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1. Inleiding.

EU de groep Warmte- en Stromingsleer van de afdeling Natuur

kunde doet men onderzoek aan het stromingspatroon en het

gedrag van een met grote snelheid uit een nauwe opening

(nozzle) stromende lucht, de zogenaamde vr~straal.

Deze vrUstraal veroorzaakt boven de nozzle een patroon van

verdichtingen en verd:.mningen. V"Jdl dit effect maakt :nen

gebruik 0m het verschUnsel in beeld te brengen langs foto

grafische weg en middels het medium tblevisie. Het laatste

is voor dit afstudeerwerk van belang.

De opstelling bU Nat~urkunde is schema tisch weergegeven

-c camera -----

TV-
eenheid -...

nozzle

/

vrJjstraal

lens lens

n~anolit:----O-~-~- --Q}
(flitser) f\

figLwr 1.

voeding
nanoli t

In

Fig.l: opstelling voor onderzoek aan vrUstraal.

Tot en met de camera staat de opstelling in een donkere

kamer.

De werking is als volgt. De nanolite geeft een kor~e licht

fli ts, waardoor een (schaduw)beeld van de vrijstraal op r1e

camer~ ontstaat; dit wordt afgebeeld op de monito~. De flit~

frekwentie 110pt synchroon :net de rasterfrekwentie; dus ieder

raster corresp0ndeert met ecn flits. Om een goed (d.w.~. s~il

staund; beeld te krUgen moet de fllts1rck~entie een geheel

aan~al lli~len lager z~n dan een van de akoestische ~rekhenties

van de vrUstrual. Daarnaast moet de lichtflits zo kort z~n,

dat het otromingspatroon gedQrende de flits (doorlichttud)

niet verandert.

De flits ontstuat door het overspringen van een vonk (boog

ontlad ing ) .



2

Men gebrQikt deze flitsbron (nanolite) am devolgende eigen

schappen, die h~ heeft: - grate lichtintensiteit
",.

- pQntvormige lichtbron

- korte flitsdQQr (ca. 10 of 20ns).

Aangenomen dat er verder geen storingen van atmosferische of

andere aard z~n, wordt de belichting van de camera (target)

per PQnt voornamel~k bepaald door:

- afgegeven hoeveelheid licht per flits

- de "lichtweerstand" t.g.v. de vr~straal.

NQ ZOQ alles goed gaan als de lichtopbrengst per flits konstant

ZOQ z~n. In de prakt~k bl~kt echter dat deze een faktor twee

kan varieren. Dit heeft tot gevolg dat in de helderheid van

het beeld op de monitor ook dergel~ke flQktQaties optreden,

hetgeen een erg storende faktor is voor het oog van de waar-

nemer.

Om de vr~straal gedetailleerder te kQnnen bestQderen, heeft

de heer ~olters een schakeling ontworpen, zoals beschreven

in lit. 1. Deze schakeling sn~dt (op instelbaar niveaQ) uit

het oorspronkel~ke videosignaal een bandje (van ca. 10%), dat

vervolgens tot de amplitude van een normaal videosignaal wordt

opgerekt. Deze schakeling ZOQ door intensiteitsfluktuaties

van de li8htbron onbrQikbaar worden, hetgeen in onderstaande

figQQr 2 geillustreerd wordt.

- ~ - 7""----+

witniveau

zwart
,~-r:.::~~~

- - -,~------t-- ..... -
"'7"-----10- - - - - - - - __

----)~ t t-Tb
~ig. 2: twee l~nen, een beeldt~d (T b ) t.o.v. elkaar verschoven.

De amplitude van het videosignaal van de tweede l~n in fig. 2

is gehalveerd t.o.v. die van de eerste l~n ala gevolg van ver

schil in belichting, veroorzaakt door de nanolite.
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Ret za1 dQide1~k zijn, dat beide bandjes totaa1 andere infor~

matie bevatten.

TIit afstQdeerwerk nQ beoogt het ontwerpen en rea1iseren van

een schake1ing, die de he1derheidsf1Qktuaties in het rV-bee1d

ten gevo1ge van intensiteitsvariaties van de nanolite dient

te korrigeren.

Voor een goede werking van de schakeling is een nauwkeurig

heids-eis van ca. 1% gesteld.
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2. Probleemanalyse en de gekozen oplossing.

Uit het voorafgaande zal dQidel~k z~n, dat we het ongekorrigeer

de videosignaal moeten vermenigvQldigen (delen) met een faktor

(signaal), die aezelfde afhankel~kheidsrelatievan het licht

vertoont als het vijeosignaal. Hiertoe bek~ken we eerst hoe

het videosignaal fysisch tot stand komt en welke relatie dit

signaal heeft tot de aangeboden hoeveelheid licht per flits.

FigQQr 3 laat het elektrisch vervangingsschema zien van de

TV-opneembQis (plu.mbicon, ,zie lit. 2).

+30V r s

Fig. 3: elektrisch vervangingsschema van de plumbicon.

Verklaringen van de c~fers b~ figQQr 3:

- 2 doorzichtige Sn02-laag (geleidend)

3 fotogeleidende PbO-Iaag

4 elektronenbQlldel (aftaststraal)

5 elektronenkanoli.

De fotogeleidende laag kan samengesteld gedacht worden uit

een groot' aantal condensatoren C,ieder met daaraan parallel

een stroombron, die een stroom ii(E) joet vloeien; dit z~n

de zogenaamde beeldelementen. De grootte van if is Qitslui

tend afhankel~k van de verlichtingssterkte E. De elektronen

bundel werkt als schakelaar en brengt de beeldelementen

beurtelings in kontakt met de negatieve klem van de batter~,
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d'ie de spanning voar de signaalplaat (laag 2) levert.

De potentiaal van het vr~e oppervlak V springt dan naar de

waarde 0 (kathode is geaard). Ged~rende. de rest van de beeld

tijd wordt C gedeeltel~k opgeladen middels if(E) en st~gt V

das. De st~ging van V is des te groter, naarmate E, en dUB

if(E) groter is. ~V is de st~ging van V t~ssen twee aftast

momenten. Bij iedere passage van de bandel vloeit door de sig

naalweerstand r s de met (jV evenredige laadstroom is' zodat de

potentiaal V varieert en een uitgangssignaal verkregen wordt.u
Het verloop van V ziet er b~ gelijkbl~vende E uit als gesehetst

in figuur 4.

Fig. 4: potentiaalverloop v~n het vr~e oppervlak per beeldele

ment b~ eonetante E; Tf is de t~d tussen twee aftast

momenten.

De fotostroom if(E) is onafhankel~k van het potentiaal versehil

V -V; dus V verloopt dan tussen twee aftastmomenten lineair
~

met de t~d. Indien de verliehtingssterkte verandert tussen de

aftast-momenten, verloopt V volgens de integraal:

t

V = ~Jif(E)dt
o

Het verband tussen if(E) en E wordt gegeven door:

Voor het hier gebruikte Plumbieon geldt evenwel dat r~ 1,

zodat if(E) ~agenoeg evenredig is met de opvallende lieht

stroom.

