

o~ IM mA

ad 1:

toepassing van de horizontale apertuurcorrectie geeft maxi

maal rendement voor het opscherpen van een luminantietran

sient.
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ad 2:

zie fig. 3.7a; wegens de begrenzingen in het televisiesys

teem ontstaat er geen "undershoot", zodat de transient niet

maximaal opgescherpt wordt. Een klein nadeel is bovendien

dat er een plaatsfout ontstaat.

ad 3:
zie fig. 3.7b; in deze situatie kan er geen overshoot ont

staan, zodat het effect van apertuurcorrectie niet maximaal

is. De plaatsfout die ontstaat is tegengesteld van richting

t.o.v. de vorige plaatsfout in situatie 2.

ad 4:

apertuurcorrectie heeft op deze transient geen effect.

Voor de bundelstroom gecorrigeerd m.b.v. apertuurcorrectie

geldt:

Voor een bundelstroomtransient IL --,)0 IH met amplitude

Itr = IH - IL geldt op het tijdstip van de overshoot:

De amplitude van de overshoot is:

~Ka (IH - IL) = 0<.. Ka Itr (3.5-1)

De amplitude van de "undershoot" is eveneens gelijk aan

O<KaItr·

Bundelstroomtransients tussen O<KaItr en (IM - 0( KaItr)

worden maximaal gecorrigeerd door de apertuurcorrectie. Bun

delstroomtransients O--,)oIM worden geheel niet gecorrigeerd

terwijl de overige transients gedeeltelijk gecorrigeerd wor

den. Ervan uitgaande dat bundelstroomtransients geheel ge

corrigeerd moeten worden, levert dat een maximale waarde

voor de parameter Ka:
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De transient heeft als minimum waarde ~KaItr en een ampli-

tude

(3.5-2)

Het gevolg van een andere begrenzing is een minimale waarde

voor de tijdsvertraging r . Voor kleinere waarden van r
worden er grotere eisen gesteld aan de componenten in de

videoprocessing i.v.m. een goede realisatie van de "under

en overshoots" in de bundelstroom (zie fig. 3.5a). Een

kleine waarde van r betekent bv. een hoge "slew-rate" van

de transistoren in de videoversterkers.

3.6. Regelparameter Ka en tijdsvertraging r.

In de horizontale apertuurcorrectie zijn twee parame

ters, Ka en T , waarmede een optimaal resultaat behaald kan

worden. Daarvoor moet een compromis worden gevonden tussen:

1) grootte van de amplitude van de "over- en undershoots"

bij de helderheidstransients.

2) amplitude van de bundelstroomtransients, die volledig

gecorrigeerd zullen worden i.v.m. systeembegrenzingen.

3) optimalisatie van de totale frequentie-overdrachtskarak

teristiek.

Ad 1:

Door de aanwezigheid van "under- en overshoots" worden de

helderheidstransients als steilere ov~rgangen waargenomen.

Te grote onder- en overshoots (>10%) veroorzaken een niet

realistische helderheidsovergang. De amplitude van de

"under- en overshoot" is afhankelijk van beide parameters Ka

en r (zie formules 3.4-3 en 3.4-4).

Ad 2:

In verband met systeembegrenzingen worden niet alle bundel

stroomtransients (Itr = IH - IL) volledig gecorrigeerd.

Voor Itr = X IM%, symmetrisch t.o.v. 1/2 IM en m.b.v.
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vergelijking (3.5-2) geldt voor volledig gecorrigeerde tran

sients:

b /tJo-x
1'- ~ ----

l::l- .x

/00..x ~---
/-1- koe.

<3.6-0

(3.6-2)

Hieruit volgt een maximum waarde voor parameter Ka resp.

voor de amplitude van de bundelstroomtransient die een opti

male opscherping geeft van de helderheidstransient.

Ad 3:

Door toe passing van de apertuurcorrectie wordt de frequen

tieoverdrachtskarakteristiek van het televisiesysteem verbe

terd. Het is mogelijk deze karakteristiek te optimaliseren

zodat het menselijk oog een zo vlak mogelijk spectrum waar

neemt. Voor maximale verbetering van een bepaalde frequentie

f geldt niet automatisch een tijdsvertraging Z-= (2f)-',

ondanks dat voor die tijdsvertraging de apertuurcorrectie

overdrachtskarakteristiek maximaal is. Een optimale totale

frequentiekarakteristiek is niet gegarandeerd. Een andere

waarde voor Ka en T kan lei den tot eenzelfde verbetering

voor die frequentie en een optimalere totale frequent ie

karakteristiek.
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4. Simulatie van de horizontale apertuurcorrectie

4.1. Inleiding

In de horizontale apertuur correctie zijn twee belang

rijke parameters: de tijdsvertraging DT (DT = r ) en d~ ver

sterkingsparameter Ka . In verband met meerdere randvoor

waarden is het moeilijk de beste waarden van beide

parameters m.b.v. de afgeleide formules te bepalen. De

computersimulatie is opgezet voor een projectietelevisie

systeem. In de projectieketen zijn meerdere elementen die de

totale frequentie-overdracht bepalen zoals: elektronen

optiek, fosforen, projectielens en het projectiescherm. In

de simulatie worden de fosforen lineair verondersteld en

wordt de fnvloed van het projectiescherm op de frequentie

karakteristiek verwaarloosd. Inclusief de apertuurcorrectie

wordt het blokschema:

-1 IlPC(W) I :> jew) )- L (w) r-
apertuur- projectie- projectie-

correctie buis lens

Fig. 4.1-1: Blokschema frequentie-overdracht.

De frequentie-overdracht van de projectiebuis (T(W)) is af

hankelijk van het spotprofiel en de 5%-spotdiameter (formu

les 2.2-2). De frequentie-overdracht van de projectielens

(L(w)) kan voorgesteld worden als een frequentiespectrum

van een projectiebuis voor een gaussisch spotprofiel en een

bepaalde 5%-spotdiameter. De frequentie-overdracht van de

apertuurcorrectie is behandeld in hoofdstuk 3 (formule

3.3-2). De ongecorrigeerde frequentie-overdracht is T(W) x

L (w) en de gecorrigeerde frequentie-overdracht is T «(;oJ) x

L(W) x APC(W).
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Een algemene transient IL~ IH heeft een niet monotoon

niet-stijgende frequentiekarakteristiek, dit in tegenstel

ling met transients 0 --+ IH. Voor een toepassing zoals

~v. teletekst-informatie geldt IL ~ O. Als een eerste

orde benadering is de simulatie uitgevoerd voor staprespon

sies (transients 0 ----+- IH). In de simulatie is de invloed

van begrenzingen in een televisiesysteem niet verwerkt. In

verband met de algemeen toepasbaarheid is de simulatie opge

zet voor meerdere waarden van de 5%-spotdiameter en is

gebruik gemaakt van de spatiele frequentie u [Lp/mm].

4.2. Principe opzet van de simulatie

De simulatie bepaalt de parameter Ka voor een bepaalde

input parameter DT met de volgende optimalisatie criteria:

1) een frequentie-overdracht van 100% gewenst bij u = 2,75

Lp/m~ (is 5 MHz voor een projectiebuis).

2) maximale amplitude van 10% voor de overshoot in het tijd

domein.

3) gecorrigeerde frequentie karakteristiek ~ 100% in het

frequentie gebied 0,55 ~ u ~ 5 Lp/mm (komt overeen met

MHz < freq. < 9,3 MHz voor een projectiebuis).

In figuur 4.1 is een "flow-chart" weergegeven van het simu

latie programma:

definieren van 10 waarden voor de 5%-spotdiameter in een

array D5%[IJ = 150 + 25 * I (pm) voor I = 1 tim 10.

definieren van een array voor de spatiele frequentie u:

U[kJ = 0,55 + (k-1) * 0,05 voor k = 1 tim 91-

berekening van de frequentie-overdracht van de buis

(T(u)) voor de drie lijnspreidingsfuncties (rechthoekig,

cosinus-vormig en gaussisch) en voor elke gedefinieerde

5%-spotdiameter. De resultaten staan in drie

2-dimensionale arrays [I, k] .

definitie van de frequentie-overdracht van de lens. In

deze simulatie L(u) = exp {-2(7TU o-{} met:
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~= 0,2 • D5% = 0,2 • 200.

berekening van de ongecorrigeerde frequentie-overdracht

(T(u) x L(u» met de resultaten in drie 2-dimensionale

arrays.

berekening van een voorlopige waarde van Ka , voor elke 5%

spotdiameter, gebaseerd op het bereiken van 100% MTF

(Modulation Transfer Function) bij een frequentie van 5

MHz (= 2,75 Lp/mm):

gewenst:

IfPc(u) * T{u) *L (u) = /. 00

A:t - /fPC (IA) -/
.20< -.to< Cos(~ .•17r(,,(r)

voor u = 2,75 Lp/mm

met Vs is scansnelheid

projectiebuis

(i.oo/(r(uJ*L(uj' -/
~= 1)

/- cos(.tlTl-j (,l . .IJ7)
voor r ==J)T) .

(4.2-1)

Met de voorlopige waarde van Ka de frequentie-overdracht

van de apertuurcorrectie bepalen; resultaat in een 2

dimensionale array APe [r,k] .

berekening gecorrigeerde frequentie-overdracht voor de

drie lijnspreidingsfuncties. Resultaten in drie

2-dimensionale arrays [k, ~ .

voor iedere 5% spot diameter het maximum bepalen van de

totale frequentiekarakteristiek.

als het maximum grater is dan 100% moet parameter Ka op

nieuw bepaald worden, m.b.v. vergelijking (4.2-1) voor u

is die freq. waarvoor het maximum optrad. Met de nieuwe

waarde voor Ka weer opnieuw de tot ale frequentie-over

dracht bepalen enz.

indien het maximum van de frequentiekarakteristiek klei

ner of gelijk is dan 100%, wordt de amplitude van de

luminantie overshoot bepaald, m.b.v. de vergelijking

<3.4-3).
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indien de amplitude van de overshoot kleiner is dan 10%

is de parameter Ka binnen de randvoorwaarden geoptimali

seerd; zo niet dan wordt parameter Ka bepaald uitgaande

van 10% overshoot, eveneens m.b.v. vergelijking (3.4-3).

Met deze nieuwe waarde voor Ka wordt opnieuw de tot ale

frequentie-overdracht berekend enz.

na de bepaling van Ka en de diverse frequentiekarakteris

tieken kunnen meerdere grootheden geprint worden en/of

meerdere plots gemaakt worden. Elke frequentie-overdracht

is afzonderlijk in een array beschikbaar.

4.3. Simulatieresultaten

In de figuren 4.2 t/m4.4 zijn de frequentiekarakteris

tieken van de projectiebuis en van de projectiebuis + pro

jectielens grafisch weergegeven voor de drie

lijnspreidingsfuncties gaussisch, cosinusvormig en

rechthoekig met de 5%-spotdiameter als parameter. In de

frequentiekarakteristiek wordt de Modulation Transfer

Function (MTF) weergegeven als functie van de spatiele

frequentie (u); beide op logaritmische schaal.

In de praktijk komen de cosinusvormige en de gaussische

benadering van de lijnspreidingsfunktie het beste overeen

met een gemeten lijnspreidingsfunktie. Uit de vele mogelijke

resultaten zullen alleen die voor een cosinusvormig

profiel in dit verslag vermeld worden.

Met een kleine uitbreiding van het besproken programma is

parameter Ka voor diverse waarden voor de tijdsvertraging DT

bepaald onder de genoemde optimaliseringsvoorwaarden. De

resultaten zijn weergegeven in fig. 4.5.

Een maximum waarde voor parameter Ka wordt bepaald door het

geen in een praktische schakeling mogelijk is en door formu

le (3.6-1). M.b.v. een maximum waarde en figuur 4.5 is een

ondergrens voor de tijdsvertraging DT te bepalen. Met als

voorbeeld dat transients met een amplitude van 50% I max vol-

ledig gecorrigeerd moeten worden, geldt Ka ~ 1. Afhankelijk

van de 5%-spotdiameter in de toegepaste projectiebuis is de
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minimale waarde voor DT: 30 a 60 nsec. Of deze minimale

waarde van DT in de praktijk resulteert in een gewenste

"bundelstroomcorrectie" is afhankelijk van de componenten in

de videoprocessing.

Voor de waarden DT = 50 - 74 - 100 en 150 nsec (*) zijn in

de figuren 4.6 tim 4.9 zowel de ongecorrigeerde als gecorri

geerde frequentiekarakteristieken weergegeven. Een selectie

uit een tot ale listing behorende bij deze figuren wordt

weergegeven in de tabellen 4.10 en 4.11. In de simulatie is

maximale verbetering bij een frequentie van 5 MHz het uit

gangscriterium. Een tijdsvertraging DT = (2f)-1 = 100 nsec

geeft volgens de frequentiekarakteristiek van de apertuur

correctie de maximale correctie. Met de eerder vermeldde

criteria en een 5%-spotdiameter van 300 pm wordt een totale

MTF = 53% bereikt. Uit de simulatieresultaten blijkt echter

dat een hogere waarde voor de MTF bij 5 MHz mogelijk is: 67%

bij DT = 50 nsec en dezelfde criteria. Voor een frequentie

van zowel 5 als 8 MHz is de MTF-waarde groter bij kleinere

waarde van DT.

4.3.1. Opscherping van helderheidstransients t.g.v. horizon

tale apertuurcorrectie

De mate van opscherping van luminantietransients (O~IH)

kan m.b.v. de geoptimaliseerde parameter Ka bepaald worden.

