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Di t v0J.·slec i,oeft de ~)eGchri~vLl[;' VE.'.~ ec"~ o31GteJ.lil~::'· :lD.c:r~]ee

o:p een s:o.clle en i)I·D.ktisc:'),~ rJe;'1ie:- de liell ti:1 to:c.ci tci t:J

vel~·.~.eling 'I/&n een s:!::>t ,;e)~a·;;en. :~a.:.l ',:o):,oe:'l.

De licli.tintensitei -csvcl'C::.eling nOJ-'cit t:eanclyseerd door e211 ';' 0 V0 ~

camera.

Door de zog2naamde "video-~_nteGrator" nordt :1et video6ii;:.1a~1

van de C~~era omgezet in een 69a~ningsvor~ die o~ 3sn oscillo~

Gl'E.'.<:<l' d~ lichtintensiteitsverdeling in de spot ',:ecZ'r.;cei'tc
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De kathoo.estre.&lbu:':'s iE een 0e~~;:)1'1d ~::]~)~'c.at in de ele!~tronic<:,

aij rrordt ~let 8eest Jehruil~t in te~-evisietocGtelle~l, ra~ar

appc.rc.ten en kathodeGtrae.lo6cilloGrc:.fcn • ..s~~ zi;jn eeL ter ook

toepassingen naarbij de buis 6e'orujJ~t r!or(~t vocx' lassen "ir1ll1

metalen 01 net boren ven gaatjes.

De buis is een veelal r,eheel uit el~s vervaardi~d vat, dat

vacuu~ gepompt is en uaarin zicn bevinden, of bij hehoren:

een zogenaamd elektronenkenon !!let foeusseczoinr.ichting.
- een afbuigapparaat.

De tnee laatstgenoemde onderdelen bevinden zich buiten de buis

in hat geval dat magnetische focussering en afbuiging nordt
toeGepast.

Fir;"clUT -1- is een eenvoudige scllets van een. dcr,;elijl.:e kathoQ0'.
5trCl.",1-uuis~

BenerD

------
I --..L:.....---lr-l=:..=..:~~c...:: ~~r spot

1 t k afbuigi richtinge 0K ronen anOl'!
met focusseerinrichting

afge00cen bunuel
elektronenbuudel

~'igo ~1 ~

De kathodestraalbuis Q

ifet elektroneill:anon sehict een btmdeJ. ele1;:i;roncZ'. do I>uis ino

Dit j~an,on b(2nrat eel'.

"11'(;:>:'11:";; ~,·o~?0.t tot een tE;lLlp"rat1.1u:,,~ '·Jd.~rbij {ie el~ktroncn ho.t:

kD.thod.cilat0riaa~ verlat0n (th0X'oische eL1iS3i~)" II:;)'; ~evat
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:'<1. evcntuele naversnelliui;' ;locr :.lr:6.ere ele~:troi'ier. tre:':e:: ~le

E~e:-~one:l c.at 5"'Ot~ cmelheici cie voort'1and van de buis (het

scherm). Daze is aan de bUitenzijde bedekt met een l~ag van

een It~~ni3cc~01rl o2teriaal (fosfar oijvooroceld), Qat de

~i6enscha~ heaft onder een bomcar~euent van clektronen lich~

ui t te zenden.

De bundel veroorzaakt aldus op de pl~ats ~aar hij het scherm

treft een lichtende punt die in de an0elscl~sische litteratuux

en ook in dit rapport Det de naam "s:oat" aanGeduid Hordt.

Op het procea van de afbuicing gaan ~e hier niet in, daar

olechts de stroomintensiteitsverdeling van een bur-del nij het

verlaten van hat clektronenkanon belangrijl~ is. Voldoende is

te rleten, dat de afbuiginrichting de spot over het scherm lean

laten berlegen vaardoor het nogelijk is een beeld net bepaalde

infori:latie op het scherm te krijgen.

De lichtintensiteitsverdelinF, (in en~e~e Z~.: de diameter) van

de spot is C2il v~n de factoren die de l;:ualiteit vaJ.~ di-;; beeld

~epaaltoAoeklein~r de diaoeter is~ des te eroter is de beel~~

Imalitei-co Bij een onderzoek na.a.r. de kualitei'c van het ele~<troneilo

l~anon? die neex lilet de beeldkl.'Jaliteit 62J':lenllangt~ is dez~

diametex een onmisbaar Gegeven o

Zo t7eX'd in een dergelijk ondeL'zoek 1) de theoretische berei~ende
naarde van een bepaald knaliteits<;etal vergeleken lJ;.et de.

pr~ctische waarde ervan die verkregen werd door meting van de
SlJotdiametsr<i>

Voor het dOen van Qetinben aan de s~ot is het niet voldoende

cieze optisch te vergroten en daarna met bijvoorbeeld een meet=

lat de diameter te bepalen~ Dit is onmogelijk claar de spot geen

scherpe Grens heeft en in theorie zelfs oneindig ~root is

(zie theo~ie hoofdst. lI)o De lichtintensiteit in san doo~snee

Qoor het niddel~unt van de sr-ot verloo~t in hat &lcemzeD

on~~8veer voJ.c';:=nc de belcende kroj:..zue v.::.n Gauss Czie fi, 'o ..,:c.~; 0
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~'lu,~t,: e
;.lct s:l}eet

KS3 le~S j

3~:-t~~~:::t~~f2c~corl ~ I
rscc;c~cr

a) De opstelling (schematisch)

0) BecreGiuG van de spleet ten opzichte
van de spot.

De lichtintensiteit8ver~

delinr> in de spot. De ge-

streep~~ l~jn reeft d~

~atonGiteitsvcrdelinGheef~o

Veak toegepaste methode voor het

meten van de lichtintensiteit!5~

ver~eline in de spoto

Bovendien bedrie8t hat oog ons bij het craarneruen van licht~

intensiteitsverschilleno Het oog krijr,t van de spot de indruk

dat het een beGrenod vlekje is&

Het is daarOffi noodzakelijk dat de lichtintensiteitaverdeling
objectief vastgesteld ~ordto

Hiervoor bestaan verschillcnde methoden. In aIle ~evallen wordt

r:ebruik gemenlct van een plaat.is met een smalJe splept arin.

O';'J di t ple.B.'cje val t cen 2.ic~~,toy:;5.s~:,~, vcr:7oot o~e:.d Vel}, de

spot t die ZiC~l in het :.lidden vccn hei; SCh0:~j]). va.. de ~:at:'lode,"
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:.et lic~lt itie:rvan valt 01-' een i'QtOinultiplicator, ciie .'lfer~

bonden is wet een registreerapparaat. ~eneest net pl~atje nu

loo~recht o~ de len~terichting v~n de 6~leet over het snot

beeld, u3.n varieert de 0:; de foto,,\ul tiplicator v.:l.llen2e

hoeveelheid lic}lt zodani[~, o.at op net re;;iGtraer&n~l)u'af:.t eeAl

l~orume ontstaat, die de lichtintensiteitsverdelin~in de cpot

ITeer"eeft. Vaar de spot rotatiesyumetrisch verondersteld vordt,

is de aftasting illet een spleet mo~elijl:.·)

Door Gebruliull~~inG van een spleet ITorden de afvijkingen vec~

geMiddeld; bovendien is de hoeveelheid licht die op de foto

~ulitiplicator valt dan vele ~la1en groter en hoaft de plaats

van de spot ten opzichte var. het v1a~tje minuer nauwkeurig

bepaald te zijn.

Door Weber
2

) 00rdt bovenstaande ~etnode beschreven, ua~~bij
de rc1ntieve beneoing van de spleae ten opzichte van de spot

ontsteat door een gerinGe deflectie van de bQ~del.

In andere methoden is de positie van de spot vastgeleGd en

Bordt de spleet op en neer oewo~en of Dordt de s~ot na eeu

dr.aai'ba!'e s:uiege1 op het plantje gepX'ojecteeX'~o

AIle bovencenoemde L;lethoden zijn in opzet eenvoudi?, ..;aax- hebben

ilet nadeel datde Meting vrij o~slachtig is u OM t~ee redenen:

~ het is niet eenvoudig de juiste p1ae.ta van de 'Spleet ten op~

zichte van de spot te vinden an de spot te focussercr.

bij elke verandering in de S:9ot ll.oet men near €len nieu\'le

~~rowme xeGistX'creu ...'il men bijvoorbeeld metillgen doen bij

verschillende bundelstromen dan is dit sen langdurie proces~

daar e11>.e l.leting op zich al veel tijd l:ost o

~) Aftastins met een gaatje. uat zich d~~ prccicc lange de

rni<"<dellij ,I vun de spo';; zou mo::!ten be',-re;;cn ~ is natuuZ'lij::

ook een llogelijkbeicl ~ Er 3011. 0.an ec;: t er een zee;:- Te[';elmatiES

~;:rou:r.,e resul tel~e;;! ~ daCU" t:=ncevolr,e van de korrelicheid van

het fl1l.o.resce::lt.i.ema.~ri~alde JiGhtipt~~sit~:t3; ~") vf>~e
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Fig. -4-.
De \'lerkelijke lichtintensiteitsverdeling' in de s:pot~

KorreliG'~1eid tensevolce va" het lw.~iniscentieI:lateriaal.