Conelusie is dat het videosignaal evenredig is met de inte

graal van de verliehtingssterkte, i.e. de aangeboden hoeveel

heid licht per flits.
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Er wordt nQ neast de camera een foto-opnemer (fotodiode)

geplaatst met een integrator. De fotodiode gedraagt zich ala
l'

een stroombron, waarvan de stroom ook lineair afhankel~k is

van de verlichtingssterkte. Zowel het videosignaal als het

geintegreerde signaal van de fotodiode Vd , z~n nQ recht

evenredig met de hoeveelheid aangeboden licht. Deling van

deze beide signalen levert het gewenste resQltaat. De opstel

ling van fig. 1 w~rdt nQ zoals in fig~Qr 5 is afgebeeld.

Vers .
v

TV
eenhei

vIrtt.

camera

voeding
nanolit

Fig. 5: de gekorrigeerde opstelling.

Vd en Vc(het Qit de camera komende videosignaal) zUn bij con

tinQe belichting beide inderdaad lineair afhankelijk van de

aangeboden hoeveelheid licht, zoals door metingen is aange

toond (zie par. 4.2.).

De spektrale gevoeligheid van beide fotogevoelige elementen

is verschillend (camera-top b~ ongeveer 50ooi, fotodiode-top

bij ongeveer BOOOX). De eis die hierQit voortvloeit is dat,

zowel b~ bovengenoemde metingen, als in de geschetste opstel

ling van fig. 5, het aangeboden licht wat spektrale samen

stelling betreft, niet mag veranderen. Dit is voor wat betreft

het licht van de nanolite in het zichtbare gebied het geval,

wat bij de groep Warmte en Stroming van de afdeling NatQurkwnde

langs fotografische weg is aangetoond.

Een andere eis is dat de plaats, waar de vonk overspringt,

niet van invloed mag z~n op de signaalgrootte van de beide foto-
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opnemers; hie rover is evenwel welnlg met zekerheid te zeggen.

T~dens metingen is geconstateerd dat de fotodiode erg gevoe

lig is voor de plaats waar, en de hoek waaronder de lichtstraal

invalt.

Aan de hand van het blokschema in figQQr 6 wordt~de schake

ling globaal besproken. In het volgende hoofdstQk wordt nader

op details ingegaan.

~ ~15V

~ 15 otodiode

V 1 V Sampr V 3tt--V....I"lotIAnal?
L...-_....lIl.J( Int. I--tiIo......lJl Hold '-,.....ITnver Deler

k

N
. 5
lV.

Det.

8 9
Anal ~ t-V~~ E. V.
Yermo

7
3X
Vers .

Fig. 6: Blokschema van de korrektieschakeling.

De nanolite wordt extern getriggerd met een pQls van 11,5 volt.

Dezelfde pQls wordt gebrQikt om de monos~abiele te stQren.

Onmiddell~k na de poaitief gaande flank van deze pQls veran

dert de Qitgangsspanning van de monostabiele. Deze toestand

wordt ongeveer 40~s gehandhaafd. Blok 1 werkt dan als inte

grator, en 2 als sample-circQit. Ongeveer 0,5/,s na de posi

tief gaande flank geeft de nanolite een lichtflits, die in de

fotodiode een fotostroom tot gevolg heeft. Deze fotostroom

wordt geintegreerd. Daar dit ge!ntegreerde signaal geen 20 ms

(rastert~d) kan worden vastgehoQden (condensator lekt leeg),
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wordt dit signaal door blok 2 gesampled, d.w.z. in een grotere

condensator opgeslagen. Na 40~s komt de monostabiele weer in

z~n oorspronkel~ke toestand terug. Blok 2 werkt dan als hold

circuit en houdt de op dat moment aan de uitgang van 2 aanwe

zige spanning V2 vast. De integrator van 1 keert weer naarde

oude toestand terug, d.w.z. de integrerende condensator wordt

weer ontladen.

Blok 3 inverteert de uitgangsspanning van blok 2. De geInver

teerde spanning Vd vormt een van de ingangsspanningen (de noe

mer) van een analoge deler. Daar deze spanning niet onbeperkt

klein mag worden, is hieraan een grens gesteld. Zodra deze

grens wordt overschreden treedt de (beveiligings)schakeling

van blok 5 in werking, waardoor b~ Vd een konstante spanning

wordt opgeteld.

Op de andere ingang van de deler (de teller) staat een kon

stante spanning (-5 v).
Ret uitgangssignaal van de deler vormt het ene ingangssignaal

van een analoge vermenigvuldiger (blok 8). Ret andere ingangs

signaal van de vermenigvuldiger wordt gevormd door het ver

sterkte videosignaal. Ret videosignaal wordt afgenomen direct

achter de camera:Vc ; het signaal is daar nog niet bewerkt Cop

een frekwentiekorrektie na), en er z~n nog geen synchronisatie

pulsen aan toegevoegd.

De eindtrap van de schakeling bestaat uit een emittervolger,

ten einde een lage uitgangsimpedantie te verkr~gen, en de vo

rige trap niet te belasten.
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3. Praktische Qitvoering van de korrektieschakeling.

De aan de fotodiode te stellen eisen z~n:

- snelle responsie (i.v.m. korte flitsdQQr)

- kleine donkerstroom

- lineariteit (met verlichtingssterkte E).
1-
~an deze eisen voidoet de P-N fotodiode: LSX-900 ..

1)e schakeling van de integrator is getekend in figQQr"7.

LSX-900

MFE
3006

v

Fig. 7: integratie-schakeling.

De schakelaar wordt gevormd door de MOSFET, die gesperd is

b~ een gate-spanning van -5 V. De flits van de nanolite ver

oorzaakt in de fotodiode een fotostrooID if(E), die de conden

sator C1 oplaadt (schakelaar 51 is O,5jUs v66r de flits ge~pend).

1)aar de fotostrooID rechtevenredig is met de verlichtingssterkte,

is de spanning Vo over de condensator een maat voor de afgege

ven hoeveelheid licht van de flits:

t

Vo =;:-8-
I
Yf(E)J.t

o
De Qitgangsspanning VI is gel~k aan Vo en ZOQ na de Iichtflits

konstant bl~ven, als de condensator niet ZOQ worden ontladen

langs verschillende lekwegen. We steJlen de eis, dat V nieto
meer dan 1% van z~n beginwaarde (onmiddell~k na de flits) mag

afvallen. TIevolgende lekstromen z~n van belang in verband met

het leeglekken van C •
l~
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- I
b

: input current van de operationele versterker

(~A740); maximaa1: 2nA (25 0
), 10nA (70 0

),.

- I
fo

: donkerstro~m van de fotodiode; maximaal: gnA (25 0
),

gemeten waarde:<6nA (70(») (zie par. 4.1.).

- I do : drainstroom van de MOSFET in gesperde toestand;

gemeten waarde: <3nA (70 0
) (zie par. 4.1.).