De luminantie op een positie x kan worden berekend m.b.v.

formule (3.4-1). De gecorrigeerde luminantietransient

t.g.v. apertuurcorrectie is m.b.v. een aanvulling op het

simulatieprogramma bepaald voor een cosinusvormige

lijnspreidingsfunctie en voor de waarden van de parameters

0< en DT van 0,5 resp. 74 nsec. Deze tijdsvertraging heeft

op een projectielens een verplaatsing van 137 pm ten

gevolge.

* De waarde 74 nsec houdt verband met een samplefrequentie

van 13.5 MHz bij digitalisatie van videosignalen.
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Voor de berekening van de luminantie LrX) wordt gebruik

gemaakt van formule (2.3-1) en worden de volgende

interval len onderscheiden:

L(z) = f -I- f sill(li (x-R-l);Z1

j//JO,. ..J)X -< ;c. <(l.R+J)x)

L(x-J)x) = f + jSlit(if(.x-1I-.tJ)~1

j/tJor .tD~ <~ <(.tRr.l bx)

voa,. 0< x <: ~~

I
I
I
I
I

I
I
I

.t~+.u)X
I

o bx lb,lc

L(x-lJx)

,
I I

0 1 ~ .t..,(

i/--------.,..,-1-
1

I
I I

I
1 I
I I
I I

I
I

L{x)

a. .J)z. <~

0< X ~ .lJx.

.l£. <X ~Cl/l.~l)z)

~~-fOX)<X. ~(1R+.tb~

)C > (.tR 1".lJ)~

4(;z) = - f ~ L (;t. r .1JX)

Li{z) ::::(/-rka)L(x)-jJu L{XrJJX)

L/-(X) ::::(lrJw)L(z) - j ~L(Zrflx) - j { L (x-fl~

L~(;x) ==(I-rA4)L~)- f-t. - j /fa. L{z-J)x)

4~) = (/,t./,A) - fire! - f.t. L(x-~~

Li(~=/

LDx. <X .{ (.1.1< +.J;;)

(ll< +f)~<)( .(f!1l+.tl>~

X > (.tl<r,!l):9

Lj (x) = -./kd. L(,ltrlJ.x)

Lj !~) =(/10 Aa)L 1-9 - j ~ L(~ r/)7/

L, (;l.) = (I-rk..)LIz) - j k4-

Lj.!x.) =(lrJra)L~)-j~ - fKa L (X-J)~

4 (7) = (/r14) - f Ira - f ka. !. (;r-.lJx)

LI- (~) =/
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Met behulp van bovenstaande formules is de luminantie 4(x)

berekend voor het interval 0 < x < 900 ~m in stappen van 1

~m. De breedte van een luminantie-overgang (XS) kan worden

gedefinieerd als het verschil tussen de posities, behorende

bij een luminantieniveau van 95 resp. 5%. Met de berekende

L~x) is eenvoudig de transientbreedte XS te berekenen. Door

de breedte XS te bepalen voor meerdere 5%-spotdiameters is

voor elke bundelstroomtransient (O--+IH) de transient

breedte van de luminantie bekend. De bijbehorende parameter

waarde voor Ka is eerder berekend en vermeld in figuur 4.5.

Voor tien verschillende waarden voor de 5%-spotdiameter is

de breedte van de helderheidstransient berekend en weergege

ven in fig. 4.12. Met de waarde Ka = 0 is op dezelfde wijze

de transientbreedte in de normale situatie berekend. Uit

figuur 4.12 volgt dat XS = f(D5%) benaderd kan worden door

een lineair verband:

normale situatie X.lJo = 0,,13 LJS"% r 11.S"

met apertuurcorrectie XI3 = O,fli'" .lJS"% -;-/5'"

( 4 . 3- 1 )

(4.3-2)

De op deze wijze berekende transientbreedten moeten gecorri

geerd worden omdat in het computerprogramma aangenomen is

dat de 5%-spotdiameter constant blijft bij toepassing van

apertuurcorrectie. Het gevolg van de begrenzing tot 0 mA

wordt verwaarloosd. Door toe passing van apertuurcorrectie

ontstaat er een overshoot in de bundelstroom ter grootte van

~Ka IH. De transientbreedte behorende bij een bepaalde

5%-spotdiameter in de normale situatie moet zodoende verge

leken worden met een transientbreedte in de situatie met

apertuurcorrectie behorende bij een grotere 5%-spotdiameter.

De oerekening van de mate van opscherping kan als volgt

gebeuren:

D5% = f(I) is bekend; bundelstroomtransient O---:»IH; D5%

behorende bij IH berekenen (D5%IIH).
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- Optimale parameter Ka m.b.v. figuur 4.5 bepalen. Amplitude

van de overshoot bepalen m.b.v. formule (3.5-1).

- De geeorrigeerde bundelstroomtransient O-?Ig is nu

bekend: I g = IH + ~ KaIH'

Met behulp van D5% = f(I) is de 5%-spotdiameter te bere

kenen die de luminantietransient bepaalt (D5%II ).og
- M.b.v. formule (4.3-2) is de bijbehorende transientbreedte

te berekenen, terwijl de normale breedte berekend wordt

met formule (4.3-1) en D5%II H. Het versehil in de

transientbreedtes geeft de mate van opseherping.

De op bovenstaande wijze berekende opseherpingen geven als

resultaat een mate van opseherpingvan 15 l 20% bij een

tijdsvertraging DT = 74 nsee en een eosinusvormige

lijnspreidingsfunetie.

4.4. Conelusies

Bij apertuureorreetie wordt door het ereeren van

"under- en overshoots" een luminantietransient seherper

waargenomen door het menselijk oog. Indien de amplituden van

de "under- en overshoots" beperkt blijven tot 10%, worden

deze niet als hinderlijk ervaren. Indien als maat voor de

breedte van een helderheidsovergang de afstand tussen de

posities behorende bij een luminantieniveau van 5 resp. 95%

wordt genomen is een vermindering van de transientbreedte,

bij weergave op een projeetiebuis, van 15 l 20% te

realiseren bij toepassing van horizontale apertuureorreetie.

Het ereeren van "under- en overshoots" heeft invloed op de

frequentiekarakteristiek van het televisiesysteem. In de

apertuureorreetiesehakeling wordt de frequentie f = (2DT)-1

het meest "opgehaald". Voor maximale verbetering van de MTF

voor een bepaalde frequentie, met als resultaat een totale

frequentiekarakteristiek zonder MTF-waarden boven de 100%,

geldt niet automatiseh DT = (2f)-1. Uit de simulatie volgt

dat een minimale waarde voor DT bij een gekozen parameter Ka

de beste verbetering geeft. Eehter deze minimum waarde voor
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DT kan ook bepaald worden door begrenzingen in het televi

siesysteem. Het uiteindelijk eindresultaat is afhankelijk

van de ongecorrigeerde frequentiekarakteristiek en de para

mete~s Ka en DT. Met behulp van een simulatieprogramma kun

nen de parameters Ka en DT goed geoptimaliseerd worden met

het in aanmerking nemen van praktische begrenzingen van Ka
en DT.

Het nadeel van apertuurcorrectie is het ontstaan van "under

en overshoots" t.g.v. bundelstroomvariaties. Gedurende de

overshoot ontstaat extra spotopblazing die de resolutie weer

vermindert. Bovendien wordt het rendement van apertuurcor

rectie beperkt door begrenzingen in het televisiesysteem.

Hieruit volgt dat apertuurcorrectie alleen effectief is bij

toepassing voor niet al te grote bundelstromen.

Aangezien de indruk van een apertuurcorrectie op een kijker

subjectief is zal de "fijnafregeling" van parameter Ka empi

risch gedaan moeten worden.
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5. Horizontale aftastsnelheidsmodulatie

5.1. Inleiding

De helderheid op een televisiedisplay, bij toepassing

van lineaire fosforen, is evenredig met de grootte van de

bundelstroom en omgekeerd evenredig met de aftastsnelheid

van de elektronenbundel. De elektronenspotdiameter neemt toe

bij toenemende bundelstroom, zodat bij grotere helderheden

de resolutie afneemt. Aftastsnelheidsmodulatie is een

methode om de resolutie bij grote helderheden te verbeteren

d.m.v. simultane verandering van zowel de bundelstroom als

de scansnelheid.

Een eerste benadering voor (aftast)snelheidsmodulatie (gasm)

is gebaseerd op het voorkomen van hoge bundelstromen (11).

Gedurende passages met hoge helderheid wordt simultaan de

bundelstroom en scansnelheid gereduceerd, zodanig dat

eenzelfde helderheid bereikt wordt. In de huidige televisie

standaarden zijn er constante lijn- en rastertijden, zodat

de scansnelheid gedurende een tijdsinterval ook vermeerderd

moet worden. Gedurende passages met lage helderheid is het

mogelijk zowel de scansnelheid als bundelstroom te vermeer

deren. Ter voorkoming van geometrische v~rvorming van het

televisiebeeld moet de video-informatie aangepast worden. De

tijdsintervallen voor zowel toe- als afname van de scansnel

heid en bundelstroom zijn afhankelijk van de video-informa

tie en de constante lijn- en rastertijden. Een praktische

realisatie is gecompliceerd.

In passages waar de helderheid constant is of slechts lang

zaam verandert is een kleine spotdiameter niet noodzake

lijk. Een tweede benadering voor snelheidsmodulatie (gasm)

is dat alleen gedurende de breedte van de helderheidstran

sient de bundelstroom en scansnelheid gereduceerd worden. De

noodzakelijke toename van beide grootheden kan voor en na de

transient plaatsvinden. Voor een rechthoekige lijnspreidings

functie is deze methode gestyleerd weergegeven in fig. 5.1.

Het tijdsinterval met verlaagde scansnelheid is van de

grootte-orde D5%IIH • (Vd)-1 (Vd is de tot ale
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scansnelheid). Het totale tijdsinterval dat de scansnelheid

afwijkt van de normale deflectie Vo t.b.v. de opscherping

van een helderheidstransient is gelijk aan

2*D5% IH*(Vd)-1. Dit relatief grote interval heeft

nadelige consequenties voor pulsresponsies en voor de

opscherping van hogere frequenties.

Een derde benadering voor snelheidsmodulatie (gasm) is door

gedurende de helderheidstransient zowel de toe- als afname

van de bundelstroom en scansnelheid te realiseren (zie fig.

5.2). Het correct ie-interval voor het opscherpen van een

helderheidstransient is nu te minimaliseren. Deze methode

van snelheidsm~dulatie (gasm) zal in dit hoofdstuk worden

beschreven, o.a. door middel van eenvoudige constructies van

helderheidstransients die mogelijk zijn door de lijnsprei

dingsfunktie te benaderen door een rechthoekig profiel.

5.2. Een principe voor aftastsnelheidsmodulatie

In de snelheidsmodulatiemethode (gasm), zoals weerge

geven in fig. 5.3, worden de bundelstroom en scansnelheid

extra gemoduleerd gedurende twee even grote tijdsinterval

len, symmetrisch rond de bundelstroomtransient. Het effect

van snelheidsmodulatie is te beinvloeden door de volgende

parameters:

DT grootte van de tijdsintervallen waarin de bundel

stroom en scansnelheid veranderd worden.

f v scansnelheidsparameterj gedefinieerd door Vd = fvV o
gedurende het tijdsinterval met verlaagde scansnel-

heidj f v '" (V o is normale deflectiesnelheid).

De elektronenspot moet bij toepassing van snelheids

modulatie gedurende de twee interval len met verhoogde

resp. verlaagde scansnelheid over dezelfde afstand

verplaatst zijn als in de situatie zonder snelheids

modulatie. Gedurende het interval met verhoogde scan

snelheid geldt derhalve Vd = (2-fv )V o •
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fH,fL: bundelstroomparameters; fH gedurende het

interval met gereduceerde bundelstroom (fH < 1) en

fL gedurende het interval met verhoogde

bundelstroom (fL > 1).

~T tijdsinterval tussen een opgaande- en neergaande

transient.

Voor een bundelstroomtransient O..-...+IH wordt de gecorri

geerde bundelstroomtransient:

I(x)

i

.71(x)

i
.J)x =.1)7 * ~

fig. 5.2-1

Een elektronenspot op positie Xi levert een energiebijdrage

aan het interval (Xi-O.5*D5%) <Xi < (Xi+O.5*D5%). Een spot op

positie X3 resp. X4 levert energiebijdragen aan een interval

dat begrensd wordt door X2 resp. X1. Het begin van de

helderheidstransient t.g.v. bovenstaande bundelstroom (fig.

5.2-1) wordt bepaald door de positie X1 of X2. Een grote

waarde voor DT splitst de oorspronkelijke bundel

stroomtransient in twee deeltransients die elkaar nauwelijks

of niet beinvloeden, zodat de helderheidstransient breder

wordt. Een te kleine waarde voor DT heeft een lager rende

men t omda t de dee 1 trans i en t (fHI H---?' IH) overheersend

wordt. De situatie waarin de energiebijdragen t.g.v. de

spotposities X3 en X4 gezamenlijk het begin van de helder

heidstransient bepalen geeft een optimale waarde voor DT:
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(5.2-1)

Een optimaal resultaat bij toepassing van snelheidsmodulatie

is te verwachten voor een minimale waarde van de scansnel

heidsparameter f v zodat de bundelstroom maximaal gereduceerd

kan worden. Een gevaarlijke situatie ontstaat als de elek

tronenspot stilstaat (fv = 0) terwijl een waarde f v < 0 de

scanrichting tijdelijk omdraait, hetgeen praktisch moeilijk

te realiseren is. Parameter f v wordt begrensd door

o <:: f v < 1.