Ben oplossing waarbij deze nadelen owzeild \'lor~ent vinden

Yle door cebruik te ma::en ve.n een IlcloBed<ocircuit" televisie..

systee~t bestaande uit een camera en een monitor.

Door het ver~rote beeld van de spot in zijn ~eheel recht

streel~s op de signaalplaat van d.e car.:era te ::'Jro,;ecteren

kan clit lJeeld steeds rechtstreeks oe1:e1:en rlorden op de beeld..

buis van de ,;ioni tor. rra.armee het probleer;; van onGel;;a:ckelijke

positiebepaliro£j van de slJot o:r,[.:elost is o

Het videosi~na.al dat de Callera verla~t en allo info~matie

o~trent de 6~ot bevat onder~;aat een be,aalde beverking door

Cliddel van de in dit versle-g beschr~nrenllvideo~inte:;r<.~torl!0

Vi t be"Jerlde signa~l kan rech tstreeks zich tbaar e;emaakt norden

op een oscillo{!:raaf 0 Hierop verschijnt dan elke 56 seconde

(de tijd Ylaarin in de TV~camera een z08cna~d lijnraster

opgebou~d wordt) een beeld van de intensiieitsverdeline van

ue spoto Hiermede is het trreede probleelli~ de tijdrovende meet=

handelinh9 verd~enen.

In het volrende hoofdstuk gaan we op de opzet van deze meting

nader ino
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II De onzet 'far, de J':etinc- der in tens:' teit::wcr(ieling.

videc-lnte T~tor ®camera.

~:~

@] monitor

De opstelling voo:- het oeten V~ de lich til.ltens;:;.teit6verC.elinG•

Figuur -5- Gceft een overzicht van ce Kehele o~8telling die

bij deze methode gebruDtt vordt o

~let behulp van een ste;i.'k vercrote!:!Q o'0jectiel' ~7ordt een vergroot

DGeld (ongeveeZ' 25 x) van de spo':; Oy de si£:;naalplnat vc.n de

?:.:~lGvisi0 o}?neenb1.lis (cen V~.2.i.GCI.1J Ge)):cojecteerdo De c&.mera

ontleedt dit oceld 50 maal per seconde in een groot aantal

lijnen die de camera seriegevijs verlaten.
1:6odoende Hordt echter elice 50 seconde alle inforl.l&tie van de

s~ot naBlX' de monitor over~ebrachto

In de monitor vordt deze informatie weer tot een beeld g0=

synthetiscerd en op de beeldbuis hiervan verschijnt de verGrote

afbcGlding van de spo~.

ITierdoor kan Den de spot steeds snel focusseren en is de juiste

positie van de lens toooVo de spo'c eenvoudig in te stelleuo
De~clfd3 i&forG~tia vard~ijnt cchter oak in de video-int~rator
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
..~ ----------be01d-;;ijd 50 S0CC'------------'~~
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De plaut van het vidicon is te verdelen in een uantal even

rrijdiGe lijnen, die elk dOOT de clektronenstraal van deze

buis van lilli~s naar rechts uf~et~st ~order., in voicorde van

boven naar oeneden. ~ike lijn bevat het lichtintensiteits

verloop in een cloorsnee o~ bep~3lde noocte van de o~ de plaat

ecprojecteerde s90t (fiC. -6-).

De o}meetlbuis zet de lichtintensiteits variaties ou in even

redige spanningsvariaties.

Aldus ontstaat het inforwatieve deel van het videosignaal

(fig. -6b-).

Hoe vordt nu hieruit de lichtintensiteitsverrlelin~afr,eleid?

Een r.logelijkheid zou zijn het signaalverloop van de laidclelste

lijn (dat TIll zeggen, de lijn d~e door het centru@ van de spot

gaat) uit het Gehele videosiGna~l te lichtcn. Daar echter

mcci.lj,;j~," is vast te stallen \7ellte dez~ l;.l.i.ddp,lstc lijn ie en

zicll in hc"t; sp~T..ingGvcrlco:i.J on~ec;elillatighedcn vertonol: ten

c-evo1c,e va.l1 hat kOl~:"eliGe lUUliniscentie-nte.teioiaal, ~s het beter

ilier van" elf tc z~.o!:'o OIol dezeJ.rdo rodo&l. r!o:ed do spot b:j"~ do :L~.

0.0 inleidii.1g' bo,sp?okoi:l. ;;l8th:Jc1or;:j niet 1J1et (301;. gas:i;jo m.sa;;, ~nG-:;

hcogte vun ~e spoto

hGt beh'2J.p -..ran de TV~cG:Ue:,,(;;'. ki1l'lr..on rIO nu in p?incipc hetzelfdc

doo~~ door uit het videosign&al 4et spanningsverlcop ven elkc

e.Zzonclerlijl;::o beeldlijn to int8GX'oZ';mQ Do iZ2teg:i'ae.: clie ontsta;;.t

kernt ove:;;ee11 iilet de totale hooveeJ.heid J.iC~lt die clOOT de oerdc?

g0noornd0 splee1; gaa';; Q Deze integ:rralen naast elkaa:~ geplaatst

gev~~~ zoals late? benezen zal noZ'd':1il? de lichtintonsiteits..

v02"deling in de spot~ gomoteZ2 in de verticale x.~r::"chtine;e d",t::'Qz"

in de richting loodrecht op de beeldlijnoD D (zie fiGo -6c~).

Is de s~ot rot~ticoymmetriBch, zaels wecstc~ Dol h0~ ~ovc~ is
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wer~~ing tot taak.

cierna wordt aet siG"naal nog beschikt gemaakt om oJ.> een

oocillo~raaf vertoond te ~orden, eil het heart dan ce vorm

v~~ de cicstreepte }~onme uit fie. -5c-.

Bij net aftasten van het beeld in de camera ~ordt, zoals

gebruikelijk, interliniering toegepast. Dat ~il zegGen dct

bij elk beald (duur 2~ sec.) tDee rasters behoren die ten

oyzicilte van elkaar een halve rasterlijnafstand verschoven

zijn en dUB een ieta verschillende informctie bevatten.

Bij het v:oeiende verloop van de spot-lichtin~ensiteitis dit

vcrschil eehter zeer ffering en ~G oij het ont~erp van de

video integrator van uit gegaan dat er tDee beelden pe~ ~5
sZGo~lde zij;.:o
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Zoals reeds eerde~ ~eze~d, lr~n de lichtinte~GitcitGverdelinG

van ce~ Cefocussecr6e, niet ul0ebo~en Syot bij oenadcria~

,'Jor e. CT. vaorGe-'3teld door een ,T:.'usse )~l·Oj::r.le \·/Cl.i~C 02.1 Zij:l

6Y~J.li1etrie-as 8edre.ui<l r:ord.t.

Dit ;~ als volr;t theoretiscn afGeleiCi \"Jorden (zie ooY.: het

artikel van J.Raskar en H.Groendijk in da Philips Research
-;

lieports' ) •

\:E'-J."'Ulcer aangenomen rJordt da>,; alle slell:tro7len die de ~I:atbode

van de ~&thodestraalbuisverlaten een zelfde axiale snelneid

mot een denkbeeldige potentiaal E ,
z

]<:an uit de Zor;cna&illdc p""ra~:i.o.le baanvcrcc-

voar de '.:;c..ucr.. 'vc:.n de elel;:t:col1er. in de ~lUis

J.•• )
cie zo~enae.mca.e relatie van Lar;ranGc a.fgeleid rIorden .•

habben, overacnkomende
\rze--:-'

(V~""'''~ =Y'\~ EZ"') ,
r.-~ ... l..C\.a...!.. !.!.l

::'.ij~dngen die

h0t Q01~st-e en laat3te 1i.o. V8.!'l o.e~e bo-creJ.dC.:.7.E:,' Geven. tezarJen

de stra~l v,~ het emit~0rende o~pervlcl~ van

k6.thcde~

E. de do~~boeldi~e potcntincl dio overe~~Jco~t met
'';

de radiale sn0lhoid rJ311"0 het ololctron bij het

v0Tleteu ven de ~aihode heeft~

de nfstand van het p~i ua~~ ilet elokt~on het

8cherw ~ref~ to~ het middelpunt van de s'vt~

0(0 de openingehoek van de bW1del aan het scherm~

V (:0 ::'Jo·~GTtie.~.~. V~";'1 l10',; 20;.• 8:;:'.;.1 to~.' c:,Jzicl1tc va.n
u
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Het mid:iel':1unt vall de spot is het punt waar die elej~tronen

terechtkouien {Ue loodrceht (E
t

= 0) uit de !cathode ~eeUlitteel'd

parden.