- I : lekstroom van de condensator is verwaarloosbaarco
klein, daar lekweerstandigrQter is dan lO.OOOMa

(bjj 500V).

(De niet gemeten waarden zjjn ontleend aan de door de fabriek

gegeven specificaties)

De totale lekstroom I L wordt nu:

I L = I b + I fo + I do + I co

Gezien de gegeven en berekende waarde voor I fo is hiervoor

9~A genomen. Voor de totale maximale lekstroom I L is nu ge

nomen (ruime m~rge):

1 1 = 25nA > I b + I fo + I do + I co > 10 + 9 + 3 = 22nA.

De waarde van 01 is 100pF gekozen; deze waarde is groot ten

opzichte van eventuele parasitaire capaciteiten, en klein ge

noeg om toch nog voldoende signaal te krjjgen. Dit signaal V
o

schommelt in waarde tussen 1 en 2V.

Bjj het berekenen van de maximale afval gaan we uit van de

laagste waarde, dus Vo = IV. In verband met de eis van 1%

betekent dit voor de afval 6Vo van Vo:

~Vo~ O,OlV (= 1%)

Nu geldt voor Vo:

11 t
6V o = C-< O,OlV

1

Hierui t volgt voor t, na invullen van I L en C1: t ~ 40 .-tis.

Daar Vo evenwel een rastertjjd (20ms) vastgehouden moet worden,

voeren we de uitgangsspanning van de integrator toe aan een

zogenaamd "Sample and Hold" circuit, dat de eigenschap heeft

om een spanning over langere tjjd vast te houden, na deze span

ning eerst gesampled te hebben.
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TIe werking van deze schakeling, die is afgebeeld in figuux 8,

is als volgt. In de sample-mode is schakelaar 3 2 gesloten, en

werkt de schakeling als een operationele versterker met ver

sterking -1 CRl = R2 ). De sample-t~d Ts is hier gel~k aan de

in de vorige par. berekende 40;Us.

Als 52 gebpend wordt~ komt de schakeling in de hold-mode. De

spanning, die op dat moment op de uitgang staat, wordt vervol

gens gedurende langere t~d (Th ) over de condensator C2 vast

g.~hoLlden. De schakeling werkt nLl als een operationele inte

grator. De hold-tijd is hier gel~k aan de rastert~d (20ms).

270
Vlo---~C:::l---r----C::::::J---......,

Rl R
2

OV n ~MPF
-10V-l L-~107

.
FigQQr 8: Sample and Hold circQit.

In verband met de nauwkeurigheid moeten er twee eisen aan de

schake1ing geste1d worden:

1: Tijdens de hold-t~d (20ms) mag de afva1 ~V2 van de Llit

gangsspanning V 2 niet meer dan 1')10 ten opzichte van de

beginwaarde bedragen.

2: Aan het einde van de sample periode (na 40/"s) , moet

de afw~king van V2 ten opzichte van de eindwaarde min

der dan 1% bedragen.

Eis 1:

Ten aanzien van deze eis moet weer gelden (zoals in de vorige

par.), dat b~ V2 = IV: l:iV2 ~ O,OlV (= 1%).

De lekstromen z~n:

I b : zie par. 3.1.

I do : drainstroom van de FET in gesperde toestand;
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gemeten waarde: < 5nA(70e ) (zie par. 4.1.).

- I : 1ekstreom van de cendensator C2 ; verwaarloosbaarco
klein (lekweerstand: > 50.COOMrl).

De tota1e 1ekstreom is nu:

1 1 = 1b + Ide + leo < 15nA

We berekenen nu voor C2 de waarde, die nodig is om aan de ge

stelde eis te kunnen voldoen. Er geldt weer:

ILTh
-C-- ~ O,OlV

2

Met Th = 20ms en I L = l5nA, volgt hieruit veer C2 : C? ~ 30nF.

Gezien de ruim genomen marge veer I L"(zie by. de gemeten waar

den VQor Ibh is voor C2 de waarde 27nF gebruikt in de schake

ling.

Eis 2:-----
Stel dat de schakelaar 52 ten t~de t=O gesloten wordt (de scha-

keling komt in de sample-mode), en dat op de ingang de eenheids

sprong net) wordt gezet; dan ge1dt voor de uitgangsspanning a1s

functie van de t~d:

R
2

V2 (t) = ~(l - e
1

De afwUking van de eindwaarde wordt gegeven door de exponen

tiele term. Deze term moet na 40rs minder dan 1% bejragen.

Dus:

e

t
R

2
C

2 < 0,01

Met t=40)ks en C2=27nF, voigt hieruit voor de te kiezen waar

de van R
2

:

De in de schakeling gebruikte waarde is 270!l.



13

3.3. De monostabiele mQ1tivibrator.- ----~------------------------

De stQQrpQls van de nanolite (deze wordt extern getriggerd)

ziet er ongeveer ala volgt Qit:

- pQlshoogte: 11,5V

pQlsdQQr 10f£s

st~gt~d 25 ns

Van belang is hier te weten, dat de nanolite een flits geeft

ongeveer O,SjAs na de positief gaande flank van de stQQrpQls.

Op dat t~dstip dient schakelaar 81 (zie fig. 7) geopend te z~n,

en 40~s lang open te bl~ven, zoals in par. 3.1. is berekend.

In dezelfde t~d moet 3 2 gesloten z~n.

Voorts dient na 40fts 8 2 geopend te z~n, v66rdat 81 slQit, om

te voorkomen dat 02' vlak v66r of t~dens het schakelen, lading

verliest.

De monostabiele moet nQ de schakelspanningen leveren van onge

veer devolgende waarden:

open gesloten
--

81 V3=-5V V3=OV
-"

8 2 V
4

=-lOV V4=OV

In figQQr 9 is de schakeling geschetst, die gestQurd wordt

door dezelfde puls als de nanolite, en de schakelspanningen

levert die aan bovenrestelde eisen voldoen.

~l,SV

.OV
R4
3X3

l20p

lX

~------r---.---.---------r----------,-----III·

12K

K

13
-15V

FigQQr 9: monostebiele mQltivibrator. Tl ,T2 : 2N4l24

T
3

,T
4

: BSY39
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De werking is inhet kort als volgt. In de stabiele toe stand

is Tl gesperd en T2 geleidend,dQ8 V
3

=OV. Tl reageert alleen

op de positief gaande flank van de stQQrpQls; Tl trekt dan

even stroom waard90r Vcl=-15V wordt. Vb2 zakt l5V door de kop

peling via C
4

, waardoor T2 gesperd wordt. Vbl wordt nu alleen

bepaald door de spanningsdeling van R
5

, R6 en R
7

(Rl2 en Rl3 ),

zodat Tl bl~ft geleiden, en V3 ongeveer -5V bl~ft.