De bundelstroomparameters fL en fH bepalen de helderheid

gedurende en in de directe omgeving van de helderheidstran

sient. Bij verandering van de bundelstroom en scansnelheid

wordt eenzelfde tot ale energie bereikt als de verhouding

tussen beide grootheden constant blijft. Voor de parameters

zou dan gelden fH = f v en fL = (2-fv ). Dit geldt echter

aIleen als de spotafmeting klein is t.o.v. de weer te geven

details. In het algemeen wordt de energie voor een positie

X opgebouwd uit vele bijdragen afkomstig van spotposities in

de omgeving. De grootte van de omgeving wordt bepaald door

de spotdiameter. Indien de 5%-spotdiameter constant is geldt

eveneens fH = f v en fL = (2-fv ). Echter door ver-

mindering resp. vermeerdering van de bundelstroom verandert

de spotdiameter. Een positie X krijgt zodoende Minder resp.

meer energiebijdragen van naburige spotposities. Om deze

"extra verandering" van de helderheid te compenseren moet

gelden fH > f v en fL < (2-fv ). De situatie fL = fH =
1 in deze snelheidsmodulatie (gasm) komt overeen met de

snelheidsmodulatie (sm), waarbij aIleen de scansnelheid

beinvloed wordt.
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Helderheidsstapresponsies t.g.v. een bundelstroomtransient

zijn onafhankelijk van het tijdsinterval ~ T. Helderheids

pulsresponsies worden beinvloed door de grootte van ~ T

t.o.v. DT. In dit hoofdstuk worden de volgende situaties

nader bestudeerd:

.6 T ».1)T

2 )

4 )

1. .lJ T < ~ T < (.< LJ T of- : .lJS-%I )
o I.s

Ll T == 2..lJ T

L1 r < l...lJT

5. 3. Constructie van luminantie-overgangen t.g.v. aftast

snelheidsmodulatie

De constructies worden uitgevoerd voor de volgende

randvoorwaarden:

- aIleen bundelstroomtransients 0 ---+IH resp. IH ---+ 0;

parameter fL heeft geen invloed.

- videosignalen hebben een oneindige bandbreedte.

- de lijnspreidingsfunktie wordt benaderd door een recht-

hoekig profiel.

numerieke waarden zijn gebaseerd op een projectiebuis in

een televisieprojector.

- voor de 5%-spotdiameter als functie van de bundelstroom

geldt: zie fig. 5.4,

]) s% = 1. 0o,/lJ1

J)S-% = 100(~-'-)(zg-1 +./00

I/oor ~ < II1fIl

V(Jor -?B ~ I /111?
(5.3-1)

de 5%-spotdiameter wordt voor bundelstromen kleiner dan

1 mA bepaald door de fosforverstrooiing en kan benaderd

worden door een constante waarde.
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5.3.1. Een opgaande en neergaande bundelstroomtransient,

gescheiden door een voldoende groot tijdsinterval

( .6 T » OT)

Bij de constructie van de luminantie-overgangen worden vier

intervallen onderscheiden, elk van de grootte OT:

I interval na een interval met verhoogde deflectiesnel

heid of eraan vooraf gaande.

II interval met verhoogde deflectiesnelheid.

III interval met verlaagde deflectiesnelheid.

IV interval na interval III of eraan vooraf gaande.

In figuur 5.5 is een luminantie-overgang geconstrueerd voor

de situatie:

- bundelstroomtransients 0 ~3 mA resp. 3 mA~ 0 (IH =
3 mA)

- parameter f v = 0,2

- parameter fH = 1; (snelheidsmodulatie (sm»

- spotgroeiparameter d = 2,5

- verplaatsing OX = OT.Vo = 250 pm

Constructie:

- op het tijdstip ti is het centrum van de elektronenspot op

positie Xi

- een luminantie-overgang t.g.v. een bundelstroomtransient

bij normale deflectie is beschreven in hoofdstuk 2. Een

elektronenspot op positie Xs geeft voor een rechthoekige

lijnspreidingsfunctie een lineaire luminantie-overgang in

het interval (X s -0.5*05%) < X < (X s +0.5*05%). In figuur 5.5

is de situatie zonder snelheidsmodulatie weergegeven met

de aanduiding "_.-.-._._._". De steilheid van deze

luminantietransient is:

(5.3-2)
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- verandering van de deflectiesnelheid t.g.v.

snelheidsmodulatie betekent een verandering van de lumi

nantie met een factor Vo *(Vd)-l.

- voor de interval len I en II geldt een bundelstroom IB =

o mA; er is geen luminantiebijdrage als de elektronenspot

in de twee genoemde interval len beweegt.

- voor het interval III geldt:

De afstand (X2-Xl) is zonder snelheidsmodulatie Vo*DT (X2

= X2o) en met snelheidsmodulatie (2-fv )V o *DT. De

luminantie wordt berekend m.b.v. de convolutie-integraal

van de bundelstroom met de lijnspreidingsfunktie. Bevindt

de spot zich op positie X2 dan wordt er in het interval

(X2-0. 5*D5% IfHIH) <X <(X2+ 0 . 5*D5% IfHIH)

energie in licht omgezet. Uiteraard geldt hetzelfde voor

positie X3. Indien geldt (X3-X2)<D5%lfHIH wordt er

bij een rechthoekig profiel in het interval

(X3- 0 . 5 *D5%\fHIH)<X( (X2+ 0 • 5 *D5%lfHIH)

eenzelfde hoeveelheid energie per plaatseenheid in licht

omgezet tijdens de scanning van de elektronenspot van

positie X2 naar X3. Om aan de genoemde voorwaarde

(X3-X2)( D5%lf HIH te voldoen moet gelden:

(zie fig. 5.4)

fvVoDT < 200 j.lm; stel Vo =96/52 j.lm/nsec

f v DT<108 nsec

De luminantie in het interval (X2-0.5*D5%lfHIH)<

X«X3-0.5*D5%\fHIH) zal lineair toenemen terwijl

deze lineair afneemt in het interval

(X2+0.5*D5%lf HIH)< X< (X3+0.5*D5%lfHIH).

Deze luminantiebijdrage van interval III is in fig. 5.5

weergegeven met " ..•........ ".
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De steilheid van de lineaire luminantie toe- en afname is
\h I

veranderd met ~ = Iv • Met f v = 0,2 betekent dit een

vijf maal zo grote steilheid als in de situatie zonder

snelheidsmodulatie. De bereikte luminantie L3 t.g.v.

scanning in interval III is:

Lo /

=.lJS%~ . ,£ )

(5.3-4)1.
0
u ])r

.2JS"%/IN

Dit luminantie-niveau is onafhankelijk van parameter f v !

(In fig. 5.5 geldt: VoDT = 250 ~m; D5%13 mA = 400 ~m

9 L3=5*L o /8). Voor het interval (X5 < X <X6) geldt

hetzelfde als voor het interval (X2 < X < X3).

- Voor het interval IV geldt: de scansnelheid en bundel

stroom zijn identiek aan de situatie zonder snelheidsmo

dulatie. De luminantie-overgangen in de omgeving van X3

resp. X6 zijn identiek aan die in de omgeving van positie

X20 resp. X60 ("- - - - "in fig. 5.5).

- De totale luminantie is de sommatie van de afzonderlijke

bijdragen van de intervallen (" " in fig. 5.5).

- Bij deze keuze van de parameters (fv = 0,2; fH = 1)

wordt alleen de scansnelheid veranderd en ontstaat er een

overshoot in de luminantie (= snelheidsmodulatie (sm».

In figuur 5.6 is een constructie weergegeven waarin ook de

bundelstroom, gedurende interval III, verminderd wordt

~fH = 0,5. Behalve deze parameter fH zijn alle andere

grootheden identiek aan die in figuur 5.5, zodat alleen de

luminantiebijdrage van interval III verandert:

de steilheid van de lineaire luminantie-overgang wordt

t.g.v. een andere bundelstroom en scansnelheid:

(5.3- 5 )
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voor de steilheid in de situatie zonder snelheidsmodulatie

geldt formule (5.3-2).

Met de numerieke waarden: IH = 3 mA; f v = 0,2; fH = 0,5

en D5% volgens fig. 5.4 (d = 2,5) betekent dit dat de steil

heid een factor vier groter is gedurende toepassing van

snelheidsmodulatie.

De constructie weergegeven in fig. 5.6 is op dezelfde wijze

uitgevoerd als die in fig. 5.5.

Voor het luminantie-niveau L3 geldt nu:

L t Lo P 1/ / L
~ = "* ir vo])T =- Z 0

;£ ]);%//L
INiY

De totale luminantie vertoont nu een kleinere overshoot dan

in de situatie met fH = 1. Variatie van parameter fH

bepaalt de grootte van de overshoot maar introduceert echter

ook een "undershoot".

Uit de figuren 5.5 en 5.6 voIgt dat voor

X=X2+0.5*D5%lfHIH een maximum in de luminantie

optreedt. Dit geldt als de steilheid van de

luminantiebijdrage t.g.v. interval III groter is dan die

t.g.v. interval IV. M.b.v. de vergelijkingen (5.3-2) en

(5.3-5) is er een maximum als geldt:

(5.3-6)
/{ >

,; .lJS%/,Z
1-iY

Voor de 5%-spotdiameter geldt altijd

D5%lfHIH~D5%IIH' (fH~1).

Indien geldt fH > f v is vergelijking (5.3-6) zeker gel

dig. De amplitude van het maximum is afhankelijk van de

parameters fH' f v en DT. Indien het maximum groter is dan

de luminantie Lo treedt er een overshoot Ope

Na het maximum zal er een lokaal minimum in de luminantie

ontstaan. De luminantiebijdrage t.g.v. interval III is
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begrensd op X3 + 0,5*D5%lf HIH zodat op die positie het

minimum ontstaat. Indien het minimum kleiner is dan de lumi

nantie Lo is er sprake van een "undershoot". De luminantie

waarde voor het minimum wordt bepaald door aIleen de lumi

nantiebijdrage t.g.v. interval IV omdat die t.g.v. interval

III gelijk aan nul is geworden:

(5.3-7)

De waarde voor LMIN is onafhankelijk van de parameters f v

en DT. De maximale waarde voor het lokale minimum treedt op

voor fH = 1 met LMIN = Lo (zie ook fig. 5.5). Voor

treedt er een "undershoot" op met een amplitude

(5.3-8)/ -L -..!.! _-!.j
L...(I i'Y..Z"AI -.l.. () .l.. 0

.2'S"%4..z;.
2)s%~

1/

Door een maximum waarde te eisen voor de amplitude van de

"undershoot" is een ondergrens voor de parameter fH te

bepalen. M.b.v. formule (5.3-8) en (5.3-1) wordt voor

IH = 3 mA en een rechthoekige lijnspreidingsfunctie de

ondergrens bij een "undershoot" ~ 10%:

voor spotgroei d = 2

voor spotgroei d = 2,5

voor spotgroei d = 3

fH~0,61

fH p O,13

fH~0,11

Voor een cosinusvormig en gaussisch profiel is de lumi

nantie-overgang niet lineair (zie fig. 2.2). De ondergrens

voor parameter fH zal hierdoor lager worden.

Voor de constructies zoals weergegeven in de figuren 5.5 en

5.6 is de uitgangssituatie ..1T» DT. De helderheidstran

sients t.g.v. een opgaande en neergaande bundelstroomtran

sient beinvloeden elkaar niet zolang geldt

(t5- t 3) > ~ D5%IIH. De tijd tussen een opgaande en

neergaande bundelstroomtransient moet voldoen aan:
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Voor IH = 3 mA en Vo = 96/52 ~m/nsec betekent dit:

voor spotgroei d = 2 £1T>20T + 180 nsec

voor spotgroei d = 2,5 LlT)20T + 216 nsec

voor spotgroei d = 3 Ll T > 20T + 252 nsec

5.3.2. Een opgaande en neergaande transient met tijdsinter
I

val L\T < (20T + Va 05%IIH)

Voor (X5-X3)< 05%IIH is in figuur 5.7 een constructie

weergegeven.

Oe luminantiebijdragen van de interval len III is identiek

aan die in de figuren 5.5 en 5.6. Afhankelijk van de para

meter fH zijn de bijdragen van de intervallen, behorende

bij de opgaande resp. neergaande transient, overlappend of

niet.

Interval IV is nu kleiner dan 05%II H. Oe breedte van de

luminantietransients in de omgeving van X3-resp. X5 wordt

bepaald door de grootte van het interval (X3 <X<X5) en niet

door de ·5%-spotdiameter.

In de situatie fH = 1 ontstaat er een relatief groot maxi

mum in de totale luminantie t.g.v. overlapping van de lumi

nantiebijdragen van de intervallen X2 < X <X3 en

X5 <X <X6. In de situatie fH = 0,5 vindt er net geen

overlapping plaats en ontstaat er een relatief groot mini

mum. Het ontstaan en de amplitude van de "over- en under

shoot" is afhankelijk van alle parameters f v , fH, OT en

~T •

5.3.3. Opgaande en neergaande transient met tijdsinterval

LlT = 20T.

Voor eenzelfde parameterkeuze van f v , fH en OT als in de

vorige constructies is voor ~T = 20T in figuur 5.8 een con

structie weergegeven. Omdat de bundelstroom alleen gedurende

interval III een waarde ongelijk nul heeft wordt de luminan

tie nu alleen door dat interval bepaald. Oe breedte van de
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luminantietransients t.g.v. de bundelstroomtransients op t2

resp. t6 wordt bepaald door de grootte van het interval III

(2DT.V o f v ) t.o.v. D5%lfHIH.

