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Vleeshouwers, P.W.; Man-onafhankelijk focus meten aan beeldbuizen

Afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit Elektrotechniek,

Technische Universiteit Eindhoven, juni 1994.

Bij beeldbuizen wordt de scherpte van een afbeelding ingesteld met behulp van een

zogenaamde focusspanning, die de sterkte van een elektrostatische lens bepaalt.

Met deze lens worden de elektronenstralen van de beeldbuis gebundeld. Tijdens de

eerste fase van het onderzoek is in de literatuur gezocht naar een theoretisch

onderbouwde definitie om focuskwaliteit te meten teneinde deze spanning optimaal

en zonder menselijke tussenkomst af te regelen. Hierna zijn varianten op de

gevonden definitie uitgeprobeerd, nadat we de invloed van verschillende potentiële

storingsbronnen hebben bekeken en verminderd.

Vleeshouwers, P.W.; Man-independent focus measuring on Cathode Ray Tubes

M. Sc. Thesis, Measurement and Control Section ER, Electrical Engineering,

Eindhoven University of Technology, The Netherlands, June 1994.

In Cathode Ray Tubes the sharpness of an image is controlled by means of a so

calied focus voltage, which determines the strength of a electrostatic lens. Using this

lens the electronbeams of the tube are joined. During the first part of the investigati

on we searched in the Iiterature trying to find a theoretically sound definition for

measuring focus quality. We want to use this definition for setting the focus voltage

to an optimum without any interference of humans. Hereafter we tried different

variants of this definition, after we investigated and reduced the influence of possible

disturbances.
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INLEIDING

Bij het bedrijfsonderdeellTC (Innovation & Technology Center, Display Components)

van PHILlPS wordt bij de sektie MMM (Meten, Magnetiseren, Matchen) apparatuur

ontworpen om te meten aan beeldbuizen.

Men is hier ook geïnteresseerd in een apparaat dat, onafhankelijk van mensen, een

patroon op het scherm zo scherp mogelijk instelt door het regelen van de zogenaam

de focusspanning. Met deze spanning wordt de sterkte van een electrostatische lens

bepaalt die een elektronenstraal, die over het scherm beweegt en zo het beeld

opbouwt, bundelt.

Tot nu toe wordt deze spanning door een operator ingesteld. Deze beoordeelt (man

afhankelijk) of het patroon optimaal scherp is. Er is ook een man-onafhankelijke

methode in ontwikkeling, de modulatiediepte methode, waarbij de focusspanning

optimaal wordt verondersteld als deze modulatiediepte maximaal is.

Er is tot nu toe echter nog geen wiskundig onderbouwde methode bekend om een

beeldscherm te focusseren. De hoofdvragen van deze afstudeeropdracht waren dan

ook om een gestandaardiseerde focusdefinitie te vinden en de haalbaarheid van

man-onafhankelijk focusmeten te onderzoeken. Verder wordt geeist dat de uiteinde

lijke focusmeting minimaal 4 keer per seconde uitgevoerd kan worden.

Het eerste gedeelte van het verslag is een beknopte weergave van de werking van

beeldbuizen. Hierna geven we een overzicht van in de literatuur gevonden manieren

om aan beeldbuizen te meten. Vervolgens gaan we meer specifiek in op het meten

van focus, waarbij een theoretisch onderbouwde manier van de focuskwaliteit

gevonden wordt. Deze methode wordt getest, nadat we de invloed van diverse

potentiële storingsbronnen bekeken en zo mogelijk verminderd hebben.
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1 DE BEELDBUIS [1]

1.1 Algemeen

Een kleurenbeeldbuis is schematisch weergegeven in figuur 1.

T
elektronen- deflektie-
kanon spoel

masker fos'for
scherm

Figuur 1: De belangrijkste onderdelen van een beeldbuis

De beeldbuis is onder meer opgebouwd uit drie elektronenkanonnen (die ieder de

verlichting van een fosforkleur verzorgen: rood, groen of blauw), een deflektiespoel,

een masker voor de kleurenselektie en een fosforscherm. In de volgende hoofdstuk

ken zullen deze onderdelen beknopt worden besproken.

De beeldopbouw vindt plaats door de elektronenstraal in een bepaald patroon over

het scherm te bewegen en tegelijkertijd de kathodestroom (dus de helderheid van de

elektronenstraal) te variëren, zie figuur 2. Soms wordt interliniëring toegepast, wat wil

zeggen dat hetzelfde beeld twee keer wordt weergegeven: het eerste beeld bevat de

oneven beeldlijnen, het tweede de even beeldlijnen.

lijn-terugslag geschreven lijn

s s

--- ~-.:..

---. ;;..- ----~

---- --
-----:...-:- -.:..,.

-......---

---~

----~_ ..

----_:~- -
-- --~

niet geïnterlinieerd geïnterlinieerd

Figuur 2: Beeldopbouw op een scherm
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De kwaliteit van het weergegeven beeld wordt door drie belangrijke factoren beïn

vloed: convergentie, landing en de bundeling van de elektronenstraal.

Bij convergentie beoordelen we hoe goed de drie elektronenstralen, afkomstig uit de

kanonnen, op het fosforscherm op elkaar worden afgebeeld. We maken hierbij

onderscheid tussen statische en dynamische convergentie. Bij statische conver

gentie wordt de elektronenstraal niet afgebogen, bij dynamische convergentie wel.

Bij landing bekijken we of de elektronenstraal, afkomstig uit een elektronenkanon,

op de bijbehorende fosforkleur terecht komt en niet (gedeeltelijk) op een andere

kleur.

In figuur 3 hebben we voor een TV-beeldbuis convergentie- en landingsfouten

geïllustreerd. In de figuur hebben we het effekt van het masker al weergegeven. De

door de verschillende bundels verlichte delen van de fosforen zijn met grijstinten

weergegeven. De werking van het masker wordt in hoofdstuk 1.1.4 uitgelegd.

Rode bundel

Oroene buudel

goede
___ )!1!1!1iJ!g

gebrek aan
kleur

verkeerde
kleur

convergentie landing

Figuur 3: Convergentie- en landingsfouten

1.1.1 Het elektronenkanon

Het elektronenkanon dient voor het opwekken van één of drie elektronenbundels met

regelbare intensiteit, en voor het focusseren van die bundels op het scherm. Dit

focusseren gebeurt met elektrostatische lenzen, waarvan de sterkte ingesteld kan

worden door middel van een spanning. Een elektronenkanon voor één elektronen

straal (voor monochrome beelden) hebben we weergegeven in figuur 4.
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hoofdlens elektronen
straal

Figuur 4: Het elektronenkanon

Het kanon bestaat uit vijf delen (de kathode, GI , G2 • G3 en G4) die op verschillende

spanningen worden aangesloten, zie figuur 4. In de kathode van het kanon wordt de

elektronenstraal geëmitteerd. Door de spanningsverhouding tussen de verschillende

delen worden de elektronen versneld en met behulp van een lenzensysteem gebun

deld.

Bij een kleurenbeeldbuis hebben we drie van de zojuist besproken elektronenkanon

nen die de verlichting verzorgen van de rode, groene of blauwe fosforen. Door een

goede kombinatie van de in elk kanon gegenereerde hoeveelheid elektronen kunnen

we elke kleur realiseren.

Bij oudere kleurenbeeldbuizen zijn de lengteassen van de RGB-kanonnen evenwijdig

ten opzichte van elkaar opgesteld. Omdat de drie elektronenstralen op het scherm

moeten samenvallen (convergentie) zullen de 'rode' en 'blauwe' elektronenstraal in

dit geval door hun hoofdlens afgebogen moeten worden. De sterkte van de hoofd

lens wordt ingesteld met V03. en fluctuaties van deze spanning veroorzaken dus een

convergentiefout.

Om dit te voorkomen worden bij de huidige systemen de 'rode' en 'blauwe' elektro

nenstralen onder een hoek met de optische as door het midden van hun hoofdlens

gestuurd (zie figuur 5). Hierdoor wordt statische convergentie gerealiseerd zonder

dat hartlijn van de elektronenstralen gebroken worden door de hoofdlens. Dit princi-
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pe wordt 'scheef inschieten' genoemd.

kathode hoofdlensr ... ~Cc
C·I .••••~ .•••
~I\ ~ ~

G1 G2 G3 G4

Figuur 5: Statische convergentie door scheef inschieten

1.1.2 De lenzen

Elektronen stoten elkaar af en verlaten de kathode dus als een divergerende bundel.

Daarom is een lenzenstelsel nodig om de elektronenstraal zo goed mogelijk gebun

deld te krijgen. De belangrijkste lens in dit systeem is de hoofd lens, die net als de

andere lenzen wordt gevormd door twee door een spleet gescheiden cilinders van

gelijke diameter. Over deze cilinders staat een spanning, zodat tussen de cilinders

een elektrisch veld ontstaat. In figuur 6 hebben we de vóór-focus lens weergegeven

met de kathode en de bijbehorende cilinders G1 en G2• Ook hebben we enige

equipotentiaallijnen (gestreept) en elektronenbanen getekend.

De lenssterkte is afhankelijk van de cilinderdiameter D en de spanningsverhouding

van de twee cilinders.

equipotentiaallijn

"lllll
\1111111
IlllIll1
11111111
1/111111
IlHIII\

111/ I tI' ~
;~~//::\'\>,

,,,."'/ ": : \ ,,',
",/' " " r I \ \ \

,'" I I • I \ \ \

,'" /: i : " \ " D/2
" : I : ~ \ \ ~

~/~':~:'2''~__ t_

cross-over punt elektronenbaan

Figuur 6: de vóór-focus lens
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1.1.3 De deflektiespoel

De deflektiespoel heeft als functie om met behulp van een magnetisch veld de elek

tronenstralen af te buigen zodat op de beeldbuis een plaatje kan ontstaan. Er zijn

verschillende soorten deflektiespoelen.

Huidige deflektiespoelen kunnen zo zijn gewikkeld dat ook bij afbuiging van de

elektronenstralen dynamische convergentie van de drie elektronenstralen behouden

blijft. Deze zelfconvergerende spoelen wekken op bepaalde plaatsen in de deflektie

spoel een tonvormig of kussenvormig magnetisch veld op, zodat de drie stralen

onderling verschillend worden afgebogen. Als voorbeeld bekijken we de situatie voor

een horizontale afbuiging van de elektronenstraal (figuur 7).

~H

A

~H

-l-----+--'---'---'---+--<=X,.

B

Figuur 7: Dynamische convergentie met zelfconvergerende deflektiespoelen

Als we op plaats B een veld realiseren waarbij de veldsterkte toeneemt naarmate de

afstand in x-richting tot het centrum van de buis groter wordt (kussen-veld) dan zal

de blauwe straal sterker worden afgebogen dan de rode. Bij een goede keuze van

het kussen-veld zullen deze twee stralen precies convergeren. Voor groen zal er nu

nog een convergentiefout zijn. Deze situatie is links in figuur 7 getekend.