Vb2 gaat st~gen volgens een e-macht met RC-t~d, die voorname

l~k bepaald wordt door C4 en R10+R1l · Met potentiometer R10
wordt de gewenste pQlsdQQr (40 j's) inbesteld. Zodra Vbe2 onge

veer 0,6V is geworden gaat T2 weer geleiden en spert Tl (Vc2

daalt, en daardoor Vbl ). Vel stUgt met RC-tUd, die voorname

lUk bepaald wordt door C4 en RS+Rg+Rib2 (1:1)~

De schakeling laat zien dat, als Tl geleidt, ook T
3

geleidt,

waardoor T
4

spert en dus V4=OV (d.w.z. sehakelaar 52 gesloten).

Zodra T2 in geleiding komt (Ve2 daalt snell, spert T
3

en komt

T
4

snel (vanwege Cs) in geleiding; V
4

is ~an ongeveer -lOY,

dllS 52 open.

In verband met bovengenoemde RC-t~d (1: 1 ), is 52 eerder geopend

dan Sl gesloten.

Onderstaand tUddiagram laat zien hoe de sehakelpQlsen ten op

ziehte van elkaar liggen (figQQr 10).

41

OV

r-5V

OV

-lOY

FigllQr 10: t~ddiagram

I i
11,5V .....------..-..1 l

StuQr- J I
P Qls OV II

II~---------

- ----&11:....- -+-------
~~__-_I LI ....L.-----

II I

II I
I

r---~--.........II...I------[-----
,I l~-----
I I I

Lichtflits I t rl :
...., ~·..LI« I I' Io,4 0, 8 1, 2 I J 39 40

--. t (/,8)

van sehakelpQlsen.
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3.4. Inverter en nivea~-deteetor._._-------------------------

De ~itgangsspanning van de inverter vormt de ingangsspanning

(noemer) van de hierna volgende analoge deler. Daar deze deler

vastloopt (overstQQrd raakt) als de noemer minder wordt dan

0,6 a O,7V, is een beveiliging (middels een niveaQ-detector)

ingeboQwd, om te voorkomen, dat dit gebeQrt. Dit zou zieh kQll

nen voordoen als de nanolite niet flitst, of ale om wat voor

reden dan ook het niveau van het geintegreOerde liehtsignaal

te laag is.

De in figQI1.r 11 gesehetste sehakeling geeft het gewenste

reeultaat.

1

TS: BC214

T6: 2N4126

lOOK
R

23

L...---o-1SV

'---r----L.:::l------c=:J~-"""----o+lSV

Fig. 11: inverter en niveaQ-deteetor.

De sehakeling werkt als volgt. Als T
S

spert, geleidt T6 en

is Vk=O,SV. TS gaat geleiden als V2 minderwordt dan -0,7V;

VeS st~gt dan, waardoor T6 gaat sperren en Vk dQS zakt.

Vd laat zieh nQ bepalen door devolgende form~le:

Vd = 2Vk - V2

Er z~n drie gebieden te onderseheiden waarin Vk , en dus V
d

,

een bepaalde waarde aannemen, afhankel~k van de waarde van V
2

.

Deze gebieden liggen ongeveer als volgt:
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Grafisch uitgezet (V, tegen
Q

geschetst in figuur 12.

1:

dit ongeveer uit als

V2 <-1,OV

2: -1, 0 < V2 < -0, 7 V

3: -0, 7 < V2 ~ 0, OV :

Vk = O,OV :

o < Vk < 0, 5V

Vk = 0,5V

V
2

) ziet er

Vd = -V2 (V)

-V2 < Vd < l-V 2 (V)

Vd = l-V2(V)

-3 -2 ~V2(V)

Fig. 12: Vd als functie van V2 .

Ret normale werkgebied ligt voor V2 tussen -1 en -2V.

Door temperatuurveranderingen kan de ligging van het over

gangsgebied iets varieren; deze variaties z~n evenwel zo klein,

tlat ze in de prakt~k geen invloed hebben.

3.5 De driemaal versterker.

Daar de deler-vermenigvuldiger-combinatie het videosignaal

gemiddeld ongeveer een faktor drie verzwakt, is een driemaal

versterker opgenomen, om dit effect te compenseren.

In figuur 13 is de schakeling van deze versterker weergegeven.

T
7

en T
R

vormen een verschilversterker, die via de emictervol

ger Tg tegengekoppeld.is. T7 en TS z~n beiden ongeveer inge

steld op 2,2mA (collectorstroom). De steilheid is normaal ge

lijk aan 401 c (lit. 3); dus in dit geval wordt de steilheid S:

S=0,09A/V.
De open Ius versterking wordt gegeven door de formule: A

o
=SR

c
/2.

Invullen van S en Rc (6KS) levert: Ao=306.

De teruggekoppelde versterking A~ wordt gegeven door:

At = Ao/(l+kA o )· Met terugkoppelfaktor 1/3 wordt At ~3.
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+15V

. II

1K

34
L-..--------'----------&---o_15v

T
7

,TS : 2C415

T9 : 40314

Fig. 13: driemaa1 versterker.

De gemeten versterking is ook ongeveer 3, en is konstant

over de he1e videoband (5MHz). Aan de naQwkeurigheid van de

versterkingsfaktor van deze versterker worden geen hoge eisen

geste1d; of de versterking nQ 2,S of 3,2 bedraagt, is voor de

goede werking van de rest van de korrektieschake1ing niet zo
van be1ang, daar aan de amp1itQde van het gekorrigeerde video

signaa1 geen strenge eisen geste1d worden.

Om osci11eren van de schake1ing te voorkomen is de condensator

C6 (10pF) aangebracht. Deze capaciteit ver1aagt de open Ius ver

sterking b~ hogere frekwenties, maar door de terQgkoppe1ing

verdw~nt dit effect bij die frekwenties.
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In de onderstaande figuur is de schake1ing afgebeeld.

V +15V R56 -15V

R
35

20K

5015K V6 R46 K2R

R36
1

V15K 4

12
uA795 2 kV V

V x Y
x 9

8 14 V813
7 3 R52

+15V R
4

R
44

10K
0.-

R
39

R41 13 7
12K

R
45R

37
R38 -15V II- --- 5K

-
Fig. 14: analoge vermenigvuldiger.

c + ~kV V , waarin C een konstante is, die ca. llV- ~ x y

De weerstanden R
37

tim R.42 zijn voor de input-offset afrege1ing.

R
56

en R
55

zijn voor de afregeling van de output-offset.

Met R
44

word~ de k-faktor Cop 1/10) ingesteld.

Op de uitgangen 2 en 14 van de vermenigvu1diger staan de sig

nalen:

bedraagt.

Met behulp van de operationele versterker, die als verschil

versterker is geschakeld, wordt deze konstante geelimineerd

(level shift).

Ret werkgebied van deze vermenigvuldiger is:

en

Dat de range voor V veel kleiner is dan voor V heeft verband
x y

met de eisen voor wat betreft de frekwentiekarakteristiek van

de vermenigvuldiger (videosignaa1 bevat frekwenties tot 5MHz) 0
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Naast de eisen voor de frekwentie is vooral de nauwkeurig

heid van belang; hiervoor z~ verwezen naar de meetresultaten

(zie par. 4.3.).
Voor verdere gegevens omtrent deze schakeling (met name i.v.m.

de instelling), zie lit. 5.