De breedte van de helderheids

transients is D5%lfHIH

terwijl voor de steilheid for-

mule (5.3-5) geldt zodat de amplitude van de luminantie

(5.3-10)
= :;"L1 0y

De breedte van de helderheids

transients is nu 2DT.V o f v . Met

formule (5.3-5) voor de steil-

heid wordt de amplitude van de luminantie nu

L Lo ~ 1/ P
:.26 ::: t *' .t1)7,' "0 JY ::::.

v~)%~4 '
r~Lr t ,~5.3-11)

1..J) . (1 °lLOO(~)~4f.zoo-~{~-0

gelijk is aan

,
Indien 2DT.Vo~ = D5%lfHIH geldt L26 = Lo . De

amplitude L26 is in deze situatie onafhankelijk van

parameter f v . De steilheid van de luminantietransient is het

grootst bij minimale waarde voor f v . In een praktische

toepassing zijn de grootheden Vo , DT en D5%(I) bekend, zodat

in de situatie .d T = 2DT de luminantie-amplitude instelbaar

is met de parameter fH.

Een geschikt voorbeeld is een matrixkolom van een teletekst

karakter met een breedte van 200 nsec. Voor DT = 100 nsec

ontstaat de situatie volgens fig. 5.8. Met IH = 3 rnA, Vo =
9Y,.,t pm/nsec en de vergeli j kingen (5.3-1) en (5.3-11) is de

luminantie-amplitude L26 t.o.v. de oorspronkelijke amplitude

Lo als funktie van parameter fH te bepalen:
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voor spotgroei d = 2
]6J 4=

,Loa ~ +-133

voor spotgroei d = 2,5
loot -I- 100

voor spotgroei d = 3

De vergelijking (5.3-11) is

2DT. Vof v ~ D5% IfHIH·

Hieruit volgt een maximale

fH: I ...D~%a4 __
y ~ ------'.;..",,:,,:;-

.t IrT. Va

geldig zolang geldt

waarde voor f v als funktie van

(5.3-12)_1_ {.too (~-),{.lIt r .too -.too( 1-j}
.tZXr. t{,

( ~ J:J (:loa'; -1-/33)spotgroei d = 2voor

voor spotgroei d = 2,5

voor spotgroei d = 3

L2 (.
Zowel I = f(fH) als (fv)max = f(fH) zijn voor dit

voorbeeld weergegeven in fig. 5.9; hieruit volgt dat voor

een spotgroei d = 2,5 en d = 3 de amplitude van de luminan

tie L26 altijd kleiner is dan de oorspronkelijke amplitude.

Dit geldt echter, evenals de afgeleide formules, alleen voor

een rechthoekige lijnspreidingsfunctie. Voor de andere

benaderingen, cosinusvormig en gaussisch, zijn niet

eenvoudig dergelijke formules af te leiden omdat dan de

amplitude L26 wel afhankelijk is van parameter f v - In de

praktijk geldt zelden of nooit een rechthoekig profiel en

zal ook voor een spotgroei d = 2,5 en d = 3 een amplitude

L26 = Lo bereikt kunnen worden. De maximale waarden voor
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parameter f v in figuur 5.9 zullen in de praktijk geen

problemen opleveren.

5.3.4. Een opgaande en neergaande bundelstroomtransient met

een tijdsinterval ..1 T < 20T

Bij deze methode van snelheidsmodulatie wordt de scansnel

heid gedurende intervallen van dezelfde grootte (OT) ver

hoogd, resp. verlaagd. Oeze beide interval len liggen symme

trisch t.o.v. een bundelstroomtransient. Indien ~T < 20T

zal er vervorming ontstaan in de tot ale deflectiesnelheid en

gecorrigeerde bundelstroom. Het effect van snelheidsmodula

tie in deze situatie zal verminderen. Voor signalen die niet

vervormd worden moet gelden:

a) a-symmetrische signalen

I \ "I ip
I I} I ~~

I(
I

)1 I
I I

I I
IE ;)f
I

{o :;P 1.:l) r

(r- i,P) ~ 1. I>T 9 r~YZJT



b) symmetrische signalen
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DT [nsec] freq [MHZ]

20

J L
30

40

50
I 'l.Z I I -tI , I

60~ )t I, T I
,-: )l 70

tel ~_I-
80

T;p 9.2JT ~ ~ fLJr 90

100

5.4. Plaatsfouten t.g.v. snelheidsmodulatie

12,5

8,3

6,25

5

4,2

3,6

3, 125

2,8

2,5

Door modulatie van de scansnelheid kunnen er plaatsfou

ten in de luminantie ontstaan. ~Het smaller worden van passa

ges met grote helderheid kan er toe lei den dat transients

als scherpere overgangen worden waargenomen. Voor de situa

tie dat een opgaande en neergaande transient gescheiden wor

den door een tijdsinterval ~T van de grootte 2DT kunnen

eenvoudig formules worden afgeleid voor:

a) de breedte van de luminantietransient

b) de plaatsfout voor het luminantieniveau op 50%

c) de plaatsfout voor het luminantieniveau op 5%

Voor een rechthoekige lijnspreidingsfunctie geldt:

ad a:

De breedte van een transient kan gedefinieerd worden als:

~/!!!,_- -- - --
L(;r~ I.~--- - - -- -- .........,--

I I
I I
I I
I I
II

Lf" II
0--- - - - -i-+. - - - --

0' IE (!.. X'<>O ~.x
XS% x.,a ~,..%

De steilheid van de tran

sient is volgens vergelij

king (5.3-5), zodat geldt:

o,~~ Iv 1J S%/t r. qos,£ .1Js%/I .z.
X - 'N.LIf tN II

'1>- ,;; ~
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M.b.v. vergelijking (5.3-1) voor D5%(I) wordt de breedte van

de transient:

X.B = o~1" {uo(~-)(;';4 -) 7-.too}

~ _ <?,~~ . .too

voor 4-4 ;p / mil.

VtJor ~4 < / III#.

( 5 • 4- 1 )

ad b:

De plaatsfout voor het luminantieniveau van 50%:

(x~l=positie waar de luminantie =

0,5*L26 gedurende normale

scanning (._0_._.)

IX \ =positie waar de luminantie =
V S"oJs tI1

0,5*L26 gedurende snelheids-

modulatie ( )

X1,X2,X20: zie figuur 5.8:

(X20- X1)=DT*V o

(X2- X1)=(2-fv )V o *DT

Lo - - - - - - - - - - - - - - - - -~. - . - .
/0

IL .
l -t'-------------. -
I / I-L ------------1- I.z () /, I

• I
/ I

I,

LJ.{, - ---------- --- ---,...----
L(x)

t

De steilheid van de transient zonder snelheidsmodulatie is

volgens formule (5.3-2); de steilheid van de transient met

snelheidsmodulatie is volgens formule (5.3-5), zodat geldt:
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De plaatsfout

ad c:

De plaatsfout voor het luminantieniveau van 5%: Analoog aan

de plaatsfout voor het 50% niveau geldt nu

(Xp) 5"% = (X,)sm - (X~)o

(Xr)o - (XtQ - i1)S%~)' =~;~: l'S"%h;

(XJ. - (X2. - f:lJS"%/lL) == 1.1./' !J:- .7JS%~ TS/11 H II .to "~!if it~H

(Xp)>% = (I-I) V. ZiT r 0;;: .f;- -1)Ds%/tJi,

_f ~, _ ..!'.J)s%~
l.toio 2/ 4

(5.4-3)

Met behulp van deze formules geldt in de constructie van

figuur 5.8 het volgende: IH = 3 mA; spotgroei d = 2,5;

f v = 0,2; DT.V o = 250 ~m.

a) fH = 1 zodat L26 = 1,25 Lo (m.b.v. 5.3-11)

XB = 72 ~m (m.b.v. 5.4-1)

(X p )50% = 0 ~m (m.b.v. 5.4-2)

(X p )5% = 180 ~m (m.b.v. 5.4-3)

b) fH = 0,5 zodat L26 = Lo (m.b.v. 5.3-11)

XB = go ~m (m.b.v. 5.4-1)

(X p )50% = 125 ~m (m.b.v. 5.4-2)

(X p )5% = 260 ~m (m.b.v. 5.4-3)
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5.5. Discussie

In een ideale situatie moet parameter DT afhankelijk

zijn van de video-informatie. Een adaptieve variatie is

praktisch moeilijk zo niet onmogelijk te realiseren. Voor

een constante waarde voor DT kan by. de volgende situatie

ontstaan:

Q. e b voor DT=100 nsec geldt:

c ci. transients a, b ..1T»2DT

fig. 5.5 en 5.6.

I I

~looI1Sec.

fig. (5.5-1)

Teletekstkarakter

transients c,d ~T=2DT

fig. 5.8

Omdat in de praktijk de lijnspreidingsfunctie het beste

benaderd wordt door een gaussisch of cosinusvormig profiel

geldt niet dat de luminantie-amplitude tussen de transients

c en d onafhankelijk is van parameter f v zoals dat geldt bij

een rechthoekig profiel. De luminantie in gebied e wordt

niet beinvloed door de snelheidsmodulatie, zodat de luminan

tie tussen de transients c en d nauwelijks verschillend mag

zijn t.o.v. de oorspronkelijke luminantie. Door deze eis

worden de parameters f v en fH begrensd. Een tweede begren

zing voor deze parameters wordt bepaald door de amplitude

van de "over- en undershoots" in de omgeving van de tran

sients a en b. Of beide begrenzingen elkaar overlappen is

voor een gaussisch en cosinusvormig profiel moeilijk m.b.v.

formulesen/of constructies te bepalen. Een computersimula

tie is hiervoor een goed hulpmiddel.

Het toepassen van alleen horizontale snelheidsmodulatie

heeft het nadeel dat alleen de resolutie in horizontale

richting verbeterd wordt.
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Er treedt enige vervorming op bij de hoeken van bv. een

teletekstkarakter.

fig. (5.5-2)

Teletekstkarakter met alleen

horizontale snelheidsmodulatie

5.6. Conclusies

Snelheidsmodulatie (gasm) beperkt de elektronenspot

groei en vermindert de breedte van de helderheidstran

sients. Optimalisatie van de opscherping van luminantie

overgangen kan geschieden m.b.v. vier parameters fL, fH,

f v en DT. De scansnelheidsparameter f v moet zo klein moge

lijk zijn. Voor het behoud van dezelfde luminantie gedurende

snelheidsmodulatie als in de normale situatie moet voor de

bundelstroomparameters gelden fH> f v en fL < (2-fv ). Voor

de parameter DT moet een optimale waarde worden bepaald. Een

te kleine waarde voor DT vermindert het effect van

snelheidsmodulatie terwijl een te grote waarde de oor

spronkelijke transient in twee gedeelten splitst.

Bij toe passing van snelheidsmodulatie kunnen er "under- en

overshoots" aan het begin en einde van een helderheidstran

sient ontstaan. Bij beperkte overshoots heeft dat het extra

effect dat daardoor luminantie-overgangen visueel scherper

worden waargenomen.

Toepassing van snelheidsmodulatie kan leiden tot het ont

staan van plaatsfouten. Kleine plaatsfouten zorgen ervoor

dat de heldere passages iets smaller worden, zodat de lumi-
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nantie-overgangen eveneens visueel scherper worden waarge

nomen.

Toepassing van snelheidsmodulatie is het meest effectief

voor grote helderheidstransients. Het rendement is tevens

afhankelijk van de grootte van tijdsintervallen tussen

opgaande en neergaande transients t.o.v. de parameter DT.

De totale beeldkwaliteit kan worden verbeterd door toepas

sing van zowel horizontale- als vertikale snelheidsmodulatie

(gasm). Het niet toepassen van de vertikale

snelheidsmodulatie kan de subjectieve opscherping t.g.v. de

horizontale snelheidsmodulatie verminderen.
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6. Computersimulatie van de horizontale aftastsnelheids

modulatie

6.1. Inleiding

Door de lijnspreidingsfunktie te benaderen door een

rechthoekig profiel is het effect van aftastsnelheidsmodula

tie op eenvoudige wijze, d.m.v. een constructie, te bestude

reno Voor de meer realistische benaderingen zoals gaussisch

en cosinusvormig profiel is een constructie moeilijk. Boven

dien is het afleiden van bepaalde formules eveneens moei

lijker voor de beide praktische lijnspreidingsfuncties en

worden de formules onoverzichtelijk. Met behulp van een

computersimulatie is het voor elke lijnspreidingsfunctie

mogelijk om begrenzingen en optimale waarden voor de

parameters te bepalen. Met behulp van een IBM-computer op

het Natuurkundig Laboratorium is een simulatieprogramma

ontwikkeld, geschreven in Pascal.

6.2. Prinoipe opzet van de simulatie

De simulatie is opgezet voor het bestuderen van snel

heidsmodulatie (gasm) van 66n opgaande bundelstroomtransient

(IL --+ IH). Het programma is evenwel eenvoudig ui t te

breiden voor het bestuderen van pulsresponsies. Evenals in

hoofdstuk 5 zijn er vier intervallen te onderscheiden: zie

figuur 5.5

I normale scansnelheid en bundelstroom

II verhoogde scansnelheid en verhoogde bundelstroom

III verlaagde scansnelheid en verlaagde bundelstroom

IV normale scansnelheid en bundelstroom

Eveneens wordt gebruik gemaakt van de vier parameters zoals

in hoofdstuk 5 gedefinieerd:

DT grootte van het tijdsinterval met verhoogde resp.

verlaagde scansnelheid.
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scansnelheidsparameter.

bundelstroomparameters.