Dc 6neJ..:leirsver(~elinG van de elektrone:'}. v:m de :::Ht:10o.e is de

be:~ende verdelinG van i.a.xr:ell. Dan is de st;:-OOw in <ie bundel

tea.:;evol~e v~Ul de elc;;:tronen net d\'lE:l.rssnclheden overeelli~oLlend

!jet een potentiaal die gelerren is tussen

A cen constente

k de constante van Bol t ~Dc:.:.n

T de ;>:8. thocle tempe"4 s t:.:.u:c (<1:)

D&<a' :':-0 :: ~ (uit xoelatie V~.1! LagranGe) komcn deze elektX'oXlGu

cp ho';; scherAl~ t0Z"cch';; i.n Glcn X'i::J.g Illet s-;;;;:-"al;,,' ell dili'i.;o eX'
8 s

('m 3'eld';; VOOT (:.$ s·i;roo,@iicb.theicl op eej), afs'cand X' Vai1 het
B

j (;'4 ) 0

6
(;)

c;c E,;;
_~:..:.o:.

kl' dE,..
"

2 2
X'

8 0<13
E

t = ~--- ~i~~' v
s

en:

.. ;,,: z·
G

2
0<:;;
..-'-r:

Yo'
o

~ (r ) =
",I S.

2
.i'I. 0(

s

TCr
o

V
6

" e
-e I

---~kl

2 'J.....ex r
6 s

2
r

0
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~~ l~chtintensiteit i

is evcnrcdig met de stroOl1ldich theid cldae.l', Hanneor He er V001'

~or~en, dat de luminisccrende staf ~ict verzadigd wordt cloor

ecn te "rote stroomdichtheid:

2

i (r )
s = iCo) e

-r
s

';Z
s

lliet iCc) = const. de lichtintensiteit in het

r.liddolpunt (r = 0).s

en R
::J

r kT .1.
= .~ ( eV:-- ) ~

()(2 s
overeenkcmend mot dio u<:'.crde ve.n r t7ac.:i.~ de

s

lichtintensiteit een re.ctoZ' 1
gedaald is t.~.v. de maxil1lale naarde i~o).e

De lUei;hocle tlaarmee de lichtintc11sitei'i:; g0111eteL1 r:o:rdt iS
D

uit=

&0~0t in hot vo~ige hoofdst~~ ~n z~ hieronde~ l1luthewatisch

uitg0t70X'!ct t"lo:cdc::lQ De spot 0p het sch(:)Z'lU ve.n do kai;hcCJ.estr<:'.aJ.~

buis kan ve~dee~d rJo~den D2 een aantal evenuijdigo li~ncLD die

ovc~ee~~OI1l0n met de lijnen van het raste~ op de plaat van hei

vidicon ..

In Z'ech~hoe~~ge coordinaten uiigedrukt heart hot lichtintensit0iis~

v0rJ.oop OV0::- ~ei1 dergeli,jke lijn op aeu afsta.?ld ~~1 ven he);

centrura (zie figo =7=)0 de vorm:

2 2

Vx2
x

1
? y ,

2i (~~1 0;'; ) = i(o) e c~-~-i-' (r :::: <} y )0
R B

<3

I ( .. \
Jl.

1
J
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,/ omtrek v. d. spot

y

lnteg~etie vw' de lichtintellsiteitsverdeling over een lijn

op afstand ~1 van net centrum.

Gi t de \lio2cunde is bekend dat :

1'"~

J e _t
2

d';;;;; ~
-00

De op te lossen integraal is van hetzelfde type zoJat ~0 voor

k~nnc~ schrijve~:

~l~emeen geldt dus voor iede~e lijn op ~illekeuTiGe afstand

2x
I(~c) I " - 2. (2)= e

max R
s

11~e'Cg I .' i(oL R rrr·max 6

.t-- Q'.Vn. ~"""·~·T"U\·' :",,(-'j~_1_c1.(x) ~ .... 6'"'V-v . ---

::";1 "C' ~·.i.,ot.

~oaZt vw~ ~~ licrttintensit~i~eve~deling
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in ten::>:!. tei t vol::ens C:~) verloopt l~a.n r:el: :.10eilijk spre;:en,

ala deze niet nader gedefinieerd pordt.

Onder de straal van een spot verataat ~et in het al~emeen

de <>.fste-no. vs-n 11et r'liddelvunt vc.n de s:oot tot een ptmt \'!EW.r

de ~'''''.arde van 6e licl~tintcnsiteit L:et een factor 1/e ten

op::;ichte van cie ~':acrde in het IJiddelpunt is' gedaalC:. l;o\7el

uit formule (1) als (2) vinden \Ie (uit.erac.rd) dezelfde naarde

R voor deze straal.e
1.1 de :?ractijk ech'cer is h~t ~envoudii;cr en gebruil:elijk, te

uerken !::let de zOE;enac.mae halfvJaardebreedte. Ane.loog as-a de

dafinitie van Ra , is de halfTIaarGebreedte D
h

, gelijk aan t~ee~

maal de afstand van het niddelpunt van de spot tot een punt

rJD.2.I' de lichtinte'1siteit tot de helft van de ma;cilnale uaa"c1e

io cedaald.

Ui. t (2) volr;t Clan:

of ~

1
2 = 0

0)

D L

11.
··L:.RZ

G

Verdcr is 11.et voar de practijk ook belangrijk te TIeten hoe

croot het af~etcste bedeelte van de (in principe oneindig

;;l"o'ce) s~ot woet zijn om geen fou); te LleJcen door het l'Jeg.,

laten van het buiten dit gebied liG~0nd0 ~edeelteo De meting

is voldoende naut'!keuriG ~ wanneer ne een gebied aftasten

Daarbinnen de ~aarde van de intensiteit croter is dan 1% van

de maximale TIaarde o

.[.,2

.Iob

I ..... ~

'-L"(
s
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of:

Deze ~·.'a£'.I'de vc::.n H ;:ont overeen jj1et de vereiste ~ee16breedte

b van het beeld van ae lichtinte~site~tsverceling

l(x) (-'~IJ<x<+~'iJ):

H A b

b uitgedrukt in de half~aardebreedte:

- Subst. van (3b) in (3a) -

(4)

Ben andere, voor het ont~erp van de video-inte£rator belangrijke

grootheid is de ~aximale hellie van de }Q'Ollmle I(x):

max

= .~ 1(,,)
."

uit (2) volg'c? na nemen van losarithme en diffe~enti~ren:

2x
R 2

s

Hogmaals differentieren geeft:

=
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•. =±.i V2 Its
(6)

Substitutie van (6) in (2)

.,.
I - .~.

0,606 I"'"(x)
:::: e =[lex mr;x

En substitutio van (6) in (5)

d ~~X)I max. = u,606
R

6

I
max

-2.14Rs t-~V2Rs
-1.67Rs

, I (X)

I I
I I

+V2Rst
1.67Rs -x

De belan"'~'rijkste croa"i;heden beho:::-enGe bij de J.icll til'ltonsi tei tso"

verdeliHG'o

AIle hierboven bc~e}~end0 6rootneden zijn ui~gebeeld in
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IV De video - inte:Tator--_._- - -_.- ------ .......~--

:Ln ilCOfdstuk II iG de uetnode uiteeni·;ezet v:>l[:;ens :·:0:1\:e de

intensiteitsverdeling van de spot :;elileten zal r!orden.

}[icrbij llloet hat videosir.;naal cat de CaLlera verla.c.t, per

lijn geIntegreerd Borden.

Het voornaamste deel van i.et te ontnerpen appare.at, die video

integrator (zo genoemd oIlldat het een j-nterzrator is van het

yideosignae.l) is dus periociiekc integratie. Hieronder uordt

verstaan het procea rraarbij een zich over een bepaalde (period~eke)

tijd uitstrekkende integratie periodiek herhaald ITorcit.

!T!:...Jl~.~lJ;el.lee~kunnen VI€: integrerev. cloOX' net te intecreren

signaal vanuit de stroombron toe te voeren aan de condensator.