De schakeling is getekend in figuur 15.

+15V

R64
3K3

3 lOOK
3

R65

R68

lOOK Vo

R66
-15V

R69lOOK R67
OOK 10K

lOOK

II . - R71 -

R72

5 R,~OV6=V-
d --.

4 1

8 2
9 uA795

V 12 14

7 3

-15V

Fig. analoge deler.

Aansluitpinnen 8 en 9 z~n voar de input-offset afregeling

(zie vorige par.~. Output-offset ook als in vorige par .. De

k-faktor is weer 1/10.

In deze schakeling is het werkgebied voor V
y

: 0 <V
y
~ 5V.

V kan niet onbeperkt dicht tot 0 naderen; de grens ligt iny
de buurt van 0,6 a 0,7V. Als deze grens wordt overschreden

(b~ Vz =-5), loopt de deler vast.
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Uitgaande van een hoge versterkingsfaktor en een zeer hoge

ingangsimpedantie van de operationele versterkers, kan devol

gende berekening gemaakt worden.

Uit vorige par.:

Vo = kV 5V6
Daar de -ingang van de operationele versterker in de terQgkop

pellQs een virtQeel aardpQllt is, geldt:

-vz

Vo sQbstitQeren, de weerstandswaarden voor R68 en R
69

invullen,

en met Vz=-5 en V5=V d ' kan de Qitgangsspanning berekend worden.

Er wordt gevonden:

5= Vd

Voor de naQwkeQrigheid van deze deler, zie par. 4.3 ..
Dat de deler en de vermenigvQldiger (waarin hoge frekwenties

voorkomen) niet in een deelschakeling z~n Qitgevoerd, is om

te voorkomen, dat door het rondgaand systeem van de deler, de

frekwentiekarakteristiek daarvan een ongewenst verloop ZOQ

kQnnen kr~gen voor de hogere frekwenties; dit ten gevolge van

de diverse t~dkonstanten in het systeem, en het verdw~nen van

virtQele aardpwnten b~ hogere frekwenties.

Bovendien neemt de kans op instabiliteit toe door de grote

open IuS versterking.
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180
V8O---C=::::J---C:

Bet uitgangscircuit bestaat uit een emittervolger, ten einde

een lage uitgangsimpedantie te verkr~gen. De schakeling is

hieronder afgebeeld. +15V

Fig. 16: emittervolger.

R. =le

TIe uitgangsimpedantie van de emittervolger

1 lilb
S + oc'

is:

De instelling van de transistor is zo, dat Ic~14mA; met

8=40 I q (mA/V) word t cl us S ~O, 56A/V .
'"Rb= R71 + 75It(~itgangsimpedantie van de vermenigvuldiger).

cl~ 70.

Deze waarden invullen in bovenstaande formule levert op:

Hie ~ 5,311 . Deze waarde is laag genoeg om de schakeling met

75!l (de ingangsimpedandie van het circ~it waarop de korrektie

schakeling wordt ~angesloten) te kunnen be1asten.
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4. Metingen.

4.1. Meting van lekstromen.
----~----------------

a) MOSFET en FET.

Gemeten is de drainstroom van de MOSFET MFE3006 en de FET MPFI07

in gesperde toestand (Ido )' ale funktie van de temperatuur bij

verschillende gate- en drainspanningen.

FigQur 17 geeft de meetschakeling. De MFE3006 heeft twee in

gangen waarvan er een wordt geaard. De weerstand R dient ter

begrenzing van de drainstroom van de FET in geleidenQe toestand.

,-

V~-----t

Fig 17: meting v~n I do '

A: 419 4

Hewlett/

Packard

De karakteristieken zijn weergegeven op pag. 36.

Uit de karakteristieken bl~kt, dat de bij de berekening \op page

10 en 11) voor I d gebruikte waarden niet worden overschreden
o 0

voor temperaturen beneden 70 c.

b) Fotodiode.

De donkerstroom van de fotodiode LSX900 is gemeten als funktie

van de temperatuQr bij verschillende tegenspanningen VR; meet

schakeling: figuur 18.

Fig. 18: meting donkerstroom

van de LSX900.

LSX
900 + V

R
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Uit de karakteristieken (weergegeven op pag.37) blijkt, dat

de ·werkelijke wC:l.arden van de donkerstroom I fo veel k1einer

zijn dan de bij de berekening (op page 10) gebrQikte waarde

19nA) bij temperatQTen beneden 70 0 C.

3) Operationele versterker.

De inpQtstroom I b van de operationele versterker (QA740 met

fet-ingangen) is gemeten als fQUktie van de temperatQQr;

meetschakeling: zie figQQr 19.

Fig. 19: meting inpQtstroom lb'

(QA740)

Uit de grafiek op pag. 37 blijkt, dat de werkelijke waarden

veel kleiner z~n dan de bij de bereken~ng (op page 10) gebrQik

te waarde (lOnA).

4)"Single flash" proef.

Om de afval in de tijd van het Qitgangssignaal van het "Sample

and Hold" circQit te meten (onder nomale bedrijfsomstandigheden),

is de Qitgangsspanning van de inverter (V d =-V 2 , zie fig. 6)

gemeten na een enkele flits van de nanolite (NiveaQ detector'

was Qitgeschakeld). Onmiddellijk na de flits was Vd =2V.

Ret resQ1taat is weergegeven op page 38.

De afva1 in 20 sec. is minder dan O,5V; dit betekent een af

val van minde r dan 0, 5mV per 20ms, d. w. z . e en f 0 Qt < 0, 5 .%:.
Dit komt neer op een totale lekstroom van ca. 0,7nA, hetgeen

in overeenstemming is met de gemeten lekstromen bij kamer

temperatQQr.
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4.2. Y~~~~~!~~~~~_~~_~~~_i~~~~~~BE~~E~~1_!~~~~!~3~~!~~~~~,
~emeten als f~lktie van de lichtsterkte.
~--------------------------------------

De voor deze meting gebruikte opstelling is geschetst in fi

guur 20. De opstelling stond in een donkere ruimte.

camera

,- --qL.-__]f----<JO VC

spiegel

-~-~~-
I

~ lens
~ens

lens I spleet
I

foto_@1 Int .].....-.....,OVd
diode

houderlamp

Fig. 20. Meetopstelling om Vc en VQ te meten als funktie van

de lichtintensiteit.

De in de opstelling gebruikte gloeilamp brandt tijdens de meting

konstant op gelijke sterkte, daar anders het lichtspektrum zou

veranderen. De lichtintensiteit wordt ingesteld door in de hou

der "Balmer"-glaasjes te schuiven, die een bepaald percentage

van het licht doorlaten, en de rest reflekteren. Ret licht

valt, na een lens gepasseerd te zijn, op een spiegeltje, dat

een vast percentage van het opvallende licht reflekteert, en

het overige deel doorlaat. Vervolgens gaat een deel van de

bundel door een spleet, en wordt daarna gefocusseerd op de

camera; op de monitor ge~ft dit een-witte vertikale balk.