Om de groene straal ook te laten convergeren met de andere twee wordt op plaats A

een tonvormig veld gemaakt, waardoor op deze plaats de rode straal sterker wordt

afgebogen dan de blauwe straal. Door een goede combinatie van de twee velden

zullen de RGB-stralen convergeren op het scherm.
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1.1.4 Het masker

In kleuren-beeldbuizen zit een metalen rooster tussen het elektronenkanon en de

fosforen. Dit zogenaamde masker zorgt ervoor dat bijvoorbeeld het 'blauwe' kanon

alleen de blauwe fosforen kan raken. Dit is weergegeven in figuur 8.

detail

"
"

"
"

"
"

"
"- '---:7"'------r-:'---'

elektronen
kanonnen

scherm masker fosforen

Figuur 8: Kleurselektie met behulp van het masker

Het masker kan verschillende vormen hebben. In figuur 9 hebben we voor een TVT

(television tube) en een CMT (color monitor tube) een mogelijke vorm weergegeven.

TVT

fosfor-banen

BOR

CMT

fosfor-punten

Figuur 9: twee vormen van een masker
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1.2 Muitipooi theorie

Het magnetische veld in een zelfconvergerende deflektiespoel is erg ingewikkeld. In

plaats van met ton- en kussenvelden kunnen we het eigenlijke veld als een somma

tie van vereenvoudigde velden (multipolen) beschouwen. In figuur 10 hebben we

enkele multipolen getekend die de bundels in x-richting beïnvloeden. Hierin is ook

weergegeven wat globaal het effekt van de betreffende magnetische velden op de

elektronenbundels is (lokaal zal een elektronenbundel als gevolg van het plaatsaf

hankelijke magnetische veld vervormen, zie hoofdstuk 1.3.4). Als de groene bundel

door het centrum van de multipolen gaat, dan beïnvloedt alleen de 2-pool de groene

bundel.

Nz

z

N

2-pool 4-pool 6-pool 8-pool IO-pool

Figuur 10: Multipolen

Statische convergentiefouten kunnen we met behulp van 4- en 6-polen corrigeren

door een externe muitipooi op de beeldbuis aan te brengen. Met deze muitipooi

wordt achtereenvolgens een 4px-, 4py-, 6px- en 6py-correctie toegepast, waarna de

rode en blauwe bundel met groen convergeren (figuur 11).

deflec::r;

multi-pool

B

ïJ:
Figuur 11: Statische convergentie met muitipooi
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In het algemeen geldt dat een ne-orde muitipooi (dit is een 2n pool) met een excen

trische doorgang van de bundels beschouwd kan worden als een sommatie van een

2n-pool, een 2n-2 pool, .. , en een dipool, met de groene elektronenstraal in het

centrum van de multipolen.

1.3 Invloed van diverse onderdelen van de beeldbuis op de elektronenbun-

del en het ontstane beeld

1.3.1 Het masker

Het beeld wordt opgebouwd met een elektronenstraal die over het beeldscherm

beweegt en in helderheid gemoduleerd wordt. Een monochrome beeldbuis heeft

geen masker, maar het masker van een kleurenbeeldbuis bemonstert het beeld.

Om het rekenwerk overzichtelijk te houden beschouwen we de bemonstering in één

richting. Het bemonsterde signaal duiden we aan met l'(x) en het continue signaal

met lex). Het masker benaderen we met een blokgolf p(x,d) met dutycycle d (figuur

12).

p(x,d)

l(x) 0--- l'(x)

p(x,d)

o x 2X
x-

Figuur 12: Bemonstering door het masker

De blokgolf is weer te geven als een som van zijn harmonischen met behulp van een

fourierontwikkeling (bijlage 1):

Cn(X,d)

..
p(x,d) = L cnexr(jn(i)sx)

n=-·

X

2

= ..!.. Jp(x,d)exp( -jn(i)jX)dx = d sinc( 1tdn)
X x X X

2
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Voor het bemonsterde signaal vinden we (ws=27t1X):

..
l/(x) = l(x)p(x,d) = l(x) L cnexp(jnCiJ~)

n=-CD

De fouriergetransformeerde van (3) is:

L/(CiJ) = jl(x):t cnexp[ -j(CiJ-nCiJ)x]dx
n=-IIIO

-

(3)

(4)
n=-CD -CD n=-CD

Doordat we het signaal bemonsterd hebben met het masker is het spectrum van l'(x)

een periodieke herhaling van l(x) vermenigvuldigd met de factoren en' Als we er nu

niet voor zorgen dat de maximale signaalfrekwentie W max kleiner is dan w/2 (bemon

steringstheorema van Shannon) dan treden in het beeld zogenaamde Moirépatronen

op. Dit betekent dat frekwenties uit de zijbanden in de basisband terecht komen en

er treedt overlapping van de herhaalde spectra op.

Een ander gevolg van het masker is dat hetzelfde plaatje op de beeldbuis er anders

uit ziet als we het masker iets verschuiven: een lijnenpatroon wordt bijvoorbeeld door

het masker meer of minder afgeschermd. Dit wordt het maskereffekt genoemd.

1.3.2 De spanningen in het elektronenkanon

Variatie van de spanningen V02. Vm en VA(=V04) heeft invloed op de elektronen

straal. We laten op dit punt alleen de variatie van de Vm-spanning zien, om een idee

te krijgen wat er gebeurt. Op variatie van de andere spanningen komen we in

hoofdstuk 6 terug.

Het is de bedoeling dat we de kwaliteit van een patroon op het fosforscherm gaan

optimaliseren met behulp van de VG3-spanning. Deze spanning wordt ook wel de

focusspanning genoemd. Het patroon op het scherm wordt hierdoor indirekt be-
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invloed. Wat we eigenlijk instellen is de vorm van de elektronenstraal. Dit hebben we

in figuur 13 weergegeven. Deze figuur geeft de luminantieverdeling weer die we

gemeten hebben van een vertikale doorsnede van een horizontale rode lijn in het

midden van het beeldscherm van een TV-buis met een masker als in figuur 9.

Duidelijk is de zeefwerking van dit masker te zien. De optimale VG3-spanning ligt

ergens tussen de 7500 volt en 9500 volt in. Als de spanning kleiner is dan de

optimale VG3-spanning dan spreken we van een underfocused spot, is de spanning

groter dan spreken we van een overfocused spot.

Variëren we VG3 van underfocused naar overfocused dan zien we (zie fig. 13) dat de

luminantie toeneemt tot een maximum en daarna weer afneemt. Verder neemt de

breedte van de spot af tot een minimum waarna een toename volgt. Tenslotte valt op

dat het zwaartepunt van de spot verschuift. Dit laatste effekt wordt bundelverplaat

sing genoemd. Als de elektronen niet precies door het midden van de hoofdlens

gaan, bijvoorbeeld door een iets verschoven of gekantelde kathodelens, dan wordt

de afbuiging van de stralen afhankelijk van de sterkte van de hoofdlens (en dus van

VG3).

.~ Vg3 =7500 V .~ Vg3 =8000 V
lil ]i
.6 .6

l! l!
100 100

0 0
100 200100 200 plaats plaats

.~ Vg3 =8500 V .~ Vg3 =9000 V]i

.6 .6
a a

E E
100 100

0 0
100 200 plaats 100 200 plaats

.~ Vg3 =9500 V

.6

l!
100

0
100 200 plaats

Figuur 13: Invloed van variatie van de VG3-spanning op de vorm
van de elektronenstraal
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1.3.3 De kathodestroom

Als de kathodestroom toeneemt, dan wordt de diameter van de elektronenstraal

groter. Ten eerste komt dit doordat het emitterende oppervlak van de kathode

toeneemt. Verder zal als gevolg van het grotere emitterende oppervlak het cross

over punt groter worden en naar de hoofdlens toe bewegen, en aangezien deze lens

vergrotend werkt zal de spot op het scherm groter worden. Tenslotte zullen bij een

grotere stroom(dichtheid) de elektronen elkaar sterker afstoten, zodat de bundel

sterker divergeert.

1.3.4 De deflektiespoel

Door de speciale vorm van de deflektiespoel beweegt de elektronenstraal door een

magnetisch veld waarvan de sterkte afhankelijk is van de plaats. Door de eindige

afmetingen van de elektronenbundels zullen onderdelen van deze bundel verschil

lende lorentzkrachten ondervinden en dus verschillend worden afgebogen. Hierdoor

vervormt de bundel, wat ook wel deflection defocusing genoemd wordt. Als voor

beeld bekijken we een bundel die door een 6-pool veld gaat.

z

N

z

N N

z z

Figuur 14: Deflection defocusing

Dit 6-pool veld kunnen we ontbinden in een 2-pool veld dat de bundel naar rechts

afbuigt, en een 4-pool veld en een 6-pool veld met in hun centrum de bundel.

Bekijken we de invloed van het 4-pool veld (figuur 14 links) dan zien we dat als

gevolg hiervan de bundel platter wordt en breder. De invloed van een 6-pool veld is

rechts in de figuur weergegeven.
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2 METEN AAN BEELDBUIZEN

Er zijn verschillende methoden om te meten aan beeldbuizen [2]. Er kan onderscheid

gemaakt worden tussen subjectieve methoden, waarbij het meetresultaat afhangt

van menselijke kenmerken, en objectieve methoden. Subjectieve methoden zijn

bijvoorbeeld de shrinking raster methode, line width en TV limiting reso/ution. Objec

tieve methoden zijn bijvoorbeeld half power width, fouriertransformaties en de

discrete frequentie methode.

Bij veel meetmethoden wordt de MTF (Modu/ation Transfer Function) gezocht. Dit is

de fouriergetransformeerde van de luminantieverdeling van een patroon op de

beeldbuis. Meestal wordt geprobeerd de MTF van de elektronenspot te vinden. In de

volgende hoofdstukken zullen we de verschillende methoden kort bespreken. De

helderheid en het contrast wordt steeds zo ingesteld dat de achtergrondluminantie

bijvoorbeeld 1% van de gewenste maximale luminantie is.

2.1 Subjectieve meetmethoden

2.1.1 Shrinking raster methode

Bij deze methode gaan we er van uit dat de geschreven lijnen (figuur 2) in vertikale

richting een gaussische verdeling met variantie (J2 hebben:

2

L(y) = Kexp(-L-)
20 2

De MTF van dit patroon is dan ook gaussisch, met v de spatiële frekwentie:

(5)

(6)

Het beeldscherm wordt egaal verlicht met de maximale luminantie, waarna de

vertikale versterking van het beeld wordt verlaagd tot de rasterlijnen net zichtbaar

worden. De hoogte van het beeld wordt dan gedeeld door het aantal aktieve raster

lijnen om de breedte van een rasterlijn te krijgen. Dit getal wordt dan als benadering

voor (J gesubstitueerd in (6) om de MTF te berekenen.

Het subjectieve van deze methode is bepalen wanneer de rasterlijnen net zichtbaar

18



zijn. We zouden dit kunnen definiëren met de Michelson definitie van contrast:

LMAX-LMIN
C = --'----

LMAX+LMIN
(7)

Net zichtbaar is dan bijvoorbeeld het geval als (7) gelijk aan 5% is. Door interlacing

en verschillende fosfortypes is het echter moeilijk te voorspellen wat een goed

percentage is voor (7).