De s~annin~ van de condensator V
c

is da~ eve~~edig wet de

i.D.tce;r.aC'.l van (I.e toe{~evoerde S'i;X'OOKll o

i (Uat .~ V (0)
c c

o

.:i2.~j_l2.~.~_ek inte;;ra1.ie, moet'i zoals duidelijk zal zijn t de

e0~ste te~m van het rechterlid van bovensta~nde ui~drw~ing

telkens aan het einde van een (integratie=) periode nul g~~

maDkt norden", Dit kan gebeuren door telkens op dat tijdstip

de cond0nsntor m0t een 6chci~elaer tot de sDannin~o V (0) te
~ c

ontladen"

Bij deze opzet is bij het ontwerp van de videointegrator uH;<>

gebuan ..

Bij het ont0erp dienen \!e verder onde~illeer het b0schil~bare

videosicne~l te 0eDch~~Dcn. Dit ziot cruit ale hiero~der Ge.,

selle'Gs';;. Cfi" ...9-).
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1
------------

lV

o.sv[~~:~---
I
I
I,.. I

I-,

iI e t vic1.::o6i~;naal.

llot [;'edeel te boven de ,;estreepte lijn is hat beeldsiGnaal

en bevat de infor~atie van de lichtintcn8it0itsverdeli~gvw1

de spot. V·.~l de 2.<::.1 ieder.8 lijn vooraf';:lw.lde li~!.l3:;Tnchroni5ati8~

puls ( = 5 s) kunnen r!e .:;ebruilc w:±en bij h3':: 'JeC~ieilen vs.n

de sc.h<:,C:~c!_<:.~e..r die aan lle"l; einde van icdcra lijntijt'. de

conc~.c:),,:,;atm.~ l.1oet ontladen (1 = 64 s). De aan de n de lijn

vcc~~f~.a~ndo synchronisatiepuls dient dan voor de ontlading

't -.' t d' . 1 d / ) c~e 1 .V.:ln ne geli1 er;X"eer 0 s~p,na;:.._ van c \:1-1 iJn.

~a pUlseD bchocveD niet van het videosiGn~nl gesclleiden te

~orde~o d~~~ Z0 apa?t in h~t gealoten tclevisiacircuit b0=
schi:.buar :'?,ij!1 o

-
R

-/Lfl
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toe,;evoerd evenretli;~ aan de inr;an:~:SG:;an:linl;• .Je inr::l.n 'sspannin;:

is het beeldsignaal, dat is het videosiGnaal ~aarv~n de

By~chronisstiepulsen zij~ cfge~a~t. De Inatste uorden 2fzonder

lijk toet;evoerd aan de trs..nsiGto::' T "i~ C'.~ spanninr; aan het

einde vC<.r~ elke ii1te~rutic nu:' \'.'ordt • .Juist ,,61)r deze ontladinr:

oereikt de condenl.3atorapanni:l[; de uaa:de dia overee::ti-.:omt ~.le-::

de iatc~raal vun de ;:ehele s:pC'.nnin~svorLl V2.n de lijn.

De schakelinr; is ech',;:;x- te o1J.l1au':JI:.eurig om in de llractijl:. te

vorden toe6epast

De Qeerstand R zal, om samen met de spanningsbron aan de in

gang, een goede strooLlbron te vorU1en, i6 r;root llloeten zijn

dat bij een i1norlllale" \";aarde van de ine;an[';sspanning de lae.d

stroom voor de condensator te klein vordt.

Ue tre.i::l.sistor moet, om een :mellQ ontladinr; te be\'Jerl:.stelliGen

tot in de verzadiginr; uitr;eatu'lrd Harden •..ordt de transistor

daarna ueer ~e61oten dan treedt het verschijnsel van

"desaturatiol'." 0I> met nacleJi,?;0 :~'evol;~en voo:;:, het volp;cndc

inteIT~atieproceso

:tie', p!:'incipe van deze schakeline- is eC;1'Ger in het ont'.icrp ge ..

handhaafd .. r'iet een r,e'.'Jijzigde schake line- van een z,rote

naunl:eurigheid oereikt ,gorden o

Aan de eigenlijke inteGrator moet voorafgaan een voo~versterker

o~ heat videosignaal ~~, de integrator aan te passeno Bovendien

noet zich hierin een afkapper oevinden om de 6yl1chronisatie"

pulsen te vervijderenQ

Ea de intregator moet een topdetector voleen die de -top~en van

het ge1.ntegreerde signaal dectecteerd o (zie figo .-,6c~)o Zo ver=

k.''.'ijgen we de omhullende van de ge1ntegX"eerde ingangsspanning Q

eec?t.
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In Grote lijnen oestu~t de vidco-iate~rator uit 4 delen,

zoc.l,s te zien is il: :let ~lo:;:scl1el'l". V,-,".l~ fi,7. -11-.