Ret afgebogen deel van de bundel wordt door een lens gefocus

seerd op de fotodiode.

Aangenomen is dat de gebruikte Balmers doorlaatkarakteristie

ken hebben die ~echt td.w.z. niet golflengte-afhankelijk) zijn.

Waarschijnlijk zijn deze Balmers voor een bepaalde golflengte

geijkt, zodat niet zeker is of deze aanname helemaal juist is.

Ret videosignaal is afgenomen onmiddellijk na de voorverster

ker in de camera (: Vc), om te voorkomen dat na korrekties

en bewerkingen (r -korrektie, instelling Black Level, etc.)
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aan een signaal ZOQ worden gemeten, dat daardoor niet meer

alleen van de verlichtingssterkte afhankel~k is.

TIe karakteristieken van fotodiode en camera z~n eerst afzonder

lijk opgenomen; dit is gebeQrd door eerst een lQXmeter in plaata

van de fotodiode, en daarna in plaats van de camera op te stel

len. Vervolgens is Vc direkt tegen Vd opgenomen.

TIe gebrQikte lQXmeter heeft volgens de specificaties van de

fabrikant een mogel~ke fOQt van 5%.

TIe cameraspanning is op de skoop afgelezen; dit is ook niet

naQwkeQrig, maar is moeilUk snel op andere wUze goed te meten,

(er moet steeds aan een en dezelfde TV-IUn gemeten worden);

de afleesfoQt (hier het belangrUkste) bedraagt ongeveer 10%

bij een signaalgrootte van een schaaldeel (lcm), d.w.z. 2,5%

b~ een signaal van vier schaaldelen (4cm).

De gemeten en met de rekenmachine verwerkte gegevens zUn te

vinden in de karakteristieken op page 39, 40 en 41.

De I in de eerste twee grafieken staat voor intensiteit; de

k ervoor is een evenredigheidsfaktor i.v.m. het feit dat de

lichtintensiteit op de plaats van de lQxmeter een faktor

verschilt van de intensiteit 0P de fotodiode of de camera.

De karakteristi~ken z~n als volgt berekend. B~ een aantal ge

geven meetpQllten (ook aangestipt in de grafieken~, is met de

methode van de kleinste kwadraten een rechte (de regressie

rechte) berekend en geschreven. Daarna is de afw~king van

alle meetpQllten t.o.v. deze rechte berekend; deze afw~kingen

(in %) z~n per meetpQnt Qitgezet, en de achtereenvolgende

Qitgezette pQllten z~n door een recht lijntje verbonden.

Gezien de meetmethode en de gebrQikte apparatQQr mogen we

geen grotere naQwkeQrigheid verwachten dan de grafieken te

zien geven (vaor l~Vd~ 2 liggen alle meetpQllten binnen 5%),

en is het resQltaat bevredigend.

TIe konklQsie kan dQS z~n: Vd~Vc~I.

Er z~n hier nog verschillende metingen verricht, waarb~ voor

al de invloed van positie en afstand van fotodiode en camera

bekeken werd. Ook werd invloed van verandering van de gloei

stroam in de lamp bekeken, waardoor het hele Qitgezonden spek

trwm iets veranderde. De hierb~ behorende karakteristieken



z~n niet in dit verslag opgenomen, daar z~ ongeveer.hetzelfde

beeld en dezelfde informatie geven ala de wel opgenomen karak

teristieken~ Het enige verschil is dat Vc en Vd endQs ook de

karakteristieken een evenredigheidsfaktor verschillen van de

gegeven karakteristieken (het zal duidel~k z~n ~~t, als de af

stand van de fotodiode t.o.v. de lichtbron verandert, Vd dien

overeenkomstig zal veranderen, en evenzo V ).c
Het is b~ deze meting verder gebleken, dat de fotodiode enorm

gevoelig is voor de plaats waar, en de hoek waaronder het licht

invalt.

Om inzicht te kr~gen in de nauwkeurigheid van de deelschake

ling (zie fig. 15), is hieraan gemeten in een uitgebreid ge

bied. De schaKeling is zo ingeste~d dat b~ ingangsspanningen

van -5V in de teller en +5V in de noemer de uitgangsspanning

exact gel~k is aan lV.

In onderstaande tabel 1 worden slachts die meetresultaten (di

gitaal gemeten) gegeven, die relevant z~n voor de range waarin

de aangeboden ingangssignalen liggen. Ter vergel~king zijn

naast de gemeten, ook de berekende waarden opgenomen.

Ingang teller: -5V

Ingang noerner: V d

-5000Uitgang: V6=--y-.--mV
d

Vd(mV) V6 (mV) V6 (mV)
(gem.) (ber. )

5000 1000 1000

4000 1250 1250

3000 1672 1667

2000 2504 2500

1000 4998 5000

Tabel 1: meetwaarden van deler.

Uit deze tabel bl~kt dat de afw~king in dit gebied minder

is dan 0,3%.

Daar dit resultaat een te geflatteerd beeld geeft over de

nauwkeurigheid van de deler volgt hieronder nog een tweede
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tabel, waarbij de ingangsspanning van de teller 5V is genomen.

De instelling van de deler hetzelfde gebleven. Deze meetresQl

taten zijn verdeI' niet relevant.

Teller: 5V

Noemer: Vd

Vd (mV) V6 (mV) V6 (mV)

(gem. ) (bel'. )

5000 -1000 -1000

4000 -1243 -1250

3000 -1652 -1667

2000 -2481 -2500

1000 -5025 -5000

Tabel 2: meetwaarden van deler.

Uit deze tabel blijkt dat de afwijking in de b~urt van de 1%

komt.

Vel'volgens is gemeten aan de kombinatie deler-vermenigvuldi

ger (fig. 14 en 15), waarvan de meetwaarden in tabel 3 zijn ge-'

geven. Tel' vergelijking zijn in deze tabel ook de afwijkingen

(in ~) t.o.v. de berekende waarden opgenomen. V

De uitgangsspanning moet voldoen aan de forffi~le: V8 =~
d

Vd =2V Vd=1,5V Vd=1,25Y Vd=lV

V7 (mV) VQ(mV) Afw. V8 (mV) Afw. V8 (mV) Afw. V8(mV) Afwi,
%, %a ~ ~

0 - 1,7 - 1,1 - 0,6 0,0

100 23,6 56 32,3 33 39,3 18 50,2 4

200 48,7 26 65,8 13 79,4 8 100,6 6

400 98,9 11 132,4 7 159,7 2 200,8 4
600 148,9 7 199,2 4 239,7 1 301,1 4
800 199,0 5 265,8 3 319,4 2 400,8 2

1000 248,9 4 332,2 3 399,1 2 500,6 1

1200 298,4 5 398,3 4 478,4 '3 599,5 1

Tabel 3: meetwaarden van de deler-vermenigvuljiger kombinatie.
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Uit deze tabe1 b1tkt dat de afw~kingen groter worden naar~

mate V
d

groter en V7 kleiner wordt. Deze afw~kingen z~n nog

te verkleinen, door de inste1waarden van de schakeling gQnsti

gel' te kiezen. Dit is in de tabel te zien, door V8=O,O niet

bij (V
7

=0, Vd=l), maar b~ (V7=0, Vd=1,5) te kiezen; dit ZOQ

vooral de afw~kingen bij Vd =2V en Vd=1,5V ten goede komen.