In het simulatieprogramma is verondersteld dat op x = 0 de

scansnelheid en bundelstroom verhoogd worden (komt overeen

met positie x1 in de figuren 5.5 tim 5.8). Voor de vier

interval len geldt het volgende: zie figuur 5.3.

interval positie bundelstroom scansnelheid

I
I I x < 0 I1 =II. Vd=V o
II I 0 ~ x < x2 x2=(2-fv )V o DT I2=fl. II.. Vd=(2-fv )V o

I
II I I x2 ~ x < x3 x3=2V o DT I 3= fH It4 Vd=fvV o

IV I x ~ x3 I4=IH Vd=V o
1 Tabel 6.2-1

In de simulatie wordt voor het interval -200 < x < 1000 ~m de

totale energie berekend voor elke positie, op een veelvoud

van 10 ~m, voor de situatie dat de elektronenspot in dat

interval beweegt. Dit interval is voldoende groat indien

0,5*D5%lfLIL<200 ~m en

(2DT*V o +0,5*D5%IIH)< (1000 ~m-o,5*D5%IIH). De

energie is gelijk aan de convolutie-integraal van de

bundelstroom met de lijnspreidingsfunktie. De

convolutie-integraal wordt in het programma benaderd door

sommatie van de energiebijdragen veroorzaakt door de

elektronenspot beweging in interval len van 10 ~m.

Voor elke positie x worden steeds negen energiebijdragen

berekend: steeds voor drie lijnspreidingsfuncties:

rechthoekig, cosinusvormig en gaussisch.

a) voor normale scansnelheid en bundelstroom ("normale

situatie") .

b) voor norma Ie bundelstroom (fL=fH=1) en gemoduleerde

scansnelheid ("snelheidsmodulatie (sm)").

c) voor gemoduleerde bundelstroom en scansnelheid ("snel

heidsmodulatie (gasm)").
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De energiebijdragen worden steeds m.b.v. een PROCEDURE bere

kend en opgeteld bij de subtotalen van de energie. Deze pro

cedure ENERGIE heeft als:

input: een spotpositie XS

een bundelstroom IB

een 5%-spotdiameter D5

drie subtotalen van energie-arrays voor de drie

lijnspreidingsfuncties

output:drie nieuwe subtotalen van de energie-arrays

De verandering van de scansnelheid wordt gesimuleerd in de

bundelstroom: een verhoging resp. verlaging van de scansnel

heid is equivalent met een verlaging resp. verhoging van de

bundelstroom zonder wijziging van de 5%-spotdiameter. Er

zijn aIleen energie-vermeerderingen voor de posities

(XS-O,5*D5)< X«XS+O,5*D5). Dit betekent dat de

cosinusvormige en gaussische benadering voor de

lijnsp~eidingsfunktie in feite begrensd wordt op Ixl=D5%. In

de procedure ENERGIE worden de lijnspreidingsfunkties

gebruikt die zijn afgeleid in hoofdstuk 2. Een flow-chart

van deze procedure is weergegeven in fig. 6.1. De input

gegevens zijn verschillend per interval:

IV

IB:=I4

D5:= D5 1H

I B: =fL I2 I ( 2 - f v) II B : =('i%) I3

D5: =D5!lI-l. ID5: =D5!I'D
L W

I II I III I

!:~:~:~~ __ !:~:~:~3_ !:~:~:~t_
IB:=I2/(2-fv ) IB:=I3/fv IB:=I4

D5 : =D5 IIt D5 : =D51n D5 : =D51n

snelheids- IB:=I1

modulatie D5:=D51
II

interval

~
I

normale IB:=I1

situatie D5:= D5 1
II

- - - -- - --
snelheids- IB:=I1

modulatie D5:= D5 1

(sm)
II

- -- - --

(gasm)

Tabel 6.2-2
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De 5%-spotdiameter wordt steeds berekend m.b.v. een

FUNCTION (D55). Hierin wordt de 5%-spotdiameter berekend

m.b.v. formule (5.3-1) en een constante spotgroei-parameter

d. Een flow-chart is weergegeven in fig. 6.2.

De kern van het programma wordt gevormd door de berekening

van de reeds eerder vermeldde negen energie-verdelingen in

het interval -200< X <1000 ~m voor een combinatie van de

parameters DT, f v , fH en fL. In het programma worden

posities steeds bepaald t.o.v. de positie x=O.

Luminantieniveaus worden berekend t.o.v. het

luminantieniveau na de transient in de normale situatie. Na

berekening van de negen energieverdelingen wordt het

programma voortgezet voor een van de negen

energieverdelingen. De keuze wordt in het programma gepro

grammeerd. Voor de geselecteerde energieverdeling worden de

volgende grootheden bepaald:

1) positie X5: positie met 5% luminantieniveau

2) positie X95: positie met 95% luminantieniveau

3) positie XMAX: positie met maximale luminantie

4) positie XMIN: positie met minimale luminantie

5) breedte van de transient XB: XB = X95 - X5

6) %MAX en %MIN: procentuele waarden van het maximum resp.

minimum.

Opm: Met de minimum waarde wordt het lokale minimum na het

maximum bedoeld.

Voor stapresponsies t.g.v. bundelstroomtransients (0 ~IH)

kunnen afhankelijk van de waarden van de parameters diverse

vormen van helderheidstransients voorkomen. In figuur 6.3

zijn enkele transients met aanduiding van bovengenoemde

grootheden weergegeven.

6.3. Flow-chart simulatieprogramma

Met behulp van de kern van het programma zoals vermeld

in de vorige paragraaf kunnen twee simulaties worden uitge

voerd:
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1) voor meerdere combinaties van de parameters DT, fL,

fH en f v een listing maken van de eerder vermelde

grootheden.

2) voor een beperkt aantal combinaties van de parameters een

gemeenschappelijke plot van de luminantie-overgangen

realiseren.

Een flow-chart van deze simulatieprogramma's is weergegeven

in figuur 6.4.

- het simulatieprogramma begint met de PROCEDURE "ENERGIE"

en de FUNCTION "D5S(IB)" (zie fig. 6.1 resp. 6.2).

- bepaling van een waarde voor de vier parameters DT, fL,

fH, f v . Deze waarde kan bv. met een DO-loop steeds ver

anderen alvorens met de kern van het programma begonnen

wordt.

- bepaling van de grenzen van de intervallen m.a.w. x2 =
(2-fv ) VoDT en x3 = 2V o DT.

definieren van de bundelstromen in de vier intervallen: I1

= IL, I2 = fLIL, I3 = fHIH en I4 = IH (zie

tabel 6.2-1).

alle array-elementen van de negen energie-arrays de waarde

nul geven.

- invoeren van een variabele k, waarmede de spotpositie XS

in eenheden van 10 ~m varieert in het interval

-200 < X <1000 ~m.

- bepaling spotpositie XS = -210 + k • 10 [~~ •

- testen of de elektronenspot zich in interval I bevindt

(XS < 0). Zo j a, dan voor de negen energie-arrays de ener

giehijdrage t.g.v. de spotpositie XS berekenen en optellen

bij de subtotalen van de negen energie-arrays.

"ENERGIE" geeft aan: be palen van de inputvariabelen voor

de procedure "ENERGIE" (zie tabel 6.2-2). Aanroepen van de

procedure "ENERGIE" waarin voor de drie lijnspreidings

functies de energiebijdragen worden berekend en opgeteld

bij de subtotalen van de energie-arrays.
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steeds 3x "ENERGIE" nl. voor normale situatie

snelheidsmodulatie (sm)

snelheidsmodulatie (gasm)

- testen of de elektronenspotpositie zich in interval II

bevindt (0<XS<X2). Zo ja, ook nu 3x "ENERGIE".

- voor interval III en IV zelfde procedure als voor de

interval len I en II.

- testen of elektronenspotpositie XS = 1000 ~m; zo niet dan

variabele k ophogen en met de nieuwe spotpositie weer

energiebijdragen berekenen.

- XS = 1000 ~m; keuze defini~ren van een van de negen ener

gie-arrays.

- Voor die ene energie-array de volgende groothed€n bepalen:

X5, X95, XMAX, XMIN, %MAX en %MIN (voor definitie groot

heden zie paragraaf 6.2).

- printen van een waarde van de parameters DT, fH, fL en

f v en van de berekende grootheden behorende bij die para

meter-keuze.

- keuze mogelijkheid of er een grafische weergave van een

luminantietransient gewenst is.

- mogelijkheid om een of meer parameterwaarden te veranderen

alvorens voor die nieuwe combinatie van parameters de

energie-arrays te berekenen.

- Indien voor aile gewenste combinaties van de parameters

DT, f v , fH en fL de gegevens geprint en/of geplot zijn

is het programma be~indigd.

6.4. Simulatie van helderheidsstapresponsie t.g.v. bundel

stroomtransient 0 ~ IH.

Voor helderheidstransients t.g.v. bundelstroomtran

sients 0 ~ IH heeft parameter fL geen invloed, zodat in

deze paragraaf aIleen de drie andere parameters gevarieerd

worden. Voor de simulaties die zijn uitgevoerd geldt steeds

IH = 3 mA en formule (5.3-1) voor de 5%-spotdiameter.



-56-

6.4.1. Globale variatie van de parameters DT, f v en fH

Het simulatieprogramma wordt uitgevoerd voor elke mogelijke

combinatie van de volgende waarden:

DT = 25 - 50 - 75 - 100 - 125 nsec

f v = 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0

fH = 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,0

Voor een cosinusvormige lijnspreidingsfunctie in de situatie

snelheidsmodulatie (gasm) is voor drie waarden voor de

spotgroei d van de 5%-spotdiameter (d=2 - 2,5-3) een

listing gemaakt van de gegevens: DT, fH, f v , X5, X95,

XMAX, XMIN, %MAX, %MIN, XB, x2 en x3' Op deze wijze en met

de genoemde combinaties van de parameters komen ook de

grootheden, behorende bij de normale situatie (fv = fH =

1) en snelheidsmodulatie (sm) (fH = 1), op de listing

voor. Uit de complete listing is een selectie gemaakt van de

parametercombinaties die voldoen aan:

1) een resulterende transientbreedte (XB) die kleiner is

dan die in de normale situatie.

2) een amplitude van de "under- en overshoot" die kleiner

of gelijk aan 10% moet zijn t.o.v. de luminantie LH

in de normale situatie.

Die selectie is voor elke spotgroeiparameter d weergegeven

in een drie dimensionale figuur (figuren 6.5 - 6.6 en 6.7).

De aangegeven punt en in de DT-fH-fv ruimte voldoen aan

bovenstaande criteria; bij de punt en is de bijbehorende

waarde voor de transientbreedte (XB) vermeld. De breedte XB

bij het punt fH = f v = 1, DT = ° dient als referentiewaar

de en is de transientbreedte in de normale situatie. De pun

ten op de fH = 1 as behoren bij snelheidsmodulatie (sm).

Voor een tijdsvertraging DT = 125 nsec leiden slechts een of

twee parametercombinaties tot verkleining van de transient

breedte. In hoofdstuk 5 is een ondergrens t.g.v. begrenzing

van de "undershoot", voor de parameter fH afgeleid. Uit de
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simulatieresultaten volgt dat de ondergrens voor een cosi

nusvormige lijnspreidingsfunctie ligt bij fH' 0,5.

Door inderdaad de bundelstroom te reduceren gedurende de

tweede helft van een opgaande transient bij snelheidsmodula

tie (gasm) wordt een kleinere transientbreedte bereikt dan

bij snelheidsmodulatie (sm). De kleinste transientbreedte

wordt bereikt voor een tijdsvertraging van 100 nsec (d=2),

15 en 100 nsec (d=2,5) en 100 nsec (d=3). Een verdere ver

kleining van parameter DT leidt niet tot een kleinere tran

sientbreedte omdat de deel-transient fHIH~IH gaat

domineren t.o.v. de transient O~fHIH (zie hfdst. 5).

Uit deze globale simulatieresultaten volgt dat de optimale

parameterkeuze voor DT bij deze drie spotgroeiparameters

hetzelfde kan zijn.

6.4.2. Meer gedetailleerde variatie van de parameters DT,

fH en f v .

Naar aanleiding van de resultaten in de vorige paragraaf is

het simulatieprogramma uitgevoerd voor meer gedetailleerde

waarden van de drie parameters. Het rendement van snelheids

modulatie, volgens de beschreven methode, toegepast op

video-informatie met hogere frequenties (AT kleiner) is

hoger naarmate DT kleiner is. Ondanks de vorige resultaten

zijn daarom de waarden DT = 25 en 50 nsec gehandhaafd

terwijl DT = 125 nsec vervallen is. De simulatie is

uitgevoerd voor alle mogelijke combinaties van:

DT = 25 - 50 - 15 - 100 nsec

f v = 0,1 - 0,2 ....•.. 1,0

fH = 0,5 - 0,6 - 0,1 - 0,8 - 0,9 - 1,0

Voor cosinusvormige lijnspreidingsfunctie en de drie

spotgroeiwaarden d = 2 - 2,5 en 3 is een complete listing

gemaakt van alle parametercombinaties en de eerder genoemde

grootheden. De simulatieresultaten met betrekking tot de

transientbreedte (XB) en de procentuele waarden van de

"under- en overshoot" zijn voor DT = 100 nsec en een spot-
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groei d=2,5 weergegeven in de figuren 6.8 en 6.9. De

resultaten voor de andere waarden van DT en spotgroei d zijn

op identieke wijze weergegeven in appendix C (fig. C1a tim

C11b).

6.4.2.1. Conclusies

- De transientbreedte (XE) neemt af bij afnemende parameter

f v en constante parameter fH.

- voor een bepaalde waarde van f v neemt de amplitude van de

"overshoot" (MAX) toe bij toenemende fH omdat bij een

zelfde scansnelheid de helderheid toeneemt bij een grot ere

bundelstroom.