0 +sync. J?u..dJen

jpulf3-
versterker

- voor- p.-n te(;rator top-- -versterker detector .......'V
~

deo- ne.ar
f,naal osci

vi
si llor,raaf

Voor eeu schG~a van de complete schakel~ng zi~ men bijla~~ Be 1 0

De ViCl' onuerdelen zullen hi2Tonder ell~ afzonderlijk besproken

~orden~ te beginnen ~0t het belung~ijkste deel: de int~grator~

2;pwe:r:dufi.:. :.3ij het ontne:>:-p ven de diverse delen dei.' schakeling

is steeds r,es';;reefd naar een naut"!l~et!riGheid groter dan of t';elijl~

aan 1~;o

..... '
~~~- .• , J •
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Versterkte Sync. pulsen ~

Rur----- le5---, :--~--=:........,.
~------

le5

.-------y------I-----()- ",
I
I
I
I
I

I
I

• .I.
I ,

l IR bI I

l~~
I
I

I
I

1------'---=-----....1--1--_--0--'

Het inte~reronde eleuont,

door een stroombron in de

a.a"C'de basis,schakelii:::r;. De

de co~ecnsator C. t ~orat o~~,eladQn
~n ~,

vorm van een transiotor (T
5

) in ge-

in de schakelini; inj~ouende stroom,

i ,is afl-:.ol'.stig uit de voorverster:;~o..' en evenredig met hete
do3r da cauere.. geleverde beeldsiDlaal. Voor ec;t naur:baurige

inteITra';;ie moet deze stroom evenredip, zijn met de colloctor-,

i 1....") i .. 0

C D

dus slechts een zeer ~leine invloed

i =c
en i =c

in ()(,o heboenVa=iaties

str.oam i die de condensatoX' oplaadt oc
Voor. T5 (O~ 200) is de strool':lverster:-ein:;sfactoz' ~ 0( c ~ 80~ zo=

de.t i ~ i de..ax-
°5 c5

op de nauDk0urigheid o

Verder lilOet de uit[;angsiuipedantie van T
5

~root zijn Olll invloed

van de collecto~spanningop de strooLI te verruijden. Daze aan

de i@pedantie eeGtelde eis worcit in paragraaf 3 (oneelijlmeid (11»

Horden berekend e

net ontlaadcircuit b3sta~t uit een sterk teruggekoppelde

transistor ('£6) ciie ~:aB'i;uurd ,'101'clt wet de in de pulsversterker

versterlcte en versmalde synchronisatiepulsen o

Voor een illustratie van de ~er~in~ ne~en De voor tet ~am~:

a.c..~.!

zo~ut ~a traLsistor tijJans een lijntijd sen constante strooD

levert en ~e condauGutorspanninc V tijdens eL:a inte~ratie~
c

,/ JO>.r!'., .... _. \.

... _ -L. • -;.~ -" •
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Vb6oV-----------, -------------------, ,---------
, 1 I

I
I
I

I,
-5V-----', ' ':-_

I I
I
, I
I I

: I I I

I It V : I
I I, c6 I I

-10 V--- - -- --., -' '---- --- --- -- - - -------~ L - ---
I I I
~ I

~, L J
I.. _,

~'iG. -13-

~et verloop van de spanningen in de inte~rator.

Aan het einde van een lijntijd d&alt de basisGp~nning VCJ1 T6t
Vb6 , plotscling tengevolce van de aan de uuis toegevoerda puIs,

terDijl de collectorsp~ningV ~ door de inductieve ko~peling
C,")

(1:1) in dezelfde r.:ate stijgt. De Qalende spanning aan de basis

"ontraoct" or cen ceven moment de condensatorsp.:uming V die
c

aan de emitter is aan~eslotcu, en de transistor h3at geleidene

Iru zet zich dUB de ontladini, van de ccndenso:i;ol' j.n~ die o,ool:' t~""

tZ'ansformatoZ' sterk lY~:-:'l:.Gv:i..gc. ,70:;:00:1:;0 (door de r;eleiding loont

er sen tosnsmende collcctorstroom die een extra ueG~tieve

spa..."1.11ing aan de buis inducee:C't ~ ,'!aa:..'door deze G'~:coom ~'Jeer toeoo

ncewt etc o ctco)o

Dit echoIc proces neerr.t mindsr dan 2 J" S tijd in besl&gQ

De vaa~de die V na de ontlading bereikt (= de be~invoorvaardec
van de volgende in teGratie) is afha.i'lkelij:: Val-1 C:;e hoeveelheid

aanDcziGe lading aan aet begin van het ontlaadproces; de juiste

lil~at voor het over een lijntijd L ge~ntegreerde signaal is het

verschil tussen V aan het begin en einde van een lijntijdoc
De diode D3 dient Or.1 ui·~slineerrrerschijnselen tsngevolge van

de ontladin~ te de~penQ

Overbelasting vun de inte[;Tuto= x~n niet o~treden, dae~ V Dooit
- c

~e~:c kEJ"l to~norje1"). c;Oi1 0 volt! d&t j_s de ·~JasissjJ<:'-1'J.ni.l.!.~; iLl.

:::usttoost&i1d... ::kl'e:..l,:"i; V die ':!3.u:"ae oen r:c.at Tt: col::: . ·eleic1.en en
CO·

treedt een e~tra tussentijdse on~lading op.
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deze \'l.:-tc:..r:le; , ...... '~'loor C
int

is de sperueerstan~ van transistor T
6

in Ceblo~~erde toestand

van te verm:arlozen invloed 0:!"l het inte,";l"atienroces, ter,':ijl

de perio die::e ontl: ,ads troo"'1 binnerl de toe lao.t c.::.re dissipatie-

\'Ia~~de 'oli,i ft.

b. De voorversterkar (zie schema bijla~e ~lz. B.1)

De vool'ver6ted~er, die de transistoren T, tim T4 met '..:lijbehorende

cODponenten oQvat, heeft als doal het videosignaal dat aan de

inGang oeschikoaar is, aan te'Osssen a.an de ondex a) '..:lenanrielde

inter:;ratieschakeIinrr.

~iertoe is nodi~;

.... dat het si~na&l versterl~t t'iordt,

- (tat het z\'Jal~-cniveatl (dat is dut spanningsniv~&u in hat beeJ.d~

51e;1'1aa1 0 ~at overeenlcol.lt lJet 1ichtiatensiteit nul in de cBL1ere.)

op sen bepaalde vaste potentiaal vastce1ecd ITordt (zeno 3 e 

kland rlord-;;) ~

0" de.t da synchronisatiepulsen van het videosii;naaJ. afcckapt

\'Jorden,

" dat de uitgan&siu~edantie van de c~1eraversterker waaruit
-

het videosir;na3.1 afkol;,stig is v o.an:-;epE1st IVordt aan de ini~C',nGS=

trap (T5 )van de intel;ratieschakelinr,o

De laatste trap (T
3

) van de voorve:("sterker J:1oet een stroOlu

level'en die evenz-ediF: is me';: het beeJ.dsignaal aan de ingang

De versterking 6eschiedt door de tegenGekoppelde transistor

De versterlri~1b ir:; i.;a;:il:lD,al 4 ..1aal (£o~~.~~c~~..r_V!ee~~~~~. ~l:.)
en2~~er ~00rs~~~c

is te re~elen Bet de ~otentio~eter R- v,

( 1_ ""c,-,""u;,,) 'Il'teo 'It; -~'. 0 J e"l'••J •• , ........... 01. .0_1. ~,-_~.. ~ L ...

r
,\Ot:~ ~. _· ..:or:~'~'i..l~tcn ':._.~ (..,~_:c
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;:o"T'elnet',;erLen in de voor;er~oter"er (tu:;sC'n .L'1' '''-'2 en 'l''))':'oot
1 '

zijn ten opzichte van 50 seconde. D&a,:" \'Ie slechts tel:!aken heaDen

l£et een stilstaand beel~, en de beeldinhoud due co~stant is,

~eldt dit ook voor onbep~ald 19nge tijd, als te~~in3te de licht

i::tellsitei t V2.n de spot niet vej,,~c.;,nderd ",:or<it.

!3ren::,'en r/e ech ter een 0eYJUste veranderinG ac.;,n in de s::ot, ev.

een verl.:ina.eriag van de licl1 tj.n tensitei t, of onderc:.rul:':-:en Vie de

straalstroom van de l~athodcstraalbuis, zodat de spot verd~ijnt,

dan zal het zvartniveau veranderen,

Jij der":elijke iJanipuls.ties zal het in,'~angssit,naal van de video

inter;rator hinderlijl: gaan z'"Jeven, rlae,rdoor llletingen aan dit

6i::no.a1 be;:lOeilijJ"t ;Jorder.. •

.JaarO::l is het noodzakelijk do.t het nulnive<:i:l van het beeldsir,naal

"ct cen speciale voorzienini:; vast(;ele~d \'lordt. Di t ~ebeurt l.let

eell zo;-:;enaamde l~l:)cischckeling of niveauhersteller. Deze bestaat

uiteen diode (D
1

) die 'oelast is ,jet de \'!eers-cand R<33 k.n.).