Met behulp van de shrinking raster methode kan V03 ook afgeregeld worden: de

beeldbuis wordt egaal verlicht en de focusspanning VG3 wordt zó ingesteld dat het

beeld zo scherp mogelijk is zonder dat in het centrum van de buis de rasterlijnen

zichtbaar worden [3].

2.1.2 Line width methode

Een andere manier om de MTF van een patroon te benaderen is met behulp van de

line width methode. Ook bij deze methode gaat men uit van horizontale lijnen met

loodrecht hierop een gaussische luminantieverdeling. De breedte van de lijn wordt

met behulp van het oog bepaald. Het blijkt dat de op deze manier geschatte breedte

B ongeveer die breedte is, waar de helderheid tot de helft afgenomen is (figuur 15).

periode

Figuur 15: Gaussische spot, 0=0.16

Met behulp van (5) en figuur 15 volgt eenvoudig:

(8)
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De gemeten lijnbreedte kunnen we nu substitueren in (6). Deze methode is nauw

keuriger dan die van de shrinking raster techniek.

Bij PHILlPS wordt tegenwoordig met behulp van een lijnbreedte-meting de VG3-span

ning ingesteld [4]. Vanwege de grote invloed van deflection defocusing bij horizontale

lijnen wordt een vertikaallijnenpatroon op het scherm gezet. De meting wordt in het

centrum van de beeldbuis gedaan zodat er geen invloed is van de deflektiespoel. De

VG3-spanning wordt zodanig ingesteld dat de lijn zo smal mogelijk is en net geen

zichtbare waas vertoont als we VG3 vergroten. Omdat we vertikale lijnen op het

scherm hebben hangt de breedte van de lijn ook nog af van de breedte van de

videopuls en de stijg-/daalsnelheden van de videopuls.

2.1.3 TV limiting resolution methode

Bij deze methode worden lijnpatronen met verschillende dikte, onderlinge afstand en

oriëntatie afgebeeld op de buis. Dit testpatroon kan het beste elektronisch gegene

reerd worden. Als een testpatroon met behulp van een camera geprojecteerd wordt

op de beeldbuis, dan hebben we namelijk te maken met de beperkingen van deze

camera.

De operator bepaalt de resolutie van de buis door middel van het fijnste lijnenpatroon

dat hij kan onderscheiden. Hierbij moet opgemerkt worden dat er lijnen zichtbaar

kunnen lijken met een afstand die kleiner is dan de lijnafstand van het patroon dat

het eerst wazig wordt. Dit wordt spurious resolution genoemd [2].

2.2 Objectieve meetmethoden

2.2.1 Half power width methode

Een lijn wordt op de beeldbuis geprojecteerd en met een microscoop met daarvoor

een spleet met variabele breedte wordt naar deze lijn gekeken. Als de spleet hele

maal geopend is wordt al het licht doorgelaten. De spleet wordt steeds smaller ge

maakt totdat nog maar 50% van de oorspronkelijke hoeveelheid licht wordt doorgela

ten. De spleetbreedte wordt dan gemeten. De half power width van de lijn is dan

gedefinieerd als de spleetbreedte gedeeld door de vergroting van de microscoop.

De bepaling van de spleetbreedte is een belangrijke foutenbron.
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2.2.2 Fourier transformatie

Van een bepaald patroon kunnen we met bijvoorbeeld een CCD-camera de luminan

tieverdeling meten en hier een fourieranalyse (bijlage 1) op uitvoeren.

Dit principe wordt toegepast in een patent van PHILlPS, dat modulatiediepte-metin

gen beschrijft [5]. Bij deze methode wordt een periodiek signaal op het beeldscherm

gezet. Vervolgens wordt de luminantieverdeling gemeten (figuur 16).

2lO,----------------.

gemeten
.......... luminantie-

verdeling
......... . 8012+81

----- ... 80/2

-- .... 80/2+8'cos(..)

Figuur 16: Luminantieverdeling en modulatie-diepte

Van de gemeten luminantieverdeling wordt het gemiddelde aJ2 en de 1e harmoni

sche al bepaald. De modulatiediepte M is dan gedefinieerd als:

(9)

Met de modulatiediepte-methode wordt de VG3-spanning zo ingesteld dat de

modulatiediepte maximaal wordt. Wat dit betekent zullen we later behandelen.

2.2.3 Discrete frekwentie methode

Hier wordt een sinusvormig signaal, met een bepaalde frekwentie, omgevormd tot

een videosignaal en op de beeldbuis gezet, zodanig dat op de beeldbuis een sinus

vormig verlopende luminantie ontstaat. De MTF-waarde voor deze frekwentie wordt

dan gevonden met (7). Door deze berekening voor een aantal verschillende frekwen

ties uit te voeren wordt de MTF met een bepaalde nauwkeurigheid benaderd (figuur

17).
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Figuur 17: MTF benaderen met discrete frekwenties

2.2.4 Histogram metingen

In een patent van Siemens [6] wordt een methode beschreven om met histogram

metingen de VG3-spanning in te stellen. Een speciaal plaatje met een aantal zwart-wit

overgangen, bijvoorbeeld een fijn schaakbordpatroon, wordt op de beeldbuis gezet.

Met behulp van een CCD-camera wordt een histogram opgesteld als volgt: de tres

hold wordt om te beginnen op een minimale waarde (m) gezet en van het beeld

wordt het aantal pixels (nI)' met een waarde groter dan de treshold, geteld. Hierna

wordt de treshold verhoogd (m+l) en opnieuw wordt het aantal pixels (n2), met een

waarde groter dan de treshold, geteld. Het verschil van de twee metingen (n l-n2) is

een maat voor de hoogte van het histogram op plaats m. We kunnen de treshold

bijvoorbeeld laten variëren van 0 tot 254. De breedte van het histogram kan gezien

worden als een maat voor de focuskwaliteit. Hebben we een gedefocusseerd

(schaakbord-)patroon dan hebben we bijna geen zwart en wit, maar het grootste

gedeelte van de pixels heeft een grijswaarde dat tussen zwart en wit in ligt. Voor een

beter gefocusseerd beeld zullen steeds meer pixels een grijswaarde aannemen die

dicht bij zwart of wit ligt, en het histogram wordt breder.
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3 HET METEN VAN DE FOCUSKWALITEIT

Enkele van de voorgaande meetmethoden hebben tot doel gehad om de VG3

spanning van de beeldbuis in te stellen zodat het plaatje op het beeldscherm zo

scherp mogelijk werd ('optimaal gefocust').

Er is hierbij nog niet vastgesteld wat FOCUS nu eigenlijk is. In het nu volgende

hoofdstuk zullen we proberen een definitie hiervan te geven, waarna enige mogelijk

heden besproken worden om de kwaliteit van focus te meten. Dit doen we met

gebruikmaking van [7], waarin focusmethoden besproken worden om een CCO

camera scherp te stellen op verschillende originelen.

3.1 Definitie van focus

In figuur 18 is weergegeven hoe beeldvorming met behulp van een eenvoudige

CCD-camera ontstaat. Een punt van het origineel wordt via de lens omgevormd tot

een punt in het gefocuste beeld f(x,y), of het wordt omgevormd tot een vlekje in het

niet gefocuste beeld giCx,y).

CCD
==>lMATRIX

origineel diafragma lens f(x,y) gl(X,y)

Figuur 18: Beeldopbouw in een CCD-camera

Het beeld is nu gefocust als alle licht-energie, die afkomstig is van een origineel-punt

en doorgelaten wordt door het diafragma, samenvalt in één beeldpunt.

Het gefocuste beeld f(x,y) op plaats (x,y) wordt nu gedefinieerd als de hoeveelheid

lichtenergie die afkomstig is van het bijbehorende origineel-punt en doorgelaten

wordt door het diafragma, gedurende één bemonsteringsperiode van de CCO

camera.
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Als we in het origineel niets wijzigen, dan kan door verschillende camera-instellingen

het beeld er anders uit zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld door de diameter van het

diafragma te veranderen de hoeveelheid licht dat op de CCD-array valt, toe of af

laten nemen. Ook kunnen we door de lens te verplaatsen de vergroting anders

instellen.

Om de focus meetmethode onafhankelijk van deze factoren te maken moeten we

het beeld normeren. Wat lichthoeveelheid betreft is dit eenvoudig te realiseren door

de luminantie van ieder beeldpunt te delen door de gemiddelde luminantie van het

beeld. Normering voor vergroting is moeilijker te realiseren, maar in onze toepassing

verandert de vergroting van het beeld niet of nauwelijks, zodat het niet nodig is om

de beeldgrootte te normeren.

3.2 Een meetmethode voor focuskwalïteit

Voor het afleiden van een focus meetmethode nemen we vanaf nu het volgende

aan:

1). de afstand tussen diafragma en lens is veel kleiner dan de afstand tussen

origineel en lens;

2). de camera is verliesvrij: er wordt geen lichtenergie geabsorbeerd;

3). het beeld is genormeerd zodanig dat de vergroting 1x is en de gemiddelde

helderheid gelijk aan 1 is.

Voor het gefocuste beeld f(x,y) geldt de lens-formule, zie figuur 18:

1

f
1 1

+ -
U V

(10)

Gaan we uit van een origineel waarvan slechts één punt verlicht is (impuls met

inhoud 1), dan geeft het beeld de zogenaamde PSF (Point Spread Function, impuls

responsie) voor een gegeven instelling van het camerasysteem weer. De inhoud van

de PSF is ook gelijk aan 1. Is het diafragma cirkelvormig, dan is de PSF ook cirkel

vormig.
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Uit figuur 18 is af te leiden waarvan de straal R van de PSF afhankelijk is:

2R s-v
-::::- -
D v

DIl DIII
R :::: s-[---] = s-[-----]

2vs 2fus
(11)

Hierin is D de diameter van het diafragma. De straal is dus niet afhankelijk van de

lokatie van de impuls.

Voor het gefocuste beeld f(x,y) is de straal van de PSF gelijk aan 0, het beeld is

gelijk aan het origineel. Een gedefocusseerd beeld glx,y) is nu te beschrijven met de

convolutie (12). Voor de de fouriergetransformeerden geldt dan (13). Hierin is de

OTF (Optical Transfer Function) de fouriergetransformeerde van de PSF.

gj(X,y) = PSF(x,y;f,s,D,u) * .f{x,y)

G;<w,v) = OTF(w,v;f,s,D,u) . F(w,v)

(12)

(13)

De OTF is in de oorsprong gelijk aan het volume van de PSF. Is de PSF gelijk aan

de impulsfunctie, dan is glx,y)=f(x,y) en is Glw,v)=F(w,v).

Voor de PSF zijn verschillende benaderingen mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld een

cirkelvormige PSF aannemen met uniforme helderheid binnen de cirkel en nul

daarbuiten:

Deze functie heeft als getransformeerde:

OTF = 2_J1_(R_P_)
a Rp
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Hierin is J1 de 18 -orde Bessel functie, die gegeven wordt door [13]:

x

2
--+--

x'
--+ ...
2'3!4!