- voor een constante waarde van f v neemt de amplitude van de

"undershoot" (MIN) toe bij verminderde waarde van fH.

Door verandering van de bundelstroom (fH) ontstaan er

twee deeltransients (0 -+ fHIH resp. fHIH ~IH)

met verschillende 5%-spotdiameters. Het gevolg is het ont

staan van een "undershoot". Vermindering van parameter

fH vermindert de 5%-spotdiameter behorende bij fHIH

t.o.v. die voor de bundelstroom IH. De amplitude van de

"undershoot" wordt dan groter.

- voor een acceptabele opscherping van een helderheidstran

sient moet gelden dat het "maximum en minimum" elk kleiner

is dan 10%. Deze grens is in de figuren 6.8 en 6.9 aange

geven. De transientbreedte XE bij f v = 0,1 (DT = 100 nsec,

d = 2,5) is het kleinst maar geeft geen acceptabele

opscherping. Voor andere waarden van DT is f v = 0,1 wel

mogelijk. In verband met de begrenzing tot 10% is in de

figuren 6.8 en 6.9 voor elke waarde van f v en zg. "fH

traject" aangegeven, waarbinnen parameter fH mag varie

reno Dit "fH-traject" neemt toe bij toenemende waarde

voor fv.

- Zodra het "maximum" negatief wordt (zie fig. 6.3d) ont

staat er een groot verschil in de transientbreedte bij een

kleine variatie van fH.

- In verband met de criteria (blz. 56) zal de methode snel

heidsmodulatie (sm), fH = 1, niet voor elke waarde van
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DT en f v een gewenst resultaat geven. Voor kleinere waar

den van f v wordt alleen goede snelheidsmodulatie (sm) ver

kregen voor kleinere waarden van DT. Voor grotere waarden

van DT bij dezelfde waarde voor fv wordt wel een smalle

transientbreedte bereikt maar ontstaat er een te grote

overshoot. In combinatie met de gestelde criteria

(blz. 56) worden de maximale opscherpingen voor de

helderheidstransients in de situatie fH = 1:

spotgroeiparameter

d f v DT [nsec] % opscherping

2 0,4 50 24

2,5 o, 1 50 24

3 0,5 75 23

- Toepassing van de beschreven snelheidsmodulatiemethode

(gasm) geeft de volgende maximale opscherping van de hel

derheidstransient voor luminantie-overgangen op een pro

jectiebuis:

spotgroei scansnelheids-Ibundelstroom- tijdsver-

parameter parameter parameter traging opscherping

d f v f DT Cosec] [%]

2 0, 1 0,4 100 57

2,5 0,2 0,5 100 57

3 0,2 0,6 100 56

Voor deze waarden voor de spotgroeiparameter geeft een

waarde voor DT = 100 nsec de beste opscherping. Deze waar

de is extra gunstig i.v.m. de breedte van 200 nsec van een

matrixkolom van een teletextkarakter.

- Voor een vergelijking tussen snelheidsmodulatie (gasm) en

snelheidsmodulatie (sm) kan voor elke afzonderlijke waarde

voor DT de volgende tabel worden vastgesteld:
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normale snelheidsmodu- snelheidsmodu-

situatie latie (gasm) latie (sm)

I = 3 mA

DT d D5% XB XB opseher- XB opseher- f v
ping ping

[ns ee] [mm] [mm] [mm] [%J [mm] [ %]

25 2 1°,333 0,244 0,209 14 0,212 13 0, 1

25 2,5 1°,400 0,294 0,260 12 0,264 1O 0, 1

25 3 1°,467 0,342 ° , 31 1 9 0,316 9 0, 1

I
50 2 \0,333 0,244 0, 164 33 0, 186 24 0,4

50 2,5 0,400 0,294 0,206 30 0,224 24 0, 1

50 3 0,467 0,342 0,255 25 0,277 19 0, 1

75 2 0,333 0,244 0, 129 47 0,206 16 0,8

75 2,5 0,400 0,294 0, 158 46 0,228 22 0,6

75 3 0,467 0,342 0, 196 43 0,265 23 0,5

100 2 0,333 0,244 0, 105 57 0,217 1 1 0,9

100 2,5 0,400 0,294 0, 126 57 0,243 17 0,8

100 j3 0,467 0,342 0, 151 56 0,271 21 0,7

Bij een tijdsvertraging van 25 nsee is er nauwelijks winst

te behalen door ook de bundelstroom te moduleren. Voor de

waarde DT = 100 nsee wordt de grootste opseherping bereikt.

De mate van opseherping is onafhankelijk van de toegepaste

spotgroei (d = 2, 2,5 en 3). Toepassing van aIleen seansnel

heidsmodulatie is het effeetiefst indien de parameter DT =
50 a 75 nsee.

6.4.2.2. Enkele plots van simulatieresultaten voor een spot

groei waarde d = 2,5

Een bepaalde minimale breedte van een helderheidstransient

kan bereikt worden door een of meerdere eombinaties van de

parameters f v , fH en DT. Bij dezelfde transientbreedte kan
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er verschil optreden in het verloop van de transient en de

amplitude van de "under- en overshoot". Een goede vergelij

king van de helderheidstransients voor diverse combinaties

van f v , fH en DT is mogelijk m.b.v. zg. plots. M.b.v. de

simulatieresultaten, die voldoen aan "under- en overshoot"

~ 10%, zijn de volgende plots gerealiseerd:

fig. 6.10

fig. 6.11

fig. 6.12

fig. 6. 13

DT = 25 nsec; d = 2,5

De minimale breedte van de helderheidstransient

is 0,260 Mm. Deze wordt bereikt m.b.v. drie

waarden van de parameter fH bij f v = 0,1. De

breedte van de transient XB is (X95% - X5%).

In dit geval behoort de optimale vorm van

snelheidsmodulatie (sm) (fH = 1, f v = 0,1) bij

die parametercombinaties die een minimale

transientbreedte opleveren. In de figuur worden

de helderheidstransients vergeleken met de

normale situatie (fv = 1, fH = 1,

XB=0,294 mm).

DT = 50 nsec; d = 2,5

De minimale breedte van de helderheidstransient

is = 0,210 mm en kan worden gerealiseerd m.b.v.

drie waarden van fH bij f v = 0,1. Deze tran

sients worden vergeleken met de normale tran

sient en met de optimale transient voor fH = 1

( f v = 0, 1, XB = 0, 22 4 mm).

DT = 75 nsec; d = 2,5

Een situatie (fH = 0,6; f v = 0,1; XB=0,158 mm)

met een minimum waarde voor de transientbreedte

wordt vergeleken met de optimale

snelheidsmodulatie (sm) (fv = 0,6; XB=0,228 mm)

en de normale situatie.

DT = 100 nsec; d = 2,5

In deze figuur worden 4 verschillende combina

ties van de parameters vergeleken met een situa

tie van alleen modulatie van de scansnelheid en

de normale situatie.
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fig. 6.14 Vergelijking van de plaatsfouten als funktie van

parameter DT voor een bepaalde combinatie van f v

en fH. De plaatsfout neemt toe bij toenemende

waarde voor DT. Bovendien is in deze figuur dui

delijk te zien dat de amplitude van de "under

shoot" onafhankelijk is van parameter DT.

fig. 6.15 Helderheidstransients als funktie van parameter

f v bij constante waarden van de parameters fH

en DT.

fig. 6.16: Helderheidstransients als funktie van parameter

fH bij constante waarden van de parameters f v

en DT.
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7. Deflectiegevoeligheid van het aftastsnelheidsmodulatie

spoeltje

7.1. Inle1ding

Bij toepassing van snelheidsmodulatie wordt de mate van

opscherping van een luminantie-overgang voor een groot

gedeelte bepaald door de deflectiegevoeligheid van het

aftastsnelheidsmodulatiespoeltje. De waarde voor de 1n de

theorie gedefinieerde parameter f v wordt bepaald door deze

deflect1egevoeligheid. Voor de praktische rea11satie van

snelheidsmodulatie wordt een hulpspoeltje gebruikt, zoals

dat bv. in een 26"-30 AX deflectie-unit is toegepast. Dat

snelheidsmodulatiespoeltje (zie fig. 7.1a) heeft een

zelfinductie L = : 4 ~H en een ohmse weerstand R = 1,65~.

7.2. Metingen

Voor het bepalen van de deflectiegevoeligheid van het

snelheidsmodulatiespoeltje zijn enkele metingen uitgevoerd

op de researchopstelling t.b.v. projectietelevisie. Het

hulpspoeltje is onder de normale deflectiespoel van de

groene projectiebuis aangebracht en wordt via een spannings

-stroom converter aangestuurd. Deze VII-converter bestaat

uit twee drivers die in tegenfase worden aangestuurd. Ter

voorkoming van oscillaties, is het hulpspoeltje in het

midden door geknipt en via 1 JL weers tan den met "aarde"

verbonden. Er zijn nu twee stromen te onderscheiden die niet

exact gelijk aan elkaar behoeven te zijn i.v.m. de twee

separate drivers in de V/I-omzetter (zie fig. 7.1b).

Voor de eerste twee metingen wordt een crosshatchpa

troon (=aantal kruisende horizontale en vertikale lijnen)

via de normale video processing en normale scanning weergege

ven op de groene projectiebuis. Het beeld wordt met een ver

grotingsfactor van 8,9 afgebeeld op een projectiescherm. De

stroom door het snelhe1dsmodulatiespoeltje is gesynchroni-
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seerd met de video-informatie en heeft voor de eerste meting

de volgende pulsvorm:

1J I I
I ,:-------if}F------,
I~~S~I I
~ ~ ,

/0 sec. ~
'Ii; 7J

fig. 7.2-1

Het crosshatchpatroon wordt zodoende gedurende enkele tele

visiebeelden op een andere positie op het scherm afgebeeld.

De verplaatsing van de vertikale lijnen is op drie plaatsen,

links, rechts en in het midden op het projectiescherm, geme

ten als funktie van de stroomamplitude. De meetresultaten

zijn weergegeven in figuur 7.2. Hieruit volgt dat de deflec

tiegevoeligheid in bet midden van het projectiescherm

8 mmlA en aan de randen 8,8 mmlA bedraagt.

Voor de tweede, meer dynamische, meting is de pulsvorm

voor de stroom:

I Of, I I
~,

~sec.~
,

.to -"'sec. I
I,E :>,

fig. 7.2-2

De informatie van een televisielijn wordt nu elk raster

t.o.v. de overige informatie verplaatst. De metingen van de

verplaatsing in het midden en aan de randen van het projec

tiescherm zijn identiek en weergegeven in figuur 7.3. Daar

uit volgt dat de deflectiegevoeligheid gelijk is aan

5,1 mm/A.
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Voor de derde meting is de pulsbreedte van de stroom zo

ver mogelijk verkleind; tot 1 ~sec. De begrenzing tot 1 ~sec

wordt bepaald door het nog net meetbaar zijn van de ver

plaatsing op het projectiescherm. Bij weergave van het

crosshatchpatroon worden nu slechts een of twee vertikale

lijnen verplaatst terwijl het meten van de verplaatsing

onnauwkeurig wordt. Een nauwkeurigere meting vindt plaats

bij weergave van een sinusvormig signaal met instelbare

frequentie. Door variatie van de stroomamplitude in het

hulpspoeltje wordt de informatie van een tijdsinterval van

1 ~sec voor enkele televisielijnen precies een

signaalperiode vertraagd. Met behulp van de normale

scansnelheid is de deflectiegevoeligheid te berekenen. De

meting is twee maal voor beide stromen IA en IB (zie

fig. 7.1b) uitgevoerd. De meetresultaten zijn weergegeven in

figuur 7.4. Ter bepaling van de gemiddelde

deflectiegevoeligheid uit de vier metingen worden deze eerst

m.b.v. "methode der kleinste kwadraten" gemiddeld:

algemeen geldt: (freq)-1 = mI + n

m~sec/~ n [~se~

1e meting stroom IA 0, 17 -0,006

2 e meting stroom IA 0, 18 -0,013

1e meting stroom IB 0, 14 +0,02

2 e meting stroom IB 0, 17 -0,014

- -- - --
gemiddeld 0, 165 0,013

De normale scansnelheid van de helderheidsspot op het pro

jectiescherm is gemeten en bedraagt 712 mm in 41 ~sec;

m.a.w. 17,4 mm/~sec. Hiermede wordt de gemiddelde deflectie

gevoeligheid bij deze meting 0,165 x 17,4 = 2,9 mm/amp.

Samenvatting van de meetresultaten:
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pulsbreedte van de deflectiegevoeligheid (DG)

stroom door het

snelheidsmodulatie- op project ie- op projectie-

spoeltje scherm buis

0,52 sec 8 mm/A 900 ~m/A (.)

64 ~sec 5 , 1 mm/A 573 ~m/A

~sec 2,9 mm/A 326 ~m/A

De deflectiegevoeligheid op de projectiebuis is berekend

m.b.v. de vergrotingsfactor van 8,9 van het systeem.

Uit de meetresultaten voIgt dat de deflectiegevoeligheid

afhankelijk is van de pulsbreedte van de stroom. Een van de

oorzaken is de aanwezigheid van ferroxcube in de omgeving

van het snelheidsmodulatiespoeltje. Het magnetisch gedrag

van ferroxcube is in een bepaald frequentiegebied frequen

tie-afhankelijk. Andere mogelijke oorzaken, zoals bv. weder

zijdse inductie van magnetische velden zijn niet nader

bestudeerd.