De afwtking in het gemeten gebied is voor het grootste dee1

minder dan 1%.

4.4 Frekwentiekarakteristieken.

Ten einde het vel' loop van de frekwentiekarakteristiek van

de schake ling te zien, zijn daartoe enkele metingen gedaan.

Eerst is de karakteristiek opgenomen van de operationele ver-

5pF

sterker 1115, zoals die in de schakeling in =igQur 21 is

weergegeven; 1e weerstandswaarden zijn dezelfde als de in de

vermenigv~ldiger gebruikte waarden.

10K

V GM6014
(buisvolt

.meter)
vanFig. 21: meetschakeling t.o.v. frekwentiekarakteristiek

de Ll15.

In de grafiek op pag.42 is het resultaat weergegeven: de uit

gangsspQnning V als funktie van de frekwentie bij verschil-mu
lende ingangsspan~ingenVmi. De versterking is -1. De gegeven

waarden zijn effektieve waar~en.

Uit de grafieken is te lezen dat de afval bij hogere frekwen-

"ties (MHz) eerder begint, naarmate het ingangssignaul gro:er

is. We kunnen konkluderen dat, als de ingangsspanning niet

grotsr wordt dan 600mVeff (d.w.z. een amplitude van ca. O,84V),

deafva1 minder is dan 1% tot 5MHz.
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Vervolgens is gemeten aan de deler-vermenigvQlJiger kombinatie.

De grootte van de ingangsspanningen (Vd en V7 ) z~n daarb~ ge

Kazen in overeenf:,temming met in de praktijk te verwachten waar

den. De karakteristieken z~n weergegeven op page

De c~fers 1 en 2 bij de grafieken korresponderen met de ingangs

spanningen (Vd=lV, V7=300mVeff)' respektievel~k (Vd=2V, V7=

600mVeff ). Bij andere waarden van V
7

dient rekening gehouden te

worden met de begrenzing naar boven (ca. 1,3V amplitude), en

een relatieve toename van de afw~king b~ kleinere waarden (zie

vorige par.).

TIit de grafiek blijkt dat voldaart wordt aan de gestelde eisen

wat betreft de bandbreedte. Er is slechts een afwUk.ing van ert

kele procenten b~ frekwenties in de buurt van de 5MHz.

Het verloop van deze karakteristiek is te be!nvloeden door de

capaciteit van de variabele condensator Cg te vari~ren, ten

gevolge waarvan de bjjbehorende t~dkonstante van de vermenig

vuldiger verandert.

1) De eerste meting die hieraan is vel~icht is die, waarbij de

ene ingangsspanning Va werd bepaald door een gel~kspanning op

de +ingang van de operationele versterker In de integrator

(Zi8 fig. 7); de spanning Vo wordt door de tweede trap gesam

pled. Schakelaar Sl en fo~odiode werden hierbij uitgeschakeld.

Het andere ingangssignaal Vc werd gevormd door een wisselspan

ning van 10kHz. Gemeten is de uitgangsspanning V als funktie
u

van de ingangsspanning V (fig. 6) met V als parameter (bijc a
goede werking geldt natuurlijk: Vo=Vd ).

Bij de meetpunten z~n met behulp van de computer de regressie

rechten berekend en geschreven (zie page 44). De afw~king van

de meetpunten t. o. v. deze rechten is maximaall,7%, hetgeen

volgt uit de eveneens berekende en geschreven afw~kingen (zie

page 44, onderaan). Hieruit bl~kt dat hat verband tussen in- en

uitgangss~dnning, dat lineair moat zijn, oak vr~wel lineair,{s.

De ligging van de rechten t.o.v. elkaar is oak goed.

Uit de grafiek is verder te zien dat bij Vo=V
d

=1,5V in- en
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aitgangsaignaal ongeveer even groot zijn, zoals te verwaehten

was (V == 1, 5V /V d ). (Er ishier digi taal gemeten.)u e

\ 2) Bij devolgende meting is de uitgangsspanning konstant gehou.

den (V u = 50mVeff, lOOmVeff reap. 200mVeff ). Hierbij is de in

gangsspanning Ve bepaald als funktie van Yo' waarb~ Vo loopt

van OV tot ca. 2,4V. De frekwentie van Ve was 100kHz.

De meetresultaten z~n neergelegd in de grafiek op page 45.

In het werkgebied neemt V lineair toe met V . De afw~kingene 0

van de meetpunten van de gekonstrueerd.e karakteristieken lig-

gen in de orde van grootte van meetfouten.

Uit de grafieken blijkt ook de jl~iste werking van de sehakeling

die is besproken in par. 3.4.

3) Er werd nog een proef gedaan waarbij op beide ingangen een

puIs (met pulsduQT langer dan lms) werd gezet, die gel~ktijdig

met de stuurpuls op de monostabiele startten. De verhouding

van de beide pulshoogten t.o.v. elkaar bleef t~dens de meting

konstant; V /V bedroeg aehtereenvolgens 1/20, 1/10 en 1/5.e 0

Bij variatie van de hoogte van de ingangspulsen bleef de puIs

op de uit8ang (gemeten op de skoop) nagenoeg konstant in het

werkgebied (1~Vo.s;;.2V, O<Vc~ 400mV).