(16)

Voor verschillende stralen R van de PSF is OTFa in figuur 19 weergegeven. OTFa is

cirkelsymmetrisch rond p=O.

spatil!le frequentie p

Figuur 19: Frekwentiespectrum van een cirkel met uniforme lichtverdeling

We kunnen ook een gaussisch verdeelde PSF veronderstellen:

(17)

(18)

De fouriergetransformeerde van deze functie heeft ook een gaussische verdeling:

Het volume van beide PSF's is gelijk aan 1. Kijken we naar de twee OTF's, dan zien

we dat deze functies bestaan uit een hoofdlob en (eventueel) zijlobben. De dominan

te hoofdlob gedraagt zich als een laagdoorlaatfilter.

26



De breedte van de fouriergetransformeerde is omgekeerd evenredig met de breedte

van het signaal in het plaatsdomein. Hoe breder de diameter van de PSF, hoe

smaller de OTF wordt [10]:

1 to> V
9"[f(ax,by)] = -F(-,-)

ab a b
(19)

(20)

Het blijkt dat de inhoud van de hoofdlob van de OTF gezien kan worden als een

maat voor focuskwaliteit: hoe groter de inhoud, hoe beter het beeld gefocust is.

Formule 20 geeft nu een meetmethode om de focuskwaliteit te beoordelen.

Mo(l) = J JIL(to>,v)I'!Gj(to>,V)!dto>dv

L(w,v) is een nog onbepaald filter. De methode is een monotone functie met één

maximum voor de optimale focuswaarde, als we er van uit gaan dat de PSF gelijk

aan nul is buiten de hoofdlob. Bewijs:

We nemen de genormaliseerde beelden gl en gz zodanig dat gz meer uit focus is dan

gl' Voor de PSFa betekent dit dat Rz > Rl> 0, voor PSFb betekent dit dat Oz > Ol> O.

Dan volgt:

1 > OTF./p) > OTF;(p) ~ 0 (p>O) -

iL(to>,v )\.\ OTF;(p )'F( to>,v)\ > \L(to>,v )\.\ OTF;(p )-F(to>,v)1 -

Verder geldt: lirn M o(1) = J JIL(to>,v)I'IF(to>,v)ldto>dv
!aI!.IRd-o
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3.3 Afgeleide focus-meetmethoden

Formule 20 geeft een maat voor de focuskwaliteit van een beeld. Een nadeel van

deze methode is dat in het frekwentie-domein gerekend moet worden. Er is dus een

tijdverslindende fouriertransformatie nodig. Met de nu volgende stelling van Parseval

kunnen we voor formule 20 uitdrukkingen vinden in het tijddomein, zodat het beeld

zonder transformaties beoordeeld kan worden op focuskwaliteit:

(23)

Stellen we L(w,v)=1, Jli het gemiddelde en A het oppervlak van gj dan is een

equivalente maat voor focuskwaliteit de variantie van de luminantie:

(24)

Met behulp van het gegeven dat 91ag j(x,y)/ax]=jwG j(w,v) vinden we een andere

maat voor de focuskwaliteit:

-

(25)

Dit betekent dat we in het frekwentiespectrum het signaal gefilterd hebben met

L(w,v) = Jw2+ V 2.
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Het filter L(w, v) = W2+V2 impliceert:

-

(26)

3.4 Het filter en beeldinformatie

Om een uniek maximum voor de optimale focus-instelling te bereiken moeten we de

beeldinformatie eerst laagdoorlaat-filteren, zodat de eventuele zijlobben van de OTF

weggefilterd of in ieder geval zoveel mogelijk verzwakt worden.

In ons geval is dat niet nodig als we er van uit gaan dat de elektronenbundel

gaussisch verdeeld is. Uit (12) volgt dat de ideale PSF gelijk is aan de impulsfunctie.

Dan is het beeld gelijk aan het origineel. De beste 'impulsfunctie' die wij kunnen

realiseren is echter een gaussische bundel met de kleinst mogelijke variantie. Deze

heeft als fouriergetransformeerde (18) en dus geen zijlobben.

Het filter L(w,v) voor M 2 en M 3 is te beschouwen als een hoogdoorlaatfilter. De

laagste frequenties die weinig bijdragen aan de focuskwaliteit worden verzwakt [7].

Belangrijk voor de focuskwaliteit zijn vooral de hogere frekwenties.

In [7] zijn de verschillende meetmethoden voor verschillende originelen uitgepro

beerd. Om de kwaliteit van de methode te beoordelen zijn drie criteria belangrijk. De

meting moet monotoon naar het maximum bewegen, voldoende snel convergeren en

een glad verloop hebben. Met M2 werden de beste resultaten bereikt.

29



3.5 Het maskereffekt en het meten van focus

We hebben in hoofdstuk 1.3.1 het maskereffekt genoemd. Als het beeld gi(X,y) met

het masker bemonsterd wordt, resulteert het waargenomen beeld g/(x,y). Het

moment van bemonsteren, dus de plaats van het masker ten opzichte van glx,y),

leidt dus tot verschillende g/(x,y): een beeld, opgebouwd met een videosignaal

waarvan de synchronisatiepulsen iets verschoven worden, neemt een andere plaats

in achter het masker.

Met het testprogramma uit bijlage 2 kunnen we met behulp van het computerpro

gramma MATLAB eenvoudig laten zien dat voor bijvoorbeeld de focusmethode Mz

het masker invloed heeft op de ingestelde Vm-spanning. Het testprogramma toont

aan dat als we het masker niet elimineren een VG3-spanning ingesteld wordt die

ongelijk is aan de spanning die ingesteld wordt als we het masker wel elimineren. De

met behulp van de VG3-spanning ingestelde variantie van de elektronenbundel is met

en zonder masker verschillend. Het resultaat van het testprogramma is gegeven in

figuur 20.

Omdat we in de uiteindelijke toepassingen niet weten wat voor beeld op de buis

komt te staan zullen we de invloed van het masker moeten elimineren.

,-.. 1n-,~'-----------------'
"'2 \" '" "!! 0.8 ....
o '
= "~0.6 \,
'ii"" et masker

l:::L \.................. .
.2 ?'0!1~~.r J!1.~s~er

12 22 32 42 52
variantie

Figuur 20: Gevonden optimale VG3-spanning met en zonder masker

30



4 BEELD-RECONSTRUCTIE

In hoofdstuk 3.5 is opgemerkt dat een focus meetmethode onafhankelijk van het

masker uitgevoerd moet worden, zodat het nodig is het masker uit het binnengehaal

de beeld te rekenen. Dit kan op een aantal verschillende manieren gebeuren.

4.1 Naburige kolommen

Bij maskers als het TVT-masker in figuur 9 zijn de maskergaten langwerpig en liggen

ze voor naburige fosforbanen van dezelfde kleur verschoven ten opzichte van elkaar.

Als we nu uitgaan van horizontale lijnen op het beeldscherm dan kunnen we op een

eenvoudige manier het masker eruit rekenen door de luminantie van twee naburige

fosforbanen van dezelfde kleur te meten en de maximale luminantie als waarde van

de oorspronkelijke luminantie te nemen. Zie figuur 21.

luminantieverdeling van naburige fosfor-banen (zelfde kleur) maximum
.. ..

.~'., 'olc la.
c .8 .8
] a j.a

10 10 10

5

0

Figuur 21: Reconstructie met naburige kolommen

4.2 Inverse fouriertransformatie

Door bemonstering van het oorspronkelijke beeld met het masker is de fourierge

transformeerde van de bemonsterde luminantieverdeling een periodieke herhaling

(verzwakt met een factor en) van de fouriergetransformeerde van het niet bemonster

de beeld, zie formule 4. Als aan het bemonsteringstheorema van Shannon voldaan

is dan kunnen we de oorspronkelijke luminantieverdeling terugvinden door de

fouriergetransformeerde door een blokvormig laagdoorlaatfilter te sturen (bandbreed

te gelijk aan de halve bemonsteringsfrequentie) en van het resultaat de inverse

fouriertransformatie te nemen. Is niet aan Shannon voldaan, dan zal in het frekwen

tiedomein overlapping optreden (engels: aliasing) en is terugwinnen van het signaal

31



op deze manier niet mogelijk.

4.3 Interpolatie [13, 14]

Uitgaande van een bepaald aantal steunpunten kunnen we de bemonsterde lumi

nantieverdeling benaderen met behulp van een ne-orde interpolatiepolynoom. Het

hoeft niet zo te zijn dat de interpolatie beter wordt als we de orde toe laten nemen.

Runge heeft bijvoorbeeld voor f(x)=1/(l+x2
) met xE[-5,5] aangetoond dat voor n-oo het

maximum van de fout naar oneindig gaat.

Als we de functie nu niet benaderen met één polynoom op het gehele interval maar

in plaats daarvan met n polynomen, kunnen we benaderingen vinden die in veel

interpolatie-problemen vaak beter toepasbaar zijn. Deze benaderingen kunnen

bijvoorbeeld tussen twee steunpunten een minder oscillerend gedrag vertonen als

een enkele polynoombenadering.

We gaan verder in dit verslag uit van kubische splines. Dit zijn per definitie continue

functies die op elk punt continue 1een 2eafgeleiden hebben. Verder is de graad van

het interpolatiepolynoom op een deelinterval nooit groter dan drie (zogenaamde

kubische polynomen).

We splitsen de te interpoleren functie lex) op in deelintervallen met steunpunten:

(27)

Op elk interval zoeken we vervolgens een interpolatiepolynoom dat in de steunpun

ten aansluit op het volgende interpolatiepolynoom én dat overal (ook in de steunpun

ten) meerdere malen differentieerbaar is (interpoleren wil zeggen dat de gevonden

spline-functie precies door de steunpunten gaat).

Voor de steunpunten eisen we dat de spline-benadering sex) gelijk is aan de te

interpoleren functie lex):

(28)

Er kan bewezen worden dat er precies één kubische spline benadering bestaat als

bovendien geldt dat:

(29)
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Met ko en kJ konstant.

Indien ko=l'(a) en k)=l'(b) dan geldt de volgende formule:

b bIg I/(xidx ~ Is l/(x)2dx (30)
a a

Hierin is g(x) een continu differentieerbare functie met kwadratisch integreerbare

afgeleide die de data {x)(xi)} interpoleert. Het gelijkteken in voorgaande formule

geldt slechts als g(x)=s(x).

De minimale buigingsenergie van dunne buigzame latjes is proportioneel met de

integraal van het kwadraat van de 2e afgeleide van deze latjes. Een spline-interpola

tie is dus te beschouwen als de functie die langs gekozen steunpunten de buigings

energie van zo'n latje minimaliseert [13,14].

We hebben gebruik gemaakt van een in PASCAL geschreven programma uit een

standaardbibliotheek [14] waarmee we een functie met behulp van kubische splines

kunnen interpoleren. Het programma staat maximaal 21 steunpunten toe, wat voor

onze toepassing voldoende is.