In de situatie van snelheidsmodulatie is de deflectie

gevoeligheid bij hogere frquenties (1 tot 10 MHz) belang

rijk. Om een schatting te kunnen maken van de grootte van

die deflectiegevoeligheid zijn enkele andere metingen uitge

voerd. Voor enkele waarden van de stroomamplitude door het

hulpspoeltje is de modulatiediepte gemeten als funktie van

de frequentie.

• In het intern Philips rapport (7) is de deflectiegevoelig

heid van het snelheidsmodulatiespoeltje, toegepast in een

26"-30 AX deflectie-unit, vermeld. Met een "statische aan

sturing" is de deflectiegevoeligheid in het centrum van de

beeldbuis 2,1 mm/A. Toepassing van hetzelfde hulpspoeltje

in een projectietelevisie betekent bij benadering een

verdubbeling van deze deflectiegevoeligheid i.v.m. een

deflectiehoek van 55 0 i.p.v. 110 0 bij de 26"-30 AX unit.

De diagonaal van een projectiebuis is 5" zodat de

uiteindelijke deflectiegevoeligheid een waarde zal hebben,

die ongeveer gelijk is aan 1,1 mm/A.
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Via de norma Ie videoprocessing wordt een egaal vlak weerge

geven (bundelstroom 0,5 rnA) terwijl een sinusvormige stroom

door het snelheidsmodulatiespoeltje wordt gestuurd. De modu

latiediepte is dan als voIgt gedefinieerd:

L(x) L
o

- -- - - - - f----~------""""J-~------I~L

r --- ---- -
o--_...J

fig. 7.2-3

modulatiediepte is:

(7.2-1)

M.b.v. een photometer en een extra "sweep" op de horizontale

deflectie is de luminantie als funktie van de plaats gemeten

en weergegeven op een x-Y schrijver. Deze meting is uitge

voerd voor de stroomamplituden 50 tim 250 mA in stappen van

50 mA en voor de frequenties 1 tim 10 MHz.

Uit de meetresultaten en m.b.v. formule (7.2-1) zijn de

waarden voor de modulatiediepte te berekenen. De resultaten

zijn vermeld in tabel 7.5. De meetresultaten zijn beinvloed

door het frequentiegedrag van het snelheidsmodulatiespoel

tje, de projectiebuis, de projectielens en het projectie

scherm. Voor de bepaling van het frequentiegedrag van het

snelheidsmodulatiespoeltje moeten de berekende resultaten

gecorrigeerd worden:

projectiescherm: een rechte frequentiekarakteristiek ver

ondersteld.

projectielens: frequentiekaraketeristiek equivalent met

die voor een gaussisch spotprofiel met

een 5%-spotdiameter van 0,2 Mm.

projectiebuis: de bundelstroom tijdens de meting 0,5 mA;

zodoende een frequentiekarakteristiek be

horende bij een gaussisch spotprofiel met

een 5%-spotdiameter van 0,25 Mm.

De gecorrigeerde waarden van de modulatiediepte zijn weerge

geven in fig. 7.6.
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Een stroom I sp door het snelheidsmodulatiespoeltje wekt

een magnetisch veld Bsm Ope De door dit veld opgewekte

Lorentzkracht FL veroorzaakt een extra afbuiging Xsm van

de elektronen. In een eerste benadering geldt:

X
SII1

:: ( :: 13's/11 :: Isp

Voor de verandering in de deflectiesnelheid Vsm geldt:

)

Met I sp = A sinwt wordt Vsm =wA coswt. De luminantie op

het projectiescherm is omgekeerd evenredig met de scan

snelheid. Bij toenemende amplitude (wA) van de variatie in

de scansnelheid t.g.v. het hulpspoeltje zal de modulatie

diepte van de luminantie eveneens toenemen. Hieruit voIgt

dat de modulatiediepte toeneemt bij toenemende frequentie.

Omdat de luminantie omgekeerd evenredig is met de totale

scansnelheid zal de luminantie als funktie van de plaats

niet sinusvormig zijn bij een sinusvormige stroom I sp :

~G9

j '4

0
~.x

I
I
I

I

L(71
I

I

1 I II ILo
-_...!._-

I
---T-

I I

0
~X

fig. 7.2-4
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In verband met deze luminantiefunktie kunnen er waarden

groter dan 100% ontstaan voor de berekende modulatiediepte

(zie fig. 7.6).

In een eerste benadering geldt:

(7.2-2)

met MTF = modulation transfer function

Cd = constante

A = amplitude van de stroom door het

snelheidsmodulatiespoeltje

DG = deflect1egevoe11ghe1d

De deflectiegevoeligheid DG bij een frequent1e van 1 MHz is

in een andere meting reeds gemeten en bedraagt 326 ~m/amp op

de projectiebuis. Met behulp van de vijf MTF-met1ngen voor

een frequentie van 1 MHz en vergelijking (7.2-2) is een

gemiddelde waarde voor de constante Cd te berekenen: Cd =
0,038. De deflectiegevoe11gheid is nu als funktie van de

stroom I sp en de frequent1e te berekenen. De resultaten zijn

vermeld in tabel 7.7. Aangezien er een rede11jke spreiding

aanwezig 1s 1n de MTF-meetresultaten (fig. 7.6) en formule

(7.2-2) in een eerste benadering gel dig is kan alleen een

schatting voor de deflectiegevoelighe1d gemaakt worden. In

het frequentiegebied van 1 tot 10 MHz 1s de deflectiegevoe

ligheid nauwe11jks afhankelijk van de frequentie. Zodoende

l1gt de deflectiegevoe11ghe1d van het snelheidsmodulat1e

spoeltje, bij toepassing van snelheidsmodulatie in televi

siesystemen, tussen 200 en 350 ~m/amp.

7.3. Deflectiegevoe11gheid en de parameter f v

In hoofdstuk 5 is de scansnelheid t.g.v. het aftast

snelheidsmodulatiespoeltje gedefinieerd als: (zie fig. 5.3).



-70-
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Vo = normale deflectiesnelheid

fig. 7.3-1

Voor de parameter f v geldt f v <1, terwijl f v ' 0 moeilijk te

realiseren is.

Praktisch wordt deze scansnelheid veroorzaakt door de stroom

I sp in het snelheidsmodulatiespoeltje:

A

Is
p

I------------

r
0----(

I
I
I
I
1

/' I

C.I I

\{,,(~ :Fr--- - - -'--I
r 0 i

-~£_---+- -- ---,~---
IE .l) T * .Z)"T' ,,:

fig. 7.3-2

Met de veronderstelling dat de deflectiegevoeligheid van het

snelheidsmodulatiespoeltje DG x is geldt:

(7.3-1)
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I-matrix:
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In een praktische toepassing zijn Vo en parameter DT bekende

grootheden. Voor de deflectiegevoeligheid is slechts een

schatting te maken. Met DG als parameter kunnen twee matri-
A

ces worden samengesteld: de zg. f v resp. I-matrix.

~

fv-matrix: Afhankelijk van de praktische begrenzing van I

door de spannings-stroom converter is parameter

f v te berekenen met DG als parameter. De te ver

wachten transientbreedte van een helderheidsover

gang kan nu m.b.v. de berekende waarde voor f v en

de simulatieresultaten worden bepaald

(0 < f v < 1).

Voor een gewenste breedte van een helderheids

overgang kan een waarde voor f v uit de simulatie

resultaten worden bepaald. M.b.v. deze matrix is

de benodigde amplitude van de stroom I sp , afhan

kelijk van de deflectiegevoeligheid DG, bepaald.

Voor de situatie in een projectietelevisie

(V o=96/52 mm/~sec) en met de waarde voor parameter DT = 100

nsec zijn in tabel 7.8 beirle matrices gegeven. De amplitude
A
I geldt voor een opgaande of neergaande transient. Voor de

A
VII-converter betekent dit dat deze een stroom van ~ I A

moet kunnen leveren. In de situatie van een grotere

deflectiegevoeligheid is een kleinere stroomamplitude

voldoende om een lage waarde voor parameter f v en dus een

smallere transientbreedte te kunnen realiseren.
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8. Praktische realisatie

8.1. Inleiding

Het opwekken van het magnetisch veld, waardoor de hori

zontale scansnelheid beinvloed wordt kan op elektrostatische

of magnetische wijze worden opgewekt. Voor de elektrostati

sche deflectiebeinvloeding dient een speciaal elektronenka

non ontwikkeld te worden, hetgeen de flexibiliteit van snel

heidsmodulatie niet ten goede komt. Met een externe hulp

spoel kan het veld magnetisch worden opgewekt. In verband

met een eenvoudige praktische realisatie is gekozen voor een

magnetische opwekking van het extra magnetisch veld.

8.2. Blokschema (zie fig. 8.1)

Bij de besproken snelheidsmodulatiemethode wordt de

bundelstroom en scansnelheid symmetrisch t.o.v. een bundel

stroomtransient extra gemoduleerd. Met behulp van twee

tijdsvertragingen (DT) en een sommatie wordt zowel een tran

sient als de grootte van de amplitude van het videosignaal

gedetecteerd. Het correctiesignaal Vc(t) komt overeen met de

verandering van de horizontale scansnelheid. Het snelheids

modulatiespoeltje wordt aangestuurd m.b.v. een spannings

stroom converter.

De ingangsspanning van deze V/I-omzetter kan m.b.v. een

integrator afgeleid worden uit het correctiesignaal Vc(t).

Het extra moduleren van de bundelstroom geschiedt met behulp

van spanning Vg 1' Algemeen geldt:

met VD = Vg1-Vco

Vco = cut-off voltage

Voor de bundelstromen IH resp. IL geldt zodoende:

(8.2-0
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Gedurende een tijdsinterval DT moet gelden Ism = fLIL

resp. fHIH. Voor de stuurspanning VD betekent dit

VD = (fL)1/)' VL resp. (fH)1/3' VH. De

parameters fL en fH zijn ieder in een ander

tijdsinterval actief. De waarde is afhankelijk van de

amplitude (VH-VL) van een algemene transient VL-+VH.

8.3. Enkele onderdelen van de praktische schakeling

8.3.1. Spannings-stroom converter

Een belangrijk onderdeel van de schakeling is de spannings

stroomomzetter (VII-converter). Met de veronderstelling dat

de stroom door het snelheidsmodulatiespoel~je= 1 amp. kan

bedragen moet de eindtrap van de VII-converter een slew-rate
I .

hebben van iir A/nsec, bv. 1 ISO A/nsec. Met een zelf~nduc-

tiecoefficient van het hulpspoeltje L = 4 ~H betekent dit

dat er een spanning geschakeld moet worden van V = L di/dt =
= 80 Volt. Deze eisen voor de VII-converter in combinatie

met de specificaties van de transistoren betekent dat de

eindtrap moet bestaan uit twee drivers die in tegenfase wor

den aangestuurd. Elke driver bestaat uit een serieschakeling

van NPN en PNP transistoren i.v.m. de relatief hoge span

ning. In figuur 8.2 is de eindtrap schematisch weergegeven.

Door het snelheidsmodulatiespoeltje in het midden "te aar

den" kunnen oscillaties worden voorkomen (zie fig. 7.1b).

Een gedetailleerde beschrijving van de VII-converter is be

schreven in een stageverslag (15).

8.3.2. Transient- en amplitudedetectie van het videosignaal

De schakeling met als doel de transient en amplitude van een

ingangssignaal te detecteren is gedetailleerd weergegeven in

fig. 8.3. Het realiseren van een t~jdsvertraging kan op

diverse manieren gebeuren, zoals bv. akoestisch, optisch,

m.b.v. coaxiale kabels, CCD's, schuifregisters. In deze

praktische realisatie is gekozen voor "L-C miniature tapped

delay line" met als voordeel dat op eenvoudige wijze de ver-
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tragingstijd ingesteld kan worden. De twee vertragingstijden

DT zijn instelbaar van 0 tot 150 nsec met een nauwkeurigheid

van 5 nsec. De sommator is gerealiseerd met drie differen

tiaalversterkers met een gemeenschappelijke collectorweer

stand. In verband met temperatuur en nauwkeurigheid is ge

bruik gemaakt van geintegreerde transistoren. Door extra

vertragingstijden in de integrator en VII-converter is het

noodzakelijk signaal Vet) eveneens extra te vertragen (DT o )

om er voor te zorgen dat de correcties in de bundelstroom en

scansnelheid op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. De vertra

gingstijd DT o is instelbaar van 0 tot 50 nsec met een nauw

keurigheid van 5 nsec.
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9. Conclusies en aanbevelingen

9.1. Horizontale apertuurcorrectie

Bij apertuurcorrectie wordt door het cre~ren van

"under- en overshoots" een luminantietransient scherper

waargenomen door het menselijke oog. Indien de amplituden

van de "under- en overshoots" beperkt blijven tot maximaal

10%, worden deze niet als hinderlijk ervaren. Toepassing van

horizontale apertuurcorrectie kan een helderheidsovergang,

weergegeven op een projectiebuis, ongeveer 15 a 20%

opscherpen.

Het cre~ren van "under- en overshoots" heeft invloed op de

frequentiekarakteristiek van het televisiesysteem. De over

drachtskarakteristiek bij toepassing van horizontale aper

tuurcorrectie wordt bepaald door de ongecorrigeerde frequen

tiekarakteristiek en twee parameters: een tijdsvertraging

T= DT en een versterkingsparameter Ka (zie fig. 3.2). Voor

realisatie van een optimale totale frequentiekarakteristiek,

zonder waarden boven 100% en zonder te grote overshoots in

het tijddomein wordt parameter DT niet alleen bepaald door

de frequentie waarbij de apertuurcorrectie de maximale ver

betering geeft. Een kleinere waarde voor DT geeft bet ere

resultaten, echter de minimum waarde wordt bepaald door de

praktische videoprocessing. De andere parameter Ka wordt

eveneens begrensd door het televisiesysteem.