4.6. ~~~_~~QE~g_~~~_~~_~~EE~~~~~~~e~~~!~~~_~~_g~~E~~~_~~~

~~~!~~l_~~~~!_~~_~~_~~~E~~~_~~~_~~_~~~~~~!~·

1) Kontinu lieht.

Voor wat het optiseh gedeelte betreft is bij kontinue beliehting

gebruik gemaakt van de opstelling in fig. 20. De liehtinten~i

teit werd weer gevarieerd met dezelfde Ba1mer-glaasjes. De op

stelling werd zodanig ingericht (door o.a. de positie van de

fotodiode en de gloeispanning van de lamp varieren), dat zowel

videosignaal (Ve ) als Vd zieh in het werkgebied bevonden.

Zoals verwacht bleef bij variatie van de verliehtingssterkte

het u.itgangssignaal, dat bekeken werd op de ekoop, vrijwel

konstant (een verloop van een paar proeent over de gehele

range) .

2) Nanolite.
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Voor het testen van de schakeling b~ ~ebrQik van de nanolite

werd de optische proefopstelling van figQQr 22 ingericht.

korrektie

schakeling

Fig. 22: Proefopstelling voor het testen van de korrektie

schakeling b~ gebrQik van de nenolite.

Lens 1 zorgt voor een evenw~dige bQlldel licht op de camera.

De spleet vlak voor de camera veroorzaakt daarop een scha

dQwbeeld, waardoor op de monitor een witte balk ontstaat.

Met behQlp van het spiegeltje S wordt een klein deel van de

bQlldel gereflekteerd en door lens 2 gefocQsseerd op de foto

diode.

De verwachting dat ook hier b~ afgegeven flitsen met verschil

lende lichtsterkte een konstant signaal op de Qitgang te zien

ZOQ z~n, bleek onjQist. Er was zelfs geen dQidel~k verband te

konstateren tQssen de diodespanning Vd en het niet gekorrigeer

de video signaal.

In het laatste hoofdstQk wordt dieper op de mogelijke oorzaken

van dit negatieve resQltaat ingegaan.
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5. Konklusies.

Gezien de gedane metingen en berekeningen mag gezegd worden,

d~t de korrektieschakeling aleen redel~k werkt, met een nauw

keurigheid van 3 a 4%. De eis van 1% kan volgens de metingen,

gedaan aan de afzonderl~ke onderdelen, wel gehaald worden (ze

ker in een beperkt gebied). Voorwaarde is daarb~, dat de deler

vermenigvQldiger kombinatie goed is ingesteld.

Men dient hier evenwel b~ te bedenken, dat de gebrQikte ver

menigvQldigers volgens de specificaties een,foQt kunnen hebben

van maximaal 2% voor de x-ingang, en 4% voor de y-ingang b~

ingangsspanningen tQBSen -lOV en +lOV.

De fOQt in Vd wordt in de praktDk voor het grootste deel be

paald door de afw~king die ontstaat ten gevolge van het sample

mechanisme. Daar de afname van het Qitgangssignaal van de in

tegrator normaal circa 0,1% of minder kan de sample-t~d rQstig

(bv. een faktor 2) langer gemaakt worden; de fOQt ten gevolge

van het sample-mechanisme neemt dan dienovereenkomstig af.

De fouten, geintrodQceerd door drift van de gebrQikte I.C's,

zDn in het algemeen klein, met uitzondering van die van de

QA740. De drift van de 740 kan volgens metingen wel 200 )tV/DC
bedragen (specificaties worden n~et gegeven), maar in de prak

tDk leverde dit geen moeil~kheden op. De nauwkeurigheid van

de mQltiplier QA795 verandert naQwelDks bD temperatu~rveran

deringen.

Hoewel geconstateerd is dat de schakeling redelDk werkt, wor

den de fluktQaties in het videosignaal ten gevolge van varia

ties in de belichtingssterkte bD gebruik van de nanolite niet

zichtbaar gekorrigeerd. Op de vraag wat de oorzaak van dit re

sQltaat kan z~n, rDzen onmiddell~k tWDfels omtrent de veron

derstelde goede werking van de beide foto-opnemers. Dit uit

gewrkt, levert de hierna volgende mogel~ke oorzaken 0Pl

1.Daar de gebrQikte fotodiode enorffi gevoelig is voor de plaats

waar, en de hoek waaronder de lichtstraal invalt, is het mo

gelDk dat het door de fotodiode afgegeven signaal niet aIleen

afhankelDk is van de intensiteit van de vonk (lichtflits),

maar ook van de plaats waar deze 6verspringt.



33

2.De spanning over de condensator in de integrator is b~ be

lichting door de nanolite even groot als bij kontinue belich

tinge B~ gebruik van de nanolite wordt deze spaa~ing ~n ca.

10ns, en b~ kontinu licht in ca. 40/,s (=integratiet~d) op

gebouwd. Dit betekent dat b~ gebruik van de nanolite de fo

todiode een stroom moet leveren, die ongeveer een faktor

4000 groter is dan b~ kontinue belichting. De vraag is of de

fotostroom in dat gebied nog wel lineair is met de verlich

tingssterkte.

3.Hoe reageert de fotogevoelige laag (target) van de camera

op een lichtflits van deze korte duur (lOns) en met deze

st~gt~d (ca. 2ns)7 In welke mate wordt het opvallende licht

omgezet in een fotostroom? Hoe verloopt de fotostroom als

funktie van de t~d, vergeleken met het verloop van de ver

lichtingssterkte in dezelfde tijd? Kortom, hoe snel is deze

foto-op~emer.

4.B~ normaal gebruik wordt de camera kontinu belicht tussen

twee aftastmomenten. B~ gebruik van de nanolite wordt even

wel in ca. 10ns een signaal opgebouwd, dat van dezelfde or

de van grootte is als het sigrtaal dat normaal in ca. 20ms

opgebo~d wordt. Dit betekent dat er bU dit specifieke ge

bruik van de camera gedurende zeer korte t~d (lOns) een fo

tostroom moet lopen (in de beeldelem8nten), die ongeveer

een faktor 106 groter is dan b~ normaal gebruik. De vraag

is dus (evenals onder 2), of de fotostroom dan nog wel li

neair is met de lichtintensiteit (d.w.z. of zich dan nog

geen verzadigingsversch~nselenvoordoen).

Ten aanzien van deze punten kunnen nog devolgende opmerkin

gen gemaakt worden:

Ad 1.Het onder 1 genoemde effekt zou op zijn juistheid gekon

troleerd kunnen worden door een tweede fotodiode met

integrator op te stellen, en dan de beide ge!ntegreerde

signalen met elkaar te vergelijken.

Eventuele oplossingen zouden gezocht kunnen worden in

het plaatsen van meerdere fotodiodes, waarvan de signa

len opgeteld worden (nadeel: toename van lekstromen),

of het inrichten van een zOdanige optische opstelling,
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dat de bedoelde variatie geen effekt meer heeft.

Ad 2.De lineariteit van de fotostroom in dat gebied kan ge

meten worden met behulp van een goede opt1sche opstel

ling. Men denke er daarbij aan de maximale dissipatie van

de fotodiode niet te overschrijden.

EventQele oplossingen: 1) Het-plaatsen van meerdere fo

todiodes (dus minder stroom per fotodiode), waarbij om

bekende redenen de totale donkerstroom (lekstroom) niet

te groot mag worden.

2) Ret Qitgangssignaal van de in

tegrator A-maal versterken, zodat het signaal van de fo

todiode een faktor A kleiner mag worden (om eenzelfde Vd
te krijgen). De fOQt t.g.v. drift kan hier dan wel groter

worden.

Ad 3 en 4.Rierover is weinig te zeggen. Er ziju geen specifi

caties bekend, die antwoord kQllnen geven op de vraag of

de camera voldoet aan de eisen, die voor dit specifieke

gebrQik aan haar gesteld worden. Een fysische verdieping

in het gedrag van de camera (target) onder deze byzonde

re omstandigheden lijkt dQS gewenst.

Voorwaarde voor een goed resQltaat met de in dit verslag be

scheven schakeling is, dat de onder 3 en 4 gestelde vragen

in positieve zin beantwoord. kunnen worqen. Ret verdient dQS

aanbeveling om eerst te onderzoeken of de gebrQikte camera

(plQillbicon) liberhaQpt wel geschikt is voor deze specifieke

toepassing, alvorens zich verder met de onder 1 en 2 gesig

naleerde problemen bezig te hOQden.
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