Het gebruikte programma biedt ook de mogelijkheid om de steunpunten te fitten met

een spline. Dit betekent dat de spline niet meer exact door de gekozen steunpunten

gaat, maar er wordt nu geminimaliseerd:

~ nIg I/(xidx + ÀL (g(x
j
)-I(x

j
»2

j=O
(31)

De parameter À is een weegfactor die bepaalt hoe zwaar de 'gladheid' van de fit

(linkerterm) ten opzichte van de afwijking van de fit en de meetdata gewogen wordt.

Deze factor wordt in het programma bepaald.

We hebben zowel interpoleren als fitten in onze toepassing bekeken. Het beeld dat

we met de meetopstelling kunnen beoordelen is 512x512 pixels (zie hoofdstuk 6).

Wij wilden over het totaal aantal meetpunten van een rij of kolom (512) de focuskwa

liteit van de luminantieverdeling gaan beoordelen door op ongeveer equidistante

plaatsen monsters te nemen.
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Het fitten van de luminantieverdeling leidt dan snel tot fouten als maar een klein

gedeelte van het beeld verlicht is. Dit zouden we kunnen voorkomen door alleen het

gedeelte van de luminantieverdeling te bekijken dat boven een bepaalde drempel

uitkomt. Het computerprogramma moet dan deze drempel bepalen en de equidistan

te meetpunten vastleggen.

Interpolatie met behulp van splines bleek, mits we de steunpunten equidistant op de

verschillende maskergaten legden, voor alle mogelijke VG3-spanningen een benade

ring op te leveren die nagenoeg hetzelfde was als de niet bemonsterde luminantie.

Op deze manier kunnen we het masker er dus uitrekenen. Er moet wel op gelet

worden dat de steunpunten van de spline-interpolatie ruis bevatten, en deze ruis

krijgt zo invloed op het resultaat. De ruis moeten we daarom zoveel mogelijk

elimineren.
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5 DE MODULATIEDIEPTE-METHODE

5.1 Modulatiediepte en leesbaarheid van letters

In [8] staat dat voor leesbaarheid van letters de VG3-spanning het beste zo afgere

geld kan worden dat het contrast (waarmee hier de maximale luminantie gedeeld

door minimale luminantie bedoeld wordt) zo groot mogelijk wordt. Volgens [9] is de

modulatiediepte een betere maat voor leesbaarheid dan het contrast. In tegenstelling

tot de contrast-meting houdt de modulatiediepte ook rekening met de dutycycle. Dit

wordt verduidelijkt met figuur 22.

--m------m----.--
Figuur 22: Modulatiediepte als maat voor leesbaarheid

In deze figuur beschouwen we de letter 'm' waar we een horizontale doorsnede door

nemen. We nemen aan dat voor alle letters het contrast gelijk is en beschouwen de

doorsnede als een periodieke blokgolf met voor de drie letters een verschillende

dutycycle.

In figuur 23 hebben we één periode van de blokgolf (genormeerd) weergegeven.

Formule 32 geeft voor deze blokgolf de modulatiediepte volgens (9).

M(a,b) = 2 [l-b]sir(a7t)
7t a+b-ab

1
~.-+->=elS

=.-E
::s-_._ .. .. .. b "-__

(32)

0.5 a/2 o al2 0.5

periode

Figuur 23: Luminantieverdeling van een genormeerde blokgolf
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Als de letter nu zo klein is dat deze nog net waarneembaar is dan ligt de spatiële

frekwentie van de grondgolf dicht bij het oplossend vermogen van het menselijk oog.

De hogere harmonischen zullen dan weinig bijdragen aan de leesbaarheid, en de

leesbaarheid is het grootste als de dutycycle van de poten 50% is [9].

We hebben voor verschillende waarden van het contrast LMAX/LMIN de modulatiediep

te van (32) uitgerekend met het computerprogramma MATLAB. Dit is weergegeven

in figuur 24.

o 0.5

Figuur 24: Modulatiediepte van de genormeerde blokgolf

Uit deze figuur volgt dat het maximum van de modulatiediepte voor een afnemend

contrast naar een dutycycle van 50% beweegt. Maximaliseren van de modula

tiediepte is voor niet te groot contrast dus een goede maat voor leesbaarheid, voor

hogere contrastwaarden is dit minder het geval.

5.2 Modulatiediepte en het afregelen van VG3

Bij TV-beeldbuizen hebben we niet te maken met een blokgolf zoals behandeld in

het voorgaande hoofdstuk, maar met een luminantieverdeling die bijvoorbeeld gaus

sisch, sinusvormig of als een blokgolf met schuine flanken verloopt. Het contrast

varieert bovendien voor verschillende Vm-instellingen.

De modulatiediepte methode wordt voor beeldbuizen gebruikt om de Vm-spanning af

te regelen. De instelling wordt optimaal verondersteld als de modulatiediepte

maximaal is. We gaan nu voor een tweetal golfvormen na voor welke Vm de

maximale modulatiediepte bereikt wordt.
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5.2.1 VG3 afregelen voor een gaussische luminantieverdeling

We gaan uit van horizontale lijnen en nemen aan dat de luminantie in vertikale rich

ting (loodrecht op de scanrichting) gaussisch verdeeld is. We nemen ook aan dat het

oppervlak onder de luminantieverdelingen (figuur 13) konstant is, aangezien de

maximale kathodestroom gedurende de meting niet veranderd wordt. Dus de

energie-inhoud van de elektronenstraal is gedurende het schrijven van een lijn

konstant. In het volgende hebben we het masker verwaarloosd.

Van de luminantieverdeling bepalen we nu de N-punts discrete fouriergetransfor

meerde (DFT, bijlage 1).

Het gemiddelde van de luminantieverdeling is GD(O)/N, en aangenomen is dus dat dit

konstant blijft. De eerste harmonische van de luminantieverdeling vinden we door

GD(O) en GD(2..N-2) gelijk aan nul te maken en van het overblijvende signaal de

inverse DFT te bepalen.

Neemt nu de variantie van de gaussische luminantieverdeling af dan zal de fourier

getransformeerde (die ook een gaussische verdeling heeft) breder worden, zie

formule 19. Hierdoor zal de eerste harmonische, en dus de modulatiediepte, groter

worden. De modulatiediepte is in dit geval maximaal als de breedte van de lijn

minimaal is en dus de variantie van de gaussische luminantie zo klein mogelijk.

5.2.2 VG3 afregelen voor een sinusvormige luminantieverdeling

We veronderstellen op het scherm een optimaal gefocust beeld bestaande uit

vertikale lijnen met in horizontale richting een cosinusvormig verlopende luminan

tieverdeling:

l(x,y) (33)

De modulatiediepte kan worden berekend met (7) en is gelijk aan (9).

De fouriergetransformeerde van (33) is [10]:
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Wordt het beeld nu gedefocusseerd, dan wordt (34) vermenigvuldigd met de OTF,

waarvoor geldt dat deze een maximum gelijk aan 1 heeft in w=O. Het gedefocusseer

de beeld blijft dus een cosinusvormig verloop vertonen:

(35)

Defocusseren heeft dus geen invloed op de gemiddelde luminantie, ao blijft gelijk,

maar de amplitude van de 18 harmonische neemt af (al < al) en wordt steeds

kleiner voor een meer gedefocusseerd beeld. De modulatiediepte methode stelt dit

patroon dus zodanig in dat het contrast Lmax / Lmin gemaximaliseerd wordt.

5.3 Invloed van het masker op de modulatiediepte-meting

In [12] wordt bewezen dat de berekende modulatiediepte van horizontale lijnen met

loodrecht daarop een gaussisch veronderstelde luminantieverdeling l(y) , met periode

Y, nagenoeg onafhankelijk is van het masker:

We zien dat voor:

~ 1 (y k 2
l(y) = 10 L VZ;exP( - -;)

k=-~ 0 21t 20

a = 10exJ( 2(1toni)
n Y y2

y a2 3
0>- - -<1.4·10-

3 al

(36)

(37)

(38)

Als de variantie ten opzichte van de periode niet te klein is dan is l(y) goed te

beschrijven met de eerste twee fouriertermen. Een sinusvormige benadering volstaat

dan.
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Voor een sinusvormige verdeling als in (33), heeft een bemonstering met het masker

(periode 2n/ws) geen invloed op de modulatiediepte (9) als ws>2wo. Met (4) en (34)

vinden we namelijk:

~

L'(c.» L cn [1tQoö(c.>-nc.>s) + 1tQl[ö(c.>-nc.>s-c.>o)+···
":-00

(39)

De basisband wordt dan zonder overlapping periodiek herhaald in het frekwentiedo

mein.
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6 METINGEN

6.1 De meetopstelling

De meetopstelling is weergegeven in figuur 25.

beeldbuis camera cameramonitor

Figuur 25: De meetopstelling

De SBIP-kaart kan de informatie van maximaal 4 CCD-camera's verwerken. Met

behulp van de computer kunnen we in de programmeertaal C met eenvoudige

commando's de SBIP bewerkingen laten uitvoeren op een plaatje dat met een CCO

camera waargenomen wordt. Dit plaatje is ook zichtbaar op de cameramonitor.

De synchronisatie/video-kaart kan lijnpatronen (horizontaal en/of vertikaal), puntjes

of een volledig verlicht plaatje op het scherm zetten en is ook software-matig te

bedienen. Met de meettafel worden de parameters van de te onderzoeken beeldbuis

ingesteld (V02' V 03' VA' IK)'

De CCD-camera is van het type LDH0460/XX. De versterking van de camera is

handmatig instelbaar.

De beeldbuis is van het type A59EAK22X. De beeldbuisspanningen hebben we

ingesteld volgens de afregelprocedure zoals gegeven in [15]. De resulterende

spanningen zijn gegeven in tabel 1. Na deze instelprocedure hebben we V02

verhoogd tot 1000 volt om meer luminantie op het scherm te krijgen. Tenzij anders

vermeld hebben we in verdere metingen alleen het groene kanon ingeschakeld en

beschouwen we metingen in het centrum van het beeldscherm.
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TABEL 1: De ingestelde spanningen in de beeldbuis

I ROOD GROEN BLAUW

VA 27,47 kV

VK 142,4 153,9 159,8

VG2 650,8 861,0 651,3

6.2 Faktoren die van invloed zijn op de metingen

Met de meettafel stellen we V G2' V G3' VA en IK in. Variaties van deze grootheden

zullen meer of minder invloed hebben op de focus.

Ook hebben we te maken met ruis. Door AID-conversie, camera-ruis, fosfor-ruis en

storingen uit de omgeving zal het meetresultaat afwijken van de eigenlijke waarde.

Ook een ongelijkmatige fosforverdeling heeft invloed op de meting. Dit laatste is te

beschouwen als plaatsgecorreleerde ruis.

Tenslotte hebben we nog te maken met vuil op of beschadigingen van het scherm,

de cameralens of het CCD-array. Ook omgevingslicht beïnvloedt de meting.

6.2.1 Invloed van de meettafel

Als de meettafel ingeschakeld wordt duurt het een tijd voor de buis en de meettafel

op temperatuur zijn. Om voor de meettafel een idee te krijgen hoelang dit ongeveer

duurt hebben we de tafel aangezet en het verloop van de Vm-spanning bekeken als

functie van de tijd. Dit is (genormeerd) weergegeven in figuur 26. De beginwaarden

voor de Vm-spanning zijn hierin ook aangegeven. Uit de metingen blijkt dat ook na

lange tijd de Vm-spanning geleidelijk blijft afnemen.