:T.iernede 1::orden de toppen van de synchronisatiepulsen vastgelegd

op die potentiaul 1!lG.D.;J:'bij de diode jllist e;eJe:tdto De lJotentiaal

l\,an ing0steld norden r:.et ~e potentiollleteF.' R
v

(niveau<-'i:-ec;elaa.l') 0

DooX"' ;let::leH:Jen van de tO~Jpei1 li[it tevens h~t nulniveau Vi:l.l1 het

beelc.l.siCllaal (;:;zuartniveau) vast dau:c de £;1'oot'ce "ID-n de

synchronicatiepulsen constant iso

0.:; -caveeJ. doorza1C"l.'el1 van de sync~1roni,:atie:'1ulsenin de niveD.u"

diode te voorkomen f rJOi'dt de LlemscnakelinG voorafGec;u.an -door

een ew.i ttervolcer lliet een lae;e uit~;anGsiupedantieG

i:;en berekel'line van de l::lemschak~ling is to vinden in para.:;rao.f ::; 0

Let afko.ppen va."1 de synch:conisatiepulsen ~ die ceen inforL1atie

c.rC1l de spot bevatten ;::ebeur'i; aai! de basis van T
3

door aet de

niveaure[;elaax het zuartniveau ZQ in te stellen dat deze ,:;eJ.ijk

ic aan een basis6punning ':'?aarbij T
3

:;ecn stroam ::J8er tL'e}:t.

j)at decl V£'.1'J. 11Ct si::n<:&l Coa';; on0.e1' c2it niv:::au lie:; ~'!ord.t dua

in c;,e SlJot overeen5.0~t uet ::et"toevo~:,:en'l vall een st:ccon nul
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i)c tr:~:lsi:·;tor '...- .. .')c:;i.e i" (lll.;::;tr,c: 'coo!: ,!" i:.t~·,~·.~tie.,c;Hl... :elini~
:; .

rJet 8<:!n strOO!.~ voeden die evenredig is I"et de beeldsir;naalsnanninF;.

:Jeze evenredi':h:::id is slec:--.ts :~e·;1(::.al·boT:,;d Rls d.e uit.~an~·,·siiJ:gedo.i1tie

V3.n T
3

~;root is ill vCl'.:cIij::i1':'{: Let (0 it:! ·c'.;-:[;si:.:...!)ec:ar,tie 'Ie-a ':.:'5'

(ie, voorc.l '.:::i,i ~:},cinere ::;-croLe'l, ::;te!'~< 1:.a.1 vc.xie:,,'cL.

Door :·.!etii1i;e;: is vc.stl;esteld at de il1u ·c.r.;; VUi1 T
5

vervc.J).~en

{;eclb.c:l t 2:an ,'lord-en door een ;{.leine spe.nni'1,·:sbroil van CC'. 2,5 volt

(:-nies:.)C'.nning) TJet in serie cen weerntal1d die in ilet stroom

.::;e'iJied van 0, '1 tot 1 rr.A varieert tU8sen 370 en 10011. •.:anneer

~e 'Iocr bo'Ien~enoewde evenredi~heid een linearitcit eisen

naunl:euri::er dan 0,5% dan r,eldt de vol~ende eis voor de uitgo.nhS

·."!ee~'stand R
U3

van '1'3:

= 54 :c .fl.. •

~( :~an als voIgt uitr:;edruki.; Horden in de l1--l)al'aJ.1eters en emitter~·u .
3weerstand van T

3
(AF 116).

( 8)

.Je h=parar.:eters zijn niet constant als de collecto:cstroom 'variee:ct

en gelden allee~'1 voor :deine signalen exact 9 ;:'--'.Clr 'Ioo:c een

glo~'c.le be~e~r;:eni).'l.G \'!aar hat hier OJ:! gao.t 9 lcunnen de rmarden

:"enomen worden bij de ie verrrachten cemiddelde collectorstroom o

I"

h
22e = 50.10·'0 A/V

h
21e = 150 (~ 0< a)

h12~
;;:

c:; .,,,-4
...,I~ IV

h;: PI = 75012. ...
~ij een erootte 'laD de

fmh6tH;utie in ~H} c~z

emiti;;e:l.." \Jee.·ut....nd:R van 2uO.n. levart
e~

:J
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ru.:=-\
U,

'''061' de in:..:an!jsirmedantie celdt 8 ..15 els C:;at deze de voorcaande

-crn? niet te veel l.::a~ celasten en c.ht clcze consta;.~,t :..oet zijI'l.

st1'oc'...::. 1l.2.:,1 (:~ Jaatste ois :~an iliet V()J.j<:~'.i1. norden, ~lc.nr

R. =
~3

en

de stl-oomver-sterl:inr;sfactor h
Z

" bi;j 1:1eine str.oorj s'i;el'~ ver,e
andert.

_AJ~3mA
• I I t

LJ" ..-A'L~
II aff;etro~cken"door

i
COIJD

lmA

3mA

I I I t

I: ~"("'ek"T.l'j;l'
I ,~CL .. " LA.l.,""
I I I It_ l L-~__

potentiatl niveaurc~elaar

6V

Fir; 0 <>14-

Het 'lei-loop van (van links naar rech ts) de basisslJilnninc; van T
3

i

de collectorstroom VRn '1'3 en de ami t terstY:"oOIr: van T
5

(= inf,anGs~

stroom inte~ratie-~ch~~lini;)

~ij de uiteindelijk :::-e1.ozen \'!aarde van l~ : 470.n. i welke een
e

compro:-lis is tussen de seste1de eisen g Ol~j;~t de laatste t1'a-o

bim,en O~j ~.; lineair te zi.in voor i > 1 mho (zie meting
c ..?

~1~tirD..f::r~af L:.) I!t (Jil OO~\. voo:;:- een stro()l.~':;~;-.leirJ.cr 6.c~j1 '1 j~lA line:lix'i'i;.:=~t

';2 :.... <;o.~ :~· ... :.:... ,,l:;::":..:.nGiGto.rv::n C'. e zc -er2.;? te

'I' .' ~... ......

c,
~;C ...

D.fl.ll i. T
C

"' ",L'- ......
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i > 1 UA.
C

Bert metin!j -coon'c aUll (:?c,ruo;ruaf L:,) ::Jut de ec..n de i11te[:rator

toe:;evocr<lc Stl"OOI.1 n\.l. in ilet t:;~iljcct v",n 0 tot 5 uA lincQ.ir

uls functie van c1e Ll, :o,n;:BS~Jc::.rlililJ.; verloopt.

De d::"ode 1.12 is <l;".r.';ebr.c~cht o!:~ !'let 0litrCGel1 'Jc.LJ. .::rote ne,:;at:5.eve

spanning v.c:.,-. de e;litter vnn rl'~, lh.c deze trannistor zou ku.1Ben
';)

oeschadiL;en, te voor~:olJen. Een Pl08e1ijlt:heid die zicil V001' zou

kunnen deen uanneer i i
com);>. c~

Ter verduidelij~ing van het betaog is ~et verloop van de

spannin~en en strocen ~eschetst in fi~.-14-.

c. De topctetector

tiet spRnningsverloop op de belunGrijl~te punten in ~it ~eel

van de video-inte;;rator is \'Jeer.·e..;even in fiG. -1j-e

f

d)Uit5anF,ssicna~1 Yor. o

yideo~inteGrutor

--=3.5V
b)Sienaa1 E:el:lemd door D4

beeldtijd: s1i sec... ..

_-sv

t
a)Uitganessignaal inteerator

c)Si~naal na dete~tie

:F'i~o <>15'~o

:~e~ v0rloop van de sp~nningen in oe topdetector schaLeling o

ic 2vcnre~iG ~et de liclltintenDiteitsv~r~elin~l(x)- Door de

J~:J..eL'schd:02..inbv ..:evor::c2 cloor DL.. en ~~ '.'/Cretan 0.0 ...axilJ,a van di t
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3, ~erekening va~ ~e co~ponenten.

Je veranderin~ van de spanning over de condensator C ten
.:. ....i;

gevolge van de collectorstroom van T
5

is:

d V
c

dt

i c
C
j.nt

V is:
c

V
c

(10)R
115

i :; i
C 6

i bestaat uit een deel (1 ) dat oncfh"'n'-.e:.ij2: vr.:, ~ .. 2,'~. Je21c s
dat evenredig met

~aarin R
u

de uitgangsimpedantie van T
5

voorstelto

~uhstitut~e van (10) in (9) geeft:

dV V ic c s
dt + C R

:; -c-
iZl-:; u

5 in·;;

Oplossing van daze D.~. levert op:

11
c (1 - e -t

), welke uitdrukking

in een reeks ont~ikkeld kan ~orden;



v
c i

s
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t
R Cu ";', ,'.S -_.. "

worden:

c
~ • _ .J

-'-. .. _ i"
kunnen de derde en hogere machten verwaarloosd

v = i t
c s C ~:_.)"

In het ideale ~eval (R
u

nlaats: V = ----Cs t. 5• c

t(1 - ----)
2R C.

Us ::'I;t

oneindig ~root) vindt ideale integratie

~ensen 'we een afnij~ing van minder dan O.S ~ aan het einde van

de integratie (dus l'~c.. een tijd L ), dan moet [elden:

L

dUB:

C = 10 0 000 pf
i~L'i;

['iCC 0

Ge uitgangsimpedantie van de aan T
S

stroomleverende trap is

Ru ; dan Feldt voor de uitgangsimpedantie van T
5

in geaarde

~a~issChakeling:

:~ is o~ a:1dere redenen reeds -rater dan S4 kJl ;--e"ozen,u
zoc!c:;t ~ i~ een strooFlversterkir.:sfactor 0< I va!: ca. eO uc..n de

voorw arde (-,) zo~der ~eer vold~ilL ~ordt.



~t/ r( 2

e

Rp

v '
t
l-{

c

- ?2 -

=t
q = V C (1 _ e 1/'L 1)

1 1