Optimalisatie van de parameters Ka en DT, rekening houdend

met de praktische begrenzingen, is goed te realiseren

m.b.v. computersimulatie. In verband met de subjectieve

indruk van het effect t.g.v. apertuurcorrectie is het aan te

bevelen om parameter Ka in de praktijk iets regelbaar te

maken.

Een nadeel van apertuurcorrectie is het ontstaan van over

shoots t.g.v. extra bundelstroommodulatie, waardoor de spot

extra "opgeblazen" wordt, hetgeen ongunstig is voor de reso

lutie. In verband met begrenzingen in bv. de videoversterker
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en de televisiebuis is apertuurcorrectie alleen efficient

voor niet al te grote bundelstromen.

9.2. Vertikale apertuurcorrectie

Voor een vertikale apertuurcorrectie is het principe

hetzelfde als voor de horizontale richting. Voor de

tijdsvertraging in de praktische realisatie zijn twee

mogelijkheden:

a) twee lijngeheugens:

luminantie-overgangen t.g.v. signalen in hetzelfde ras

ter worden iets scherper. Er treedt geen verhoging van

de lijnflikker op.

b) een rastergeheugen en een lijngeheugen:

vertikale luminantie-overgangen worden opgescherpt ten

koste van verhoging van de lijnflikker in normale tele

visiestandaarden. Om bewegingseffecten te voorkomen

moeten er extra maatregelen worden genomen.

9.3. Horizontale aftastsnelheidsmodulatie

De mate van opscherping van helderheidsstapresponsies

m.b.v. horizontale snelheidsmodulatie, volgens de methode in

dit verslag beschreven, is afhankelijk van drie parameters:

tijdsvertraging DT, bundelstroommodulatie fH en scansnel

heidsmodulatie f v . De opscherping van een helderheidsstap

responsie is maximaal indien:

- f v is minimaal;

wegens de langzame scanning is de bundelstroom te redu

ceren. Een begrenzing voor de minimum waarde is de

deflectiegevoeligheid van het snelheidsmodulatiespoel

tje~ Een waarde van 0,1 behoort tot de mogelijkheden.

- fH~fv;

met behulp van deze bundelstroomparameter kan de vorm

van de helderheidstransient geoptimaliseerd worden met

behoud van dezelfde transientbreedte. I.v.m. een be

grenzing van de amplitude van de "undershoot" is er een
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ondergrens voor fH te bepalen, die afhankelijk is van

de spotgroeiparameter. Behalve fH ~ f v geldt

fH> 0,4 indien de spotgroei een factor 2 a 3 is.

- DT = 75 a 100 nsec;

Een verkleining van de waarde voor DT vermindert het

opscherpen omdat dan het tweede gedeelte van de gecor

rigeerde transient (fHIH -. IH) het energie-inter-

val van het eerste gedeel te (0 -+ fHIH) overtreft.

Een grotere waarde voor DT splitst in feite de origine

le transient in twee deeltransients.

Voor de drie spotgroeiwaarden 2-2,5 en 3 is met de beschre

ven snelheidsmodulatiemethode de theoretische minimale tran

sientbreedte te benaderen. Voor een opscherping van de lumi

nantie-transients op een projectiebuis is een opscherping

van 50% te realiseren. Het symmetrisch tijdsinterval DT is

optimaal bij 75 a 100 nsec. De opscherping inclusief de pro

jectielens bedraagt ongeveer 42%. Zonder bundelstroommodula

tie wordt de opscherping gehalveerd indien de amplitude van

de overshoot begrensd wordt op 10%. Bij snelheidsmodulatie

is de visuele opscherping t.g.v. de "under- en overshoot"

identiek aan die bij de apertuurcorrectie.

Helderheidsresponsies op pulsvormige videosignalen zijn

afhankelijk van de verhouding tussen de pulsbreedte van het

videosignaal en de tijdsvertraging DT. Het effect van snel

heidsmodulatie (gasm) op willekeurige televisiebeelden bij

een constante waarde voor DT moet nog nader worden onder

zocht.

De mate van opscherping van luminantie-overgangen t.g.v. een

algemene bundelstroomtransient (IL ~ IH) i.p.v. een

stapfunktie (0 ---+ IH) is in de besproken snelheidsmodula

tiemethode afhankelijk van vier parameters, nl. een extra

bundelstroomparameter fL. Met een uitbreiding van het

bestaande simulatieprogramma is een optimale combinatie van

de vier parameters te bepalen. De opscherping voor algemene

helderheidstransients zal Minder zijn dan die voor helder

heidsstapresponsies vanwege het beperkte regelbereik van
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beide bundelstroomparameters. Aftastsnelheidsmodulatie is

dan ook het meest effectief voor maximale transients, dit in

tegenstelling tot de apertuurcorrectie. Of een geschikte

combinatie van beide methoden leidt tot betere resultaten is

een punt voor nader onderzoek.

Bij toepassen van snelheidsmodulatie (gasm) kunnen er

plaatsfouten ontstaan, waardoor vertikale heldere details

smaller worden. In verband met de visuele waarneming kan dit

effect een positieve bijdrage leveren aan de opscherping van

helderheidstransients.

Toepassing van aIleen horizontale snelheidsmodulatie heeft

ook consequenties voor de overgangen in vertikale richting

zoals bv. op de hoeken van een teletekstkarakter (zie fig.

5.5-2). Bet effect op de totale beeldkwaliteit hiervan moet

m.b.v. experimenten worden bestudeerd.

9.4. Vertikale snelheidsmodulatie

Bij vertikale luminantie-overgangen moet de elektronen

bundel gedurende een gedeelte van de lijntijd extra afgebo

gen worden. In de situatie met achtergrondhelderheid ont

staat er een kritische situatie. Bet menselijke oog is zeer

gevoelig voor lokale verplaatsingen van de elektronenbundel

op een egaal vlak. De lokale verplaatsing mag niet meer dan

2,5% van de afstand tussen twee televisielijnen van hetzelf

de raster bedragen (16). Vertikale snelheidsmodulatie voor

het opscherpen van luminantie-overgangen zonder achtergrond

helderheid behoort weI tot de mogelijkheden maar moet nog

nader bestudeerd worden.

Speciale aandacht is noodzakelijk voor de kruispunten van

horizontale- en vertikale luminantie-overgangen omdat be ide

snelheidsmodulatie-methoden op die punten elkaar beinvloe

den.
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Appendix A: Berekening van helderheidsstapresponsies

Voor een helderheidsovergang ten gevolge van een ideale

bundelstroomtransient geldt:

."

L(x) =jt:'(X-,!)'/(1[J dr
-V2

met L(x) = helderheid

i(1) = bundelstroom

h("() = lijnspreidingsfunktie

Voor een bundelstroomtransient (O~1 mA) op positie x=O

wordt de convolutie-integraal voor:

a) rechthoekige lijnspreidingsfunctie

)( < -~

-1< <X <R.

X >l.

L (x) = 0

X

L (7)=/rrdr =.t~ (x,..~= j "'f;r
-I<

).

L (x) =f; dr :::Ji(1.-r~) ==1.
-~

b) cosinusvormige lijnspreidingsfunctie

x <-~

-'£. <:x <~

x>~

L(7.)= 0

..x

L~)=j:; Cos(YJdr
-J?

= ~/f;"'SLil(:;:-)j
!?

L~)=J!fco5~?[-)df = I.
-I<.
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c) gaussische lijnspreidingsfunctie

x

LM =!~~ e;z,o{-.lt) d'(
-en

x<o

.x >0

sie/
l '%-vz

-l~ =l ~ L(;<)=vi-je;l.p(-f)dJ
-(I'>

o /o/~

L(x)=~/e7-p(- r1 d! -;Je;zp{-!')dt
o

L/:z' - .!. - .L er/I- /~J
t" J -.l ~ C!'r l!:i ) .

"%-tIl
L(;l.) = ~Je;<p(-rJ dJ

-en

o .JYd1/.l

u;>:) = f;;f;<p{-J~df:l-fi je2?{-JVdJ
-~ 0
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Appendix B: Berekening van de amplituden van de "over- en

undershoot" bij horizontale apertuurcorrectie

Gebruikte symbolen:

L(x) = helderheid

LH = helderheid t.g.v. bundelstroom IH, LH = CIH

LL = helderheid t.g.v. bundelstroom IL' LL = CIL

~, Ka = parameters in apertuurcorrectie

~ x = verplaatsing tog.v. tijdsvertraging T

RH = C1D5%, behorende bij bundelstroom IH

RL = C1D5%, behorende bij bundelstroom IL

~H, trL = standaarddeviatie gaussisch spotprofiel

A L = ampli tude "over- en undershoot"

Algemeen geldt voor de helderheid na de apertuurcorrectie:

(B-1 )

Uit de figuren 3.5 a + b volgt dat voor de amplitude van de

"over- en undershoot" .d L geld t :

4 (x =:: - J<H -t!.x) = (/ -I-./.O< ka.)LL - 0< ka. LL - ~ ka LL

LJ (x= -~,.y -.a.x) = LL = C -ZL

Li (x:-1<#) =(! No< 11;.) L( -c<!(,P-~~<JXY} -01. ~ 0-
..x:-~,.y

(B-2)

(B-3)

(B-4)

De waarde L (x.;-tJ)f.)! = L(.xJj
;t::-,fH ;t= -RII rAZ

is afhankelijk van de benadering voor de lijnspreidingsfunk

tie en de waarde van l1X t.o.v. (RH-RL):



a) LlX < (..f# -~)
b ) t. X > ( £H - £)
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I zie fig. 3.5a

I zie fig. 3.5b

bepaald door de

Met behulp van figuur 3.4 en formule (2.3-1) zijn de

waarden L(xJ/ voor de drie lijnspreidingsfunkties

,Z= -tfN",..ax
te berekenen.

In deze situatie wordt L(:xJ/
.x= - A'H r.dX

helderheidstransient t.g.v. de bundelstroomovergang

o ~IH en een constante waarde LL = CIL.

1) rechthoekige lijnspreidingsfunctie:

L (70)/ = iL To ill/f To~j
~~-Rl(rAX ,;( =-;€'H r~.x

2) cosinusvormige lijnspreidingsfunctie:

L(xJ!. = Ll rl.hlf'" jSti?{-J:..-)j
;r:-RIY r~:U X~ -Rlf rAX

= LL ~L/I/f -; Cos (;:;Jj
3) gaussische lijnspreidingsfunctie: /~

L(x)! = i L".l/ll -;:i er/(~ tf.[fJ
Z=-~HrAX ...t=-£,.yr.L!"x

=4 rilll".;~::/ er1ft:t'!)]
Door substi tu tie van L (j.Jj :::::: L(ZrtJ.~/ in vergelij king

){.=-/(Nt-,aX ~::-1fH
(B-4) en m.b.v. de vergelijkingen (B-2) en (B-3) wordt de

amplitude van de "over- en undershoot":
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1) rechthoekige lijnspreidingsfunctie:

(.B-s)

2) cosinusvormige lijnspreidingsfunctie:

L1 L ::: LL - (Ir.<o<J0~r-c<~LL ;.Lo<t !!!I-COS(;;)},t.()(~LI.

L1 L = 0< .t. c :-r-COS(~::)} (13- 6)

bepaald door deIn de z e sit u a tie wo r d t L(~)~

;r=-~+LlX

helderheidstransients t.g.v. de bundelstroomovergangen

1) rechthoekige lijnspreidingsfunctie:
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2) cosinusvormige lijnspreidingsfunctie:

L (;(Jj ~ jL/{(;rSL~ ;;:)/ -/-f L, (;-Stlt :~)/
.x:-RNr~..l: ...x=-R,f7'~.x ~=- R,y ,.~.x

L ~:~..x= i ill/1- 5'~(/;;( (-/tilm»j r j 4.(;- s</t(j~ (- /t1l+4><PJ

L M! '" i il{11- cos::;} r i ~ f -5tll(-4 (-AlII ..~)~
X=-RH-f-/J.x

3) gaussische lijnspreidingsfunctie:

Door substi tutie van deze formules met L (.xi :=. L(xre1~!
~: -R,y rdJt. . X ...-.R.¥

in vergelijking (B-4) en m.b.v. de vergelijkingen (B-2) en

(B-3) wordt de amplitude van de "over- en undershoot":

1) rechthoekige lijnspreidingsfunctie:
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2) cosinusvormige lijnspreidingsfunctie:

3) gaussische lijnspreidingsfunctie:



Appendix C: Resultaten van de eomputersimulatie

De eomputersimulatie is uitgevoerd voor alle eombinaties van

de volgende parameters:

0,4 - 0,5 1,0

25 - 50 - 75 - 100

spotgroei

seansnelheid

bundelstroom

tijdsvertraging

d

f v

fH

DT

2 - 2,5 - 3

0,1 - 0,2 1 , 0

nsee.

De volgende resultaten zijn in de figuren weergegeven:

XB: breedte van de luminantietransient

%MAX: proeentuele waarde van de "overshoot"

%MIN: proeentuele waarde van de "undershoot"

Elke figuur geldt voor een bepaalde waarde voor d en een

bepaalde waarde voor DT:

d

2,5

2

2

2

2

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

figuur-nr.

6.8 en 6.9

C1a - C1b

C2a - C2b

C3a - C3b

C4a - C4b

C5a - C5b

C6a - C6b

C7a - C7b

C8a - C8b

Cga - Cgb

C10a - C10b

C11 a - C11b
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