VOl -7800 V

;-----{ VOl = 7505 V

1,ooor----------:::========:::1
€
.Sf 0,998

~Ii' 0,996
<)

] 0,994

~
~ 0,992

l:lQ 0~-...J..IO--2L..O-----,L30--4-!-:-0------:!SO"....---~60

tijd (minuten)

Figuur 26: Verloop van VG3-spanning in de meettafel
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6.2.2 Invloed van beeldbuisparameters

We hebben in hoofdstuk 1.3.2 al laten zien wat het effekt is van variatie van de V03

spanning op de elektronenbundel. De bundelverplaatsing van deze beeldbuis

hebben we bekeken voor horizontale en vertikale lijnen. Daartoe hebben we VG3 van

6000 naar 9000 volt gevarieerd en voor negen plaatsen op het scherm met het oog

geschat hoeveel maskergaten het midden van de lijnen in vertikale respectievelijk

horizontale richting verschuift. Dit is weergegeven in figuur 27.

L L L
2 1 2

L L L
1 1 1

L L L
1 0.5 0.5

Figuur 27: Bundelverplaatsing door variatie van VG3

In hoofdstuk 5.2.1 hebben we aangenomen dat variatie van VG3 geen invloed heeft

op de gemiddelde luminantie (bij verwaarlozing van het masker). Dit hebben we

geverifieerd voor horizontale groene lijnen waar we een vertikale doorsnede van

beschouwen. Het masker hebben we met de methode beschreven in hoofdstuk 4.1

verwijderd. De resultaten staan in tabel 2. Het blijkt dat de invloed op het gemiddelde

klein is.

TABEL 2: Gemiddelde luminantie van horizontaallijnenpatroon

Vr-,?, gemiddelde % van max. Vr-,?, gemiddelde % van max.

6500 24,0539 94,8450 8500 25,3613 100,0000

7000 24,3752 96,1121 9000 25,2635 99,6144

7500 24,7884 97,7412 9500 25,1178 99,0398

8000 25,1856 99,3074 10000 24,8842 98,1190
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Het effekt van VG2-variatie hebben we gemeten en weergegeven in figuur 28. De V03

spanning is 8500 volt. In de linkse figuur hebben we de versterking van de camera

konstant gelaten en in de rechtse hebben we de versterking ongeveer gemaximali

seerd. Het masker hebben we uit het meetresultaat gerekend met de methode

beschreven in hoofdstuk 4.1. De VG2-spanning hebben we gevarieerd van 875 volt

(minimale luminantie) tot 1000 volt (maximale luminantie). Het blijkt dat variëren van

deze spanning vooral invloed heeft op de amplitude van de luminantie, de vorm

verandert nauwelijks.

250200

plaats

cameragain gamaximaliseerd

150

250

250200

plaats

cameragain constant
250 r-----"-=====-=--=-=="--"----------,

150

.2
~ 150
.S
8

.E! 50

Figuur 28: Invloed van VG2 op de luminantieverdeling

De effekten van VA-variatie hebben we voor twee Vm-spanningen (7000 en 8500

volt) in figuur 29 weergegeven. Ook hier hebben we het masker uit de meetresulta

ten gerekend. We hebben de Vm-spanningen konstant gehouden en luminanties

gemeten terwijl we VA verlaagden van 27,47 naar 23,00 kV.

Voor V03=8500 is de optimale VA gelijk aan 27,47 kV (het maximum dat we met de

opstelling kunnen realiseren). Verlaging van VA heeft een 'instorting' van de luminan

tieverdeling tot gevolg. De elektronenbundel is blijkbaar in het begin optimaal

gefocust, maar wordt daarna overfocused: de verhouding VmNAneemt toe.

Voor V03=7000 is de optimale VA ongeveer 23,00 kV. In dit geval was de elektronen

bundel blijkbaar eerst underfocused, waarna de optimale toestand werd bereikt. In

beide gevallen is in de optimale toestand Vm ongeveer 30% van VA"

Verminderen van VA leidt in het algemeen tot een vergroting van het patroon op de

beeldbuis doordat de elektronen minder snelheid krijgen en dus langer afgebogen

worden door het magneetveld van de deflektiespoel. Dit is de hoofdreden voor het

verschuiven van het lijnpatroon in de figuur.
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VOl = 8500 voltV03 = 7000 volt
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Figuur 29: Invloed van VA op de luminantieverdeling

6.2.3 Invloed van omgevingslicht

De invloed van omgevingslicht is weergegeven in figuur 30. Voor niet verzadigde

fosforen (V02=959 volt) verandert de vorm van het patroon niet, het omgevingslicht is

additief. Wel wordt het dynamisch bereik van de meting verminderd. Voor verzadigde

fosforen (V02=1000 volt) verandert de vorm van de luminantieverdeling wel.
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Figuur 30: Invloed van omgevingslicht op de meting

6.2.4 Trillingen in het beeld

Het blijkt dat het (Iijnen-)patroon dat we op het scherm weergeven zowel in horizon

tale als in vertikale richting licht trilt. Dit kan komen door storingen op de deflektie

spoel (bijvoorbeeld 50Hz storing). Voor trilling in horizontale richting kan ook de

stabiliteit van de videoversterker van invloed zijn.

We hebben zowel voor horizontale als vertikale lijnen 32 opeenvolgende metingen
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gedaan. De twee metingen met de grootste verschillen hebben we weergegeven in

figuur 31.
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140

320
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·~150
1a
=

] 50

Figuur 31: Trillingen van het beeld

6.2.5 Ruis op de gemeten luminantie

Om te bekijken hoeveel ruis de camera introduceert hebben we met de camera naar

een blad papier met zwarte lijnen gekeken. De belichting van dit testpatroon was zo

gelijkmatig mogelijk en zodanig dat het contrast Lmax/Lmin van het gemeten signaal zo

groot mogelijk was. De versterking van de camera is hetzelfde als in het vorige

hoofdstuk.

We hebben dit testpatroon 41 keer gemeten en de resultaten in figuur 32A over

elkaar afgedrukt. Dit geeft een indruk van de ruis. Vervolgens hebben we van deze

metingen het gemiddelde bepaald en de absolute waarde van het verschil tussen

iedere meting en het gemiddelde over elkaar afgedrukt in figuur 328. Hieruit volgt

duidelijk dat de camera ruis introduceert die afhankelijk is van de belichtingshoeveel

heid.

TESTPATROON

200 •., l

lSO

SO

....~ 200 "'"
plaa~

Figuur 32: Camera-ruis
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Hierna hebben we het testpatroon vervangen door een patroon op de beeldbuis. In

figuur 33 zijn twee gemeten luminanties weergegeven. Het blijkt dat de ruis per

meting soms veel kan variëren.
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Figuur 33: Meting met veel en weinig ruis

Verder bleek uit opeenvolgende metingen dat in de luminantieverdelingen op

bepaalde vaste plaatsen steeds dezelfde onregelmatigheden waren te zien. Dit

hebben we bekeken met een gedefocusseerd beeld, zodat alle fosforen gelijkmatig

verlicht worden. Afname van de versterking van de CCD-camera had tot gevolg dat

de ruisamplitude afnam (figuur 34A). Dit betekent dat de ruis ontstaan is vóór of in

de cameraversterker.

Verschuiven we de camera iets, dan blijken de onregelmatigheden in de luminantie

verdelingen op andere CCD-elementen terecht te komen (figuur 348). De luminantie

verdeling zelf verandert niet. Dit betekent dus dat er sprake is van plaatsgecorreleer

de ruis als gevolg van een iets ongelijkmatige fosforverdeling op het scherm (of

eventueel vuil op het scherm).

250 350

plaats

o 200

plaats

400

Figuur 34: Plaatsgecorreleerde ruis in een gedefocusseerd beeld
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6.2.6 Invloed van vuil op het beeldscherm

Vuil op het scherm heeft invloed op de meting. Op een stoffig deel van het beeld

scherm hebben we 50 luminantiemetingen gedaan. Hierna hebben we de beeldbuis

schoongemaakt en opnieuw 50 metingen gedaan. Om niet afhankelijk te zijn van

trillingen in het beeld hebben we de beeldbuis egaal verlicht (groen) en de buis

gedefocusseerd tot V03=5225 volt. Alle fosforen lichten nu globaal evenveel op. Het

diafragma van de camera is helemaal geopend en de camera is met behulp van het

oog gefocusseerd op het beeldscherm.

Alle metingen hebben we weergegeven in figuur 35. Hieruit volgt dat een vuil

gedefocusseerd beeldscherm licht tegenhoudt, zodat het contrast vermindert. Naast

een verminderde lichtopbrengst zou ook verstrooïng van licht op kunnen treden. Dit

hebben we (ook bij een gefocust lijnenpatroon) echter niet kunnen waarnemen.
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Figuur 35: Invloed van vuil op het scherm

6.3 Vergelijking van verschillende focus-meetmethoden

Tijdgecorreleerde ruis kunnen we niet elimineren door verschillende beelden in te

lezen en hier het gemiddelde van te bepalen, aangezien het beeld op het scherm

zowel in vertikale als horizontale richting trilt. Daarom hebben we de MEDIAN-functie

van de SBIP gebruikt. Met deze functie kunnen we van de kolom die we willen

bekijken elk punt vervangen door het gemiddelde van het n*n blokje dat hier rechts

onder ligt. Met deze functie wordt ook een reduktie van plaatsgecorreleerde ruis

bereikt. De MEDIAN-functie is te beschouwen als een lopend gemiddelde filter [11].
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We gebruiken alleen 3x3 MEDIAN-filters omdat de maskergaten zo smal zijn dat we

met 5x5- of 7x7-filters al snel over de randen van de maskergaten belanden,

waardoor we altijd zwarte gebieden meenemen in het bepalen van het gemiddelde,

wat ongewenst is.

De focusmetingen zijn verricht aan horizontale groene lijnen. Als gevolg van het

maskereffekt en bundelverplaatsing door variatie van VG3 is het noodzakelijk het

masker uit het waargenomen beeld te verwijderen. We hebben dit gedaan door het

maximum van twee naburige kolommen als de luminantieverdeling te beschouwen

(hoofdstuk 4.1). Hierna hebben we eventueel een 3x3 MEDIAN-filter toegepast

waarna we een spline-functie met 21 equidistante steunpunten over de luminantie

verdeling gelegd hebben.

6.3.1 Vorm van de focus-grafieken

Voor een in stappen van 200 volt gevarieerde VG3-spanning hebben we in figuur 36

de berekende focuskwaliteit van de verschillende focusmeetmethoden MI' M 2 en M3

weergegeven. De getrokken lijnen geven de diverse metingen zonder MEDIAN-filter,

de gestreepte lijnen met een 3x3 MEDIAN-filter. Alle drie de methoden hebben hun

optimum bij ongeveer dezelfde spanning. In de figuur zien we dat het filter een fout

ten gevolge van ruis vermindert.