e . ere:(eIli,,?, van de weer~tand l\k v:aarmee de i¥.tep:rator aan

de lJi t,,:a~lp; celast :",:agworden if> analoog aan de bere"~ening

van ~ en levert een 'elijkluidende voorwaarde:u
5

De tijdens de niet~celeidende periode afgevoerde lading:

<: \

In "et hoek "fl'elevisie" van F 0 KeZ'khoi en ,J. ,Ierner ,,: blZ'J145

zijn de volgende formules aan de hand van een derpelijke ver

vangingssc~ema afgeleid:

De aan C toegevoerde lading tijdens de geleidende periode:

::et vervanginrsschema van de klemschakeling is hierboven ge

schetst. ~et ernaast geschetste signaal van de spanningsbron

is 0 volt gedurende t 1 sec., Vt volt gedurende t
2

seco C is

de !<o~pelcondensatoro R de inwendige weerstand van de spanninq6~, p t::

:ron. Rd de veleidingsweerstand ven de diode. R de belastings-

~eerstand aan~eGloten op een voorspanning Vso De diode is VOOT~

~esteld door een schakelaar, die gesloten is gedurende de

geleidende periode ~ 0
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hier verschilt hierin van degene die op de

boven aangeha&lde plaats beschreven wordt dat de belastings

weerstand R op een voorspanning Va aan~esloten is. Daarom

geldt hier voor V
t

1:

v ' =t

-t,/ 't 1
+ pV

t
+ V

s

zodat:

q =2
+ p)

-t /
2 '"C Z

) .
Ladingseven~icht:

hieruit voIgt:

__ _~ 1 + p) V + V~]V1 ~i...._ _

-t'/-(1 -tz/-r 2
e

Daar bij~ V = 4 volt 9 R = 25.n. 9 C = 64 A. Ft _ d /'
pV h = 0~2 voIt 9 R = 28 9 R = 33 k

~ p
t, = ;( = 5,0 ~Bg t z = L - -r: = 59~s?

t 2/ -r: 2
e veel k1einer dan een ge1dt VOOT V, de veT~

eenvoudiging:

t z R ~ Rd
V, = P (V" -:- V )

t
1

R s

V
1 "2 R ~ Rd (V t v V )

of: J a
(13)0V

t
=

t" R VI...
Uit (13) blijkt dat de in~endige ryeerstand

~ron klein moet zijn. R komt overeen met

. , tIm dPi I' 'k ' 1van em~~ ervo ger 12~ e ge ~J 16 aan S

R aan de s~annings-p •
de uitg£nssueerstand

R h
11= g +

ex'



- 34 -

750.S1.

80Ai 116 jR~~g~ __
~ uitgangsweerstand eerste

~ 1500..n..

?odat 11 = 21'. .n. .
p

Verder is: V ~3 volt
6

V
t ~l;, volt

R = 33 k

en Rd ~ 25 ..n.. Invullen in (13) levert op:

V1 -3
V = 32.10 •

t

De doorzakking is dus onfeveer 3 ~.

Hoe~el een kleinere naarde sevenst zou zijn, blijkt 3 % in de

practijk nog aeeeptabel te zijn en bij de metingen geen moeilijk

heden te geven.

05'----I Ck+0 . t---:.;.-,r-----.--:--iO---r----r----o+

Vi

-3,SV

In deze sehakeling ken door verschillende oorzaken vervorming

optreden. die door een juiste dimensionering van de componenten

voorkomen of ver~inderd ken norden •

.9)?f!1~r:{:i;.~':"

De Ja1ic8~~1~i~G van de diode D4 en D
5

is ca. 0,6 volt. De

L-atl,oA~ 'lan '\ l:-evi~dt tiel': steeds ap een J1otenti!:~l V~ri -3,5

volt. ~e ~lein8te negatieve ~panning aan de anode van D
4

is

dan -3,5 + 0,6 ~ -3,9 volt. ~an de anode van J
5

:
-3,5 + 1,2 = -2,3 volt.
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Oorzaken van vervorming:

1) Aan de neratieve flank Crechterhelft) van het uitgangssirnaa1

Czie fiF,o 16 d)

a) De 3panninF, van de topdetector (v ) voIgt de ot~n'.J.lcl';.C.()
u

niet.

b) De toppen van de spanning aan de klemschakaling (V
k

) volgen

de cdmllendo niet.

2) Aan de positieve flank Clinkerhelft) van het uitgangssignaal.

De spanning zakt door in diode D4 (klemschakeling).

]e gaan er van ult dat de aan de ingang aangeboden spanning Vi

In aIle figuren is de positieve

richting van de spanning omlaag.

- L

~2,p~_o,

a) In hoofstuk II is afgeleid:

-

=max

In andere vorm geeft doze vergelijking de maximale ~aardQ

van de eerste afgeleide naaT de tijd van de o~.ull~~d~ V
u

van de uitgangsspanning v :
u

2 ~ I 1- sec.s 50
A

tx

:C h ) h

V Ct)
u
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Clax.
(7a)

Door de belastingsTIeerstand R
d

daalt de spanning v gedurende
u

de tijd tussen tcee toppen van vi:

t

(v 2,3)
Rd Cd

v = + eu u

t

Idd:uI (~.. 2,3) 1 ~d Cd
= + R

d Cd
e·u

Vu

-l~~Vu " I , I

",: ',:+ , I 'oj

t2•3V
t,-----------O

rils ~ de omhullende goed voIgt moet s~eed6 gelden:u

d V I d v I---'.:! ~-~
dt ....... dt

Het ongunsiigsie geval treedt op als:

flu] = 4 voltmax

v = 0 voltu

~
~ 1P4 • ~~ =: 73C >'/Sp.c.

c~d ~d

:~d Cd ~ 3,14 10-3 sec.



- 37 -

b) In de klemschakelin~ moeten de tappen var. de spanning V
k

de omhullende volgen.

'Joor een globale 0G=8~.0::l:'.r.5 van de vereiste R
k

C
k
-tijd nemen

we aan:

- dat de koppelcondensator C
k

slechts belast wordt met de

~eerstand Rk en niet door de topdetector.

dat in de integrator de neeatieve toppen van de spanning vi

vastliggen, ter~ijl in de klemschakeling juist de positieve

toppen van v k op hetzelfde niveau gebracht moeten ~orden.

liIaxL °

De rnaximalG vG~ei6t0 nivGauvoTand~ring in de klG8schakeling o

gedurendG een lijntijd L
1

:

~ Vk I
dt

hierin is Vk de omhullende van de spanning vko

De door Rk gedurende G0n lijntijd aan ~ toegevoerde lading

q moet deze niveaudaling veroorzaken.

2 0 9 -} t vkq = L o i == L
~te;em

2,9 + ~- \./

1~-21Lo
AC

~ L ( 15)~~~ Ck~ dt max
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d V
k

dt max max.

I'.eest ongunstige reval : [vkJ max ::; 4 volt

-lk = a volt.

(16)

~~:,

De doorzakking in de klems6hakeling. De berekening is slechts

globaal.

f

net signaal in de klemschakeling zakt 0061. 0 door t~ngevolge van

belasting door ~t en door de topdetector e De lacUt1r;dio ~ aan

Ck gedurende een lijntijd tOGvoert is reeds eerder barekond:

2~9 {- t \lk
qR = Lo R

k

Belasting van de det8cto~~

v·I

Op hot ~HOn~ oat Vk de ~uB~d€ van v hereikt {punt p) ITaat D
u 5

geleiden en '.;:or,t in serie :l:et C
k

de cO:ldensator Cd tF' ~;ta,:,n•

.:c bescL01:wen de r,P2nnini~Rbron vi (intep:ratiecc--,nyeling) als

ideaal.



L.(

d v
dt

U
) L.

stijgende flank zal de spanning v
k

dus

verschillen van de vereiste toenamc:

het einde van de

fractie Cd
Cd + C:r

- 39 -

een

~;a8r de rt Cd-tijd ~lein is voor een waarde van R van ongeveer
g g

100JQ, zal de apanningsstijging overed' na het bereiken van

punt P, evenredig zijn aan de spanningsstijging over C
k

(twee

condensators in serie).

d VkVerdeT moet de BCQiddelde ~aarde van v
k

met een bedrag ~ ~ L

per lijntijd dalen:

De aan Ck toegevoerde lading vanuit Cd is dan:

De totale toegevoerde lading qt:
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,r =- e i":' t\"o l: r t : .. i J ee::

I~aing q af. \uiercioor treecit net cioorz~~:en 0p}.
a

Voor I~di:l,~aever.~':ic;.:t J:1oet

o
"'[l

zij:'l

Ge~urend~ daze ~eriode ~ reldt vaer d~ Gt~OOL door diod0 D4:

claar de sp&ur.in~sbron v. ideaal
:t.

~Jl7.. 1 ~'5)

-t/-( '1
v"

i d = 'R+- e

verondcrsteld Bor§t.

(zie liti.

:-:ierin i~· v
1 = de doorzakspnr.ninr;.,.

-, I = cie geleidinssveerctana van D4
.,

g

1'1 = R' c;~ •g "'-