M2 en M3vertonen voor erg lage VG3-spanningen weinig helling maar volgens [15] ligt

de typical operating condition van de VG3-spanning tussen de 8 en 9.1 kVolt, en in dit

gebied is de helling wel voldoende voor een efficiënte afregeling van deze spanning.
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Figuur 36: Vorm van de grafiek van de verschillende focus meetmethoden
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6.3.2 Spreiding van de methoden bij vaste VG3-spanningen

Bij verschillende VQ3-spanningen, in stappen van 500 volt gevarieerd, hebben we 50

opeenvolgende focusmetingen gedaan. In figuur 37 is voor de verschillende

methoden de spreiding van de berekende focuskwaliteit gegeven.
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Figuur 37: Spreiding van de focus meetmethoden

In tabel 3 is de verhouding tussen de spreiding en de gemiddelde waarde van de

focuskwaliteit weergegeven. Hieruit blijkt dat deze verhouding voor de MI methode

met filter het kleinste is. Door het filteren met L(w,v) is de ruis in de M2 en M3

methode relatief meer vertegenwoordigd. Wat dit punt betreft heeft de MI methode

dus de voorkeur boven de andere twee.

TABEL 3: Verhouding tussen spreiding en gemiddelde focuskwaliteit (%)

c:J MI MI M 2 M 2 M 3 M 3

DIREKT MEDIAN DIREKT MEDIAN DIREKT MEDIAN

7000 1.6967 0.9368 2.5590 1.4901 7.1577 4.7114

7500 1.2014 0.8580 2.4700 1.6910 5.3003 4.4926

8000 1.5762 0.9730 2.0442 1.5107 3.0490 2.1549

8500 4.3627 2.7665 7.7285 5.4956 10.5088 7.7734

9000 3.0237 2.3916 4.8570 4.3262 6.6258 6.1038

9500 1.8272 1.1445 3.0985 2.0039 4.7270 3.2545
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6.3.3 Vergelijking tussen mens en man-onafhankelijk meten

Om erachter te komen in hoeverre de man-onafhankelijke focusmeting overeenkomt

met een afregeling van de VO3-spanning door mensen, hebben we vijf proefpersonen

gevraagd om voor twee verschillende patronen (groene enkele horizontale lijn en

groene dubbele horizontale lijn) in het midden van het scherm 10 keer de V03

spanning te optimaliseren. Om te voorkomen dat de afregeling routinematig zou

verlopen hebben we de VO3-spanning van de beeldbuis afwisselend naar boven en

beneden gedefocusseerd. Het omgevingslicht is zoveel mogelijk verwijderd. De

kijkafstand was ongeveer 0,5 meter.

Twee personen hebben gekeken naar het patroon met verzadigde fosforen

(VG2=1 000 volt), de andere drie hebben het patroon afgeregeld met onverzadigde

fosforen (VG2=959 volt). De resultaten met verzadigde fosforen staan in tabel 4 en de

resultaten met onverzadigde fosforen in tabel 5. Beide tabellen geven het gemiddel

de en de spreiding van de 10 optimale VO3-spanningen van de proefpersonen.

Vervolgens hebben we man-onafhankelijke metingen gedaan. De VO3-spanning werd

gevarieerd van 8000-9200 volt in stappen van ±50 volt voor de verzadigde fosforen

en in stappen van ±20 volt voor de onverzadigde fosforen. Voor iedere ingestelde

spanning zijn 10 focusmetingen gedaan, zie figuur 38. Om de man-onafhankelijke

meting te vergelijken met de resultaten van de proefpersonen beschouwen we het

eerste meetresultaat van iedere ingestelde spanning als meting 1, het tweede

meetresultaat als meting 2, en zo verder. Vervolgens bepalen we het maximum van

meting 1-10 en de bijbehorende optimale VQ3-spanningen. Van deze spanningen

bepalen we het gemiddelde en de spreiding. Ook dit is weergegeven in de tabellen 4

en 5.

TABEL 4: VG3 afregelen van een enkele horizontale lijn met verzadigde fosforen

persoon Ç1emiddelde spreiding methode Ç1emiddelde spreidinÇl

FV 8731,1 100,5 MI median 3x3 8795,6 89,4

HM 8744,8 105,7 M 2 median 3x3 8805,8 78,1

M 3 median 3x3 8816,7 89,5
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TABEL 5: VG3 afregelen met onverzadigde fosforen

persoon! enkele horizontale lijn dubbele horizontale lijn

methode Qemiddelde spreidinQ Qemiddelde spreiding

AvG 8742,1 216,6 8572,5 177,4

TV 8494,3 162,3 8559,9 192,8

WV 8574,6 124,8 8512,8 100,3

MI median 3x3 8636,1 59,8 8627,3 68,0

M z median 3x3 8656,1 58,6 8647,0 55,8

M 3 median 3x3 8668,1 47,8 8650,1 33,8

Uit de tabellen volgt dat de man-onafhankelijke VG3-spanning ongeveer 50-90 volt

boven de man-afhankelijke spanning ligt.

Toelichting bij de resultaten: het criterium waarop het meest gelet wordt bij de man

afhankelijke afregeling is de lijnbreedte, die geminimaliseerd wordt. Door de niet

lineaire werking van het menselijk oog is een verandering van de helderheid van het

patroon veel minder goed waarneembaar. De helderheid van het patroon is voor de

mens minder belangrijk dan de lijnbreedte, als de focuskwaliteit beoordeeld wordt.

Uit metingen is gebleken dat in onze meetopstelling het VG3-interval waarin de

lijnbreedte niet waarneembaar veranderde 200-250 volt breed was. Dit is gemeten

door met het oog zowel direkt naar de beeldbuis te kijken als naar de cameramoni

tor, die het patroon op de beeldbuis vergroot weergeeft. Dit grote interval kan een

verklaring zijn voor de hoge spreiding van de menselijke waarnemers. Een voor de

mens niet waarneembaar smaller worden van de lijn heeft voor de CCD-camera een

wel waarneembare toename van de luminantie tot gevolg. Hierdoor is de spreiding

voor automatisch meten kleiner. Een reden voor het verschil tussen de ingestelde

Vm-spanning van man-afhankelijk en man-onafhankelijk meten is misschien het

masker, dat door de proefpersonen waarneembaar was.

Uit de metingen is gebleken dat bij een vaste waarde van VG3 de spreiding op de

man-onafhankelijke focusmeting afhangt van het al dan niet verzadigd zijn van de

fosforen. Dit is te zien in de figuren 38 en 39. Voor verzadigde fosforen is de
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spreiding, vooral voor M z en M 3 • veel meer gecorreleerd met de grootte van het

focusgetal dan voor onverzadigde fosforen. Het is nog niet duidelijk wat hier de

reden van is. Dit gegeven kan een reden zijn om de voorkeur te geven aan de M j 

methode.

Voor onverzadigde fosforen blijkt verder de optimale VG3 bij een lagere spanning te

liggen dan voor verzadigde fosforen. Ook is het berekende focusgetal voor niet

verzadigde fosforen groter.

8000 8600 9200 8000 8600 9200
VOl Va. Va.

Figuur 38: Focusmeting met verzadigde en niet verzadigde groene fosforen.
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Figuur 39: Spreiding voor verzadigde en niet verzadigde groene fosforen

6.3.4 Snelheid van de focus meetmethoden

Alle metingen zijn uitgevoerd onder supervisie van CTERP, een interpreter voor de

programmeertaal C. Deze interpreter verzorgt de communicatie tussen de computer

en de SBIP. Met behulp van eenvoudige commando's is het nu mogelijk om allerlei

beeldbewerkingen uit te voeren.

Bijlage 3 geeft het programma dat door ons gebruikt is om de focuskwaliteit te

meten. Dit programma initialiseert de SBIP, leest een beeld in, voert een MEDIAN-
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filtering uit en zoekt de bij 21 equidistante steunpunten behorende luminanties (van

het maximum van twee naburige kolommen) voor de spline-interpolatie. Met deze 21

luminanties wordt het gecompileerde versie van het PASCAL-programma ALLE

DRIE.PAS (bijlage 4) aangeroepen. Dit programma rekent de spline-interpolatie uit

en berekent vervolgens de drie focus meetmethoden MI' M 2 en M 3• Deze resultaten

worden naar de harddisk geschreven.

Om de snelheid van de methode te testen is in ALLEDRIE.PAS één focus meetmet

hode behouden, de andere twee zijn verwijderd. FOCUS.C is hierna 100 keer achter

elkaar uitgevoerd. Per meting bleek ongeveer 2,4 seconden nodig. Het aanroepen

van het programma ALLEDRIE.PAS kost voor deze 100 metingen in totaal slechts

14 seconden. Het grootste deel van de tijd gaat dus zitten in de SBIP-routines en

vooral in de interpreter. Door een compiler te gebruiken, een 486DX- in plaats van

een 386SX-computer en de beide programma's te integreren tot één geheel is het

waarschijnlijk wel mogelijk om de reduktie van 10x te bereiken, die nodig is om aan

de eis van 4 metingen per seconden te voldoen.
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7 CONCLUSIES

Met behulp van literatuuronderzoek hebben we een wiskundige beschrijving voor

focuskwaliteit gevonden. Uit deze beschrijving volgen verschillende mogelijkheden

om focus in het tijddomein te analyseren met alleen maar gebruikmaking van het

gedefocusseerde beeld. De beschrijvingen zijn monotone functies met als maximum

de optimale focusinstelling. Dit maximum is wel afhankelijk van het getoonde patroon

op het scherm.

Een voordeel van beeldbuizen is dat we niet hoeven te normeren voor beeldgrootte

en helderheid, wat volgens de wiskundige beschrijving wél nodig is. Ook hoeven we

geen laagdoorlaatfilter te gebruiken, wat volgens de theorie nodig is om lokale

maxima in de focusmeting te voorkomen.

Een nadeel van de beeldbuis is dat we te maken hebben met een kleurselektie

masker dat het beeld, dat gefocust moet worden, bemonstert. Dit masker moet uit

het opgenomen plaatje verwijderd worden, onder andere omdat het beeld zowel in

horizontale als vertikale richting bleek te trillen en omdat we te maken hebben met

bundelverplaatsing.

Bij de metingen hebben we onder meer te maken met fosfor-ruis, storingen uit de

omgeving en cameraruis. De laatste is evenredig met de grootte van de luminantie.

Ook een inhomogene fosforverdeling en storingen uit de omgeving beïnvloeden de

meting.

Deze invloeden kunnen we niet uitmiddelen door het gemiddelde van opeenvolgen

de metingen te nemen omdat het patroon zowel in vertikale als horizontale richting

trilt. Daarom hebben we de invloed van de stroringen verminderd met het MEDIAN

filter van de SBIP, dat als een lopend gemiddelde filter beschouwd kan worden. Door

toepassing van dit 3x3 MEDIAN-filter werd de verhouding spreiding/gemiddelde van de

gemeten focuskwaliteit meestal tot ongeveer 2/3 gereduceerd.

Afgaande op de verhouding spreiding/gemiddelde lijkt MI voor ons de beste methode

om de focuskwaliteit te bepalen. De spreiding is voor deze methode ook het minst

afhankelijk van de VO3-spanning als we te maken hebben met verzadigde fosforen.

Maar MI heeft ook de breedste top (en neemt rond het maximale waarde dus het

minst snel af). Dit is nadelig voor een nauwkeurige bepaling van de optimale V03

spanning. Het staat nog niet vast welke methode de de beste zal zijn.
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We hebben, met als testpatroon horizontale lijnen op het scherm, de man-onafhan

kelijke metingen vergeleken met afregeling van de VQ3-spanning door mensen. Het

blijkt dat de mens een grotere spreiding op de ingestelde VQ3-spanning heeft dan de

man-onafhankelijke meting. Dit is te verklaren door het feit dat lijnbreedte voor de

mens de dominante afregelgrootheid is. In onze meetopstelling bleek variatie van de

lijnbreedte voor de mens niet waarneembaar op een interval ter grootte van 200-250

volt.

De niet lineaire werking van het oog heeft tot gevolg dat luminantie-veranderingen

door de mens minder sterk worden waargenomen. De camera is echter wel lineair en

een kleine afname van de lijnbreedte heeft een significante toename van de lumi

nantie tot gevolg. Hierdoor is de spreiding van de automatische methoden kleiner.

Er bleek een verschil van ongeveer 50 volt te zijn tussen de man-afhankelijke en de

man-onafhankelijke meting. Dit zou de invloed van het masker kunnen zijn, dat voor

de man-afhankelijke meting zichtbaar is.

We denken dat een snelheid van 4 focusmetingen per seconde wel haalbaar is. Met

een trage C-interpreter, een 386SX-computer en gefragmenteerd geschreven

programmatuur is nu een meting uit te voeren in ongeveer 2,4 seconden. Met een

snellere compiler, een 486DX-computer en één focus-programma is nog snelheid te

winnen.

N.B.: Bij PHILlPS wordt de focusspanning ingesteld door de verhouding tussen de

1e harmonische en het gemiddelde van een patroon te maximaliseren (modulatie

diepte-methode). Voor een gaussische luminantieverdeling op het scherm betekent

dit (met verwaarlozing van het masker) dat de lijnbreedte wordt geminimaliseerd.

Voor een sinusvormige luminantieverdeling wordt het contrast Lmax/Lmin gemaximali

seerd.
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BIJLAGE 1: fourieranalyse en (discrete) fouriertransformatie [10,11]

Een fourieranalyse wordt uitgevoerd op een periodieke functie fit) met periodetijd T:

m

fT(t) = L c"exp(jn wot) ,
n=-oo

T

2

crI = .!. JfrC'T:)exp(-jnwo'T:)d'T:
T T

2

21t
W=-

o T (40)

(41)

Cn wordt wel het (discrete) frequentiespectrum genoemd en bestaat uit het amplitude

spectrum Icnl en het fasespectrum 4>n-

Omdat expGnwot)=cos(nwot)+jsin(nwot) kunnen we fit) zien als een sommatie van

harmonischen. Stel cn=(an-jbn)/2 en f(t) een reëel signaal, dan volgt na rekenwerk:

TI2

• 2 Ja = c +c" = - j{t)co(nwot)dt
"" T -T/2

T/2

brr = ~(c,,· -c,,) = ~ J j{t)sir(nwal)dt
} T_T/2

m

j{t) = Co +L [c"exp(jn wot)+c,,·exp( -jn wot)]
,,=1
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Een niet periodieke functie gen) met N meetpunten heeft een N-punts discrete fourier

getransformeerde (DFT):

N-I

GD(k) = Lg(n)W-kn

n=O

en een inverse DFT:

N-I
- I~
g(n) = - LJ GD(k)Wkn

Nk=O

.2'1
)-

met W = e N

gen) is de periodieke voortzetting van gen) met periode N.

1 N-I GD(O)
Het gemiddelde is - Lg(n) = --

Nn=o N

(46)

(47)

Als g(n)=O voor n<O en voor nzL, en N is tenminste gelijk aan L, dan geldt
-

g(n) = g(n) voor O::::n::::N-l. Aangezien gen) een reëel signaal is geldt:

N-I

G~(k) = Lg(n)W kn
= GD( -k) = GD(N-k)

n=O

Nu kunnen we (47) anders schrijven:

(48)

- GD(O) 1N-I

g(n) = -- + - L GD(k)W kn - (49)
N Nk=l

!i-I
G(O) N nN 1 2 0

K<n) = - + GD(-2)W 2 + - L [GD(k)W kn + G~(k)W-~ _ (5 )
N Nk=l

59



lIN
- N-
g(n) '" GD(-)W 2 +

2
(51)

Met behulp van (44) en (50) zien we dat de N-punts DFT van een periodieke rij een

benadering is van de fourieranalyse, die willekeurig nauwkeurig gemaakt kan worden

door N voldoende groot te kiezen.

De fouriergetransformeerde van een niet periodieke functie f(t) is gedefinieerd als:

~

F(e.» '" f.f{t)exJ( -je.>t)dt (52)

We voeren nu een periodieke functie fTCt) in met periode T, zodanig dat op het

interval (-T/2,T/2) geldt dat fT(t)=f(t). Verder nemen we periode T zodanig groot dat

f(t) helemaal hierin past. Bepalen we van dit periodiek signaal het frekwentiespec

trum Cn' dan zien we dat cn=F(nwo)/T. De fouriergetransformeerde is (op de factor 1/T

na) de omhullende van het frekwentiespectrum. Als T naar oneindig gaat (de functie

is dan niet meer periodiek) zal het discrete spectrum Cn overgaan in een continu

spectrum F(w):

Het tweedimensionale fouriertransformatie-paar wordt gegeven door:

~

F(e.>,v) = f.f{x,y)exJ( -je.>x-jvy)dxdy

~

.f{x,y) '" -1-fF(e.>,v)exr(je.>x+jvy)de.>dv
41t 2 -~
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BIJLAGE 2: MATLAB testprogramma

m=[ones(size(1:30)) zeros(size(1:6)));
m= [m m) ;
m= [m m) ;
m= [m m) ;
m= [m m) ;
m=m (1 : 511) ;
x=1:5ll;
for spr=13:50,

y(spr-12,:)=7500/spr/sqrt(2*pi)*exp(-(x-300) .A2/2/sprA2);
end
zonder=zeros(size(1:38));
for i=1:38,

for j=l: 510,
zonder(i)=zonder(i)+(y(i,j+l)-y(i,j)) .A2;

end
end
met=zeros(size(1:38));
for i=1:38,

for j=1:5l0,
met(i)=met(i)+(y(i,j+l)*m(j+l)-y(i,j)*m(j)) .A2;

end
end
plot(met/max(met))
hold
plot (zonder/max(zonder) , 'r')
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BIJLAGE 3: Het programma FOCUS.C
#include <sbipdecl.h>
#include <sb2sb2.h>
#include <math.h>
#define ROWMAX 511
#define MAXPOINTS 20
#define COLMAX 511
#define AANTAL METINGEN 10
#define RESET
#define LATCH1
#define LATCH2

Image imwhole;
Window w;
Point pnt;
short col1=COLMAX/2, co12=COLMAX/2+34;
char points[255], buffer[5);
short kolom1[COLMAX), kolom2[COLMAX);

void main ()
(

short count, count1;
short error, maxlum;
char *command;
loadtmsfile(Jltmslibvm.out Jl );
initsbip2() ;
im initimage();
connectfunction(VIDEO,VIDMEM1IN) ;
connectfunction (VIDMEM10UT, DISPLAY) ;
im grabimage(VIDE01,VIDMEM1);
cornmand = Jldir";
error = system(command);
if (error==-l)

(
printf(JI\nDOS niet toegankelijk!");
}

printf("\nStel beeld in en druk toets"};
while (!kbhit())

(
im getimage(VIDE01,VIDMEM1);
drawline(0,col1,ROWMAX,col1,255);
drawline(0,co12,ROWMAX,co12,255);
waitnmsec(100L);
}
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koloml[countl];
kolom2[countl];

/************************
* metingen uitvoeren *
************************/

printf("\nZet gewenste patroon op scherm en druk toets\n");
while(toets() != 27)

{

for (count=O; count<AANTAL_METINGEN; count++)
{
im_getimage(VIDEOl, VIDMEMI);

medianfilter(3,0,coll,512,3);
medianfilter(3,0,co12,512,3);

im getrowcol(&imwhole,O,coll,koloml);
im=getrowcol(&imwhole,0,co12,kolom2);

points = "alledrie";
maxlum = 0;
for (countl=l; countl<ROWMAX; countl++)

{
if (koloml[countl]>maxlum) maxlum
if (kolom2 [countl] >maxlum) maxlum
}

printf(nmaximale luminantie is %i\n",maxlum);
for (countl=O; countl<MAXPOINTS+l; countl++)

{
sprintf(buffer," %i",koloml[5+countl*MAXPOINTS]>kolom2[5+countl* ...

.. . MAXPOINTS] ? koloml[5+countl*MAXPOINTS] : kolom2[5+countl*MAXPOINTS]);
strcat(points,buffer);
}

error = system(points);
if (error==-l)

printf("\nDOS niet toegankelijk!");
}

im grabimage(VIDEOl,VIDMEMl);
prIntf("\nDruk toets. ESC = stoppen.");

short toets ()
{

while (kbhit()) getch();
return getch();
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BIJLAGE 4: Het programma ALLEDRIE.PAS

program alledrie (inp, out);

uses ipf;

const nl = 20;

var
x, s, param
d2s
spline
t, ft
i, term, error
out
ml, mlgem, m2, m3

array[O .. nl] of real;
array[l .. nl-l] of real;
array[O .. SOO] of real;
real;
integer;
text;
real;

begin
for i:=l to ParamCount do Val(ParamStr(i),param[i-l] ,error) ;
for i:=O to 20 do xli] := S+i*2S;
ipfisn(20, x[O], param[O], d2s[1], term);
if (term=l) then

for i:=O to SOO do
begin

t:=x[O]+i;
spline[i] :=ipfspn(20, x[O], param[O], d2s[1], t, term);

end
else if (term=3) then writeln(out, 'wrong input')
el se if (term=2) then writeln(out, 'solution not possible');

{MI-METHODE BEREKENEN}
mI := 0; mlgem :=0;
for i .- 0 to SOO do mlgem '= mlgem + spline[i];
mlgem := mlgem/SOl;
for i .= 0 to SOO do mI := mI + (spline[i]-mlgem)* (spline[i]-mlgem) ;
mI := mI/SOl;

{M2-METHODE BEREKENEN}
m2 : = 0;
for i:=O to 499 do

m2:=m2+(spline[i+l]-spline[i])*(spline[i+l]-spline[i]);

{M3-METHODE BEREKENEN}
m3 : = 0;
for i := 0 to 498 do m3 .- m3 + (spline[i]+spline[i+2]-2*spline[i+l] )* ...

. .. (spline [i] +spline [i+2] -2*spline [i+l] );
{GEGEVENS OPSLAAN}

assign(output, 'alledrie.dat');
append(output);
writeln(ml, , ',m2,' ',m3);
close(output);

end.
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