Af~cvoerde Infinr; 0 :-a

-( ~t/ 't' .,t/ -( 1
v'l fe 1

Ci =
R~

dt := v
1

C, (1 - e )
0- .{:

0

.ianneer RO ..... <: 500 J1. veronderstelo. \'!o4~dt is de invloed van dG
b

e"i;:acht te verrlU:.l.'l:'lozen:

c = v.., Ck"a I.

Substitutie van (19) en (17) in (18) levert Opg
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-; i.

;~:: x < -'iT < + -~, ~l-

en voor [i o J = 'r volt:
,.:. L12.J;:

Ii 'l, .
.. 10 < + 37(,

dt

~a vQ'i&tie in de doorzcr~~in0 is d~s:

Da conden3atOi.' Cd i:,8.:>; dUG niet O:oot zijn t~n opzichte van Cke

:':erJen \10 Cd = .~. C
k

:

Li t::;edZ'ukt in ~~rocanten van [v.~,..) = L:. vol'i:::
" max

ConclUDies van de ~e~ekenin~en onder C):

iJij de l<:euze van ~~ Ck~ Rd en Cd dienen vie rel~ening te nouden

net de voorwaarden (12)0 (14)0 (16) en @et het hierboven be=

rel:endeo

R, >; L;·6c k n. •
.. C :::;-'

It. = 1 ;.; n

c ~ .. , .'

: .

(12)
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1 __ 2700
Cd ~ ',,' C._,: •_ 2

c. =: 1500 p::.
<4.. ~ --_.. - .....- --

f.) H~t In,3.'"':cl.oorlo.a.tfilter_C":D __ •· .• _"... "'... _t....... Cl~rl ... &:.o>_ .... &-._._~C"" ......~__

ilo detectoTspcnning

en aen freCu8ntie t
beva'i; een

1
~ 16 kHz haeft.

De amplitude van deze rimpel i~·o.

d V d \'
(~ t.1 Lor = .} d't')d'i;

Voor Rd = 1 N..nsl:), Cd = 1500 pf is:

d 1T
\:.

Cot h· + 2.?)..: . 'j

~~r"'. G-e'

,.
" .,." -i!:3CC,
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r = (736 + 4200) 64.10-6 = 0,29 volt.

Iv r . val: :1et
U Liax

... 20
r =~ 1(;0 ::::::. [)

T

~en rinl)el van .. % is noc; toslClu.t'uaG.%' i..'1 het 6i~naal., ':JUlt 11iot

hi;~(lerlijk iu !let ~eeld van het si~ne.cl op cle oscillogra",f.

Het laa~doo~lnatfilter zul Z0 Gadiwc~sioneerd llioeten ziju, dat

voor :requenties van ~6 k~z een verz~lli~inG van 8 Maul cptr~edt.

U
Verz~~~ng (u~) ~

:L

1

V1 + 2 R 22'
W f C f

1
;;; 7)

o

I'

n~ c? = 80010-0
5CCo

~ i

~~ ~ = 100 k.n. Q

x

De ~~oCn tijd kan no~ Groter Lenomen Dordeuo waar vcrdcr~ ver~
i: x

kleining van de rimpel is vaor het oog n~uuelijk6 D~~rne0nba~~B

en or beata-at G'evam- dat er vervorLling o~t:('eedt ;,1 )-.et uii;<>

cangssi"'naal V doorda:c de hOg0Z'C harmonischen van di'c periodieke> l:) u

si~nEH.:.l (periodetijd 5~ acco) verzt7D.kt norden cioor L1ct fil·Gor ..
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4. :=nl:ele metingen nan (1e video inter;rator

video-':':1tC:;:::'i.'tor :'3 seco:'"'::,l:i..cecr;l. :-iet :::'-G Uca..ro;-" on!:lo~_'el:':"j:c

inJ';CG'Z'D,tor VD.Gt te Gtoller.•

Zen mc.nier Ol'J de scl:alcelintj b~ t'3Dten zou :.:~men Z
~ ,ir
..l-.,JJ. ,

)rojecteren V£'.l1 cen oeeld 0:0 cl.e zign£.eJ.~::'ac.t van de 0p:leer'

bu;i.:::, \marin d.e lichtintensiteitsver~cli."i~ be~,;;J_alde OVCL'cer..

ko,usten vertoont met die van de spot; iilG.Etr vaL1\J~Ge af1.7ijking(;m

in de CaI.1era (zie hfc1,st. VI) is het testsi~naz.l cia t ald~s

ontst~ct uinder na'l.ml:eurig dc.n de te ver'.lO,ch ten naur:lceuri.:;heid

van de videe-inte~ratcr. Len der~eli.jke Getin~ heeft eeen zin.

O~ de sch~celing iu zijn 0eheel te teston ~order. drie ver

schillende i11ctin[en ui-l;r;evoor6- t d.ie ellc ee:'. bC:laaJ.d dee~_ vex,

oc scn~~elinrr of bcpaa1~o eigensche2pen vm1 een deel, veor hun

Dez~ meting be~aalt de lin8a'.;oitc:i:i; 'lJan cat dee::. va!.'), de schekel:L:a2:

de

i. . bij too"
::l.n',:;

passi.ng in de pzoactijk van de video"inte[';:rE'.io;~ is Ol1~eveex' 5 lilA) G

Gemeten l,::>:.:dt he';:; V:'i)rbE.l1d tus3en ~>. t on v ;:,;,6t em zender
J..l"!. b-z

aan~e~i6h0id van cow~aus~tiestrcom i v~1 1 iliA L, het
- camp

Ge~i0d V~1 0 tot 5 n~o (De waxi~ale ~aarde van

r: ....... l r~,.~,~",--, ';'~'.' r"........ - \.:~- ,~ ...JJ. Vt.. _-.4 J.

5

Dfl c>n.n~ .. in·· v~ ',vor -t ·C . ..eter: ten o"':'),-o.ic: .. te "/::"11 ':c vocli:"J I 'G-
,) ..

"8!)".nilin.' .;a.'1 ~+ 1,_ volt.
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i'abellen

camp C01."'1p
= 1 rnA

v. (V) i. t (ll<~)
1)3 ::.n

0,34 0,20
0,52 0,50

0,'(9 1,00
1,05 1,50

1,33 2,00
1,60 2.,50
1,86 3,00
2,12 3,50
2 ;,:0 1:',00,:;0

2 r~ ':',50,,,)0

2,92 5,00

v C'"' . ("I.'
h~

'J ~ :J.. i :.t ~.

:.;

v. o,~6 °°3 0,97 0,20
'1,12 0,50
1,36 1,00
1,62 1,50
'i ,86 2,00

2,12 2,50
2,37 3,00
2,63 3,50
2,88 '+,CO

3,1 ur 4,50

3039 5~OO

:Jij P0sc110v.',7~,n.::; V~D. ::i.e b:i.j bC'v'0:1s'i;2.£l'::'lde ts..belJ,8Xl bellOZ'ondo

G:afie};:;,m (;:;,lze B2) me:i':Wi:l no ap <iu'c door ::.Xls'GelJ.on. iran de

com:penS2.tie6'i;~oom o~ 1 mA, hot niet-2i~e~ir0 Gebicd in het

verDanc.1 (voo>:' i, , < 1 m.J\.) v0:;,~dt'Jijn'i:o ;-~0'i; veZ'band 'C1.~ssen :i =', :',"",,',2Yl'0 __

en Vb heert d2.n sen lil.1eari'Geit be'GoY.' d<..'.:C 0,5 ~5 ..
.3

b) De statische lincaxiteit vcn de v:Ldco intcG!'e.to::> 0
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...._-----__4.._ __
64~s S~s

I1et ~oe":::..od:::.e:~e in!;,;:.i1~;.3-icr.anl Qa.t bi2 de jleti:!.,:, -'e',Jr1ti~:t -.:orCt,

ve~loupt zc~ls hie2n&~st ~e6C~QtGt.

stuuTy)ulsen inteGrator

+
Glvl 2314
Philips

pUls:;enorator

c
• I

:-C:-:_J--:
Rj=100M

video
intecrator

C=SKpF

cclijk5~o BVE
GH 6020 Philips

Uni~or 4 s
rneetbex'eil\:
10 V
R. = 1 1'I

J.

~'e ;·1etel.1 bij ver6chL'.~.0A:.cJ," rJs.;;;.;>r:.Qu van V", de t~i·i;:';2J1hs8}:lG\nnil.1g
(,

v ~
U.

DG ~'!aarde van V,. r:ordt r:eme'i;en filet een eenvoudig0 tOi?datectoX'··.
v

rIcers ta..Yld van 100 "L n 0

VG5:: de l:letii1e rJOX'Llt Cle aa.lp8.BSii1ges':Je~A~s·i;a:i1d van 75.n. aE'n dG

inGun,3 van de video intc'jrc..tor vC~,:"'.7ijd0rdQ Olll de pu16r;enerato:~'

niet te overbelasten o

If l'Jordt ceneten illet een voltueter :.:13';; een im;w.;dd:'..ge l'Jee:.rstandv.
V;::',1 'l i·A.n., de voo::·:~'esc:').::"'evc:.:. e.f61vi'~'.':ec:·~-···;...':'.6.

VQ..~ V. ;; c. 5 v():I.·~
'I: •

("/ ) l:i~,i;..a"l i~.
u
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de G:":1chronisatie}Julsen VQn :1et video3L~naal C', > volt is.

(~ ) + 11,~ vv:t.
v~

c.

V
t

(V) - V (V)
~

Vt ~ 0,50 ': t 8Lr
O,5'! 1,88

0,53 2,42

0,55 2,96

0,57 3,50

0,59 4,06

O,G1 L~,56

0,63 5,16
0965 5970
0~67 6 9 20

0968 6 9 46

"if ~ 0969 6950,'.

"

Ret vez-band tussen Vt en Vu is bete~'.' dan 1 % linG2.iJ:>o ::et gebied

Daarbinnen V var~eert liGt tU6sen 6 Q50 en-1~J4 volt een heelt
u

dus ee:u. [;roo-i;-~e V~ 4~ 6G vol-;;"

c) Dyi:!aL1ische meting aa.l1 de video int~gratOl'.

e-i_~~1~~1,2:":7~""~n. .
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in-an,: een cil"l"J.sver,,:ice slJUnninc :J.anGJ..uiten. Liic, 0... ue realite:it

h~;;'ben dat do me.xiHue hc;llillg van C:e sinus~;:::-oruile ij'e2..ijk :.:..:::;

a;:.n tie D<:.xin::.lc hell:;'nr; v:?n de ::ro:,':'E,e VW1 u&'.1S'_'.

Vaor de llau3Ge lcro:,.:.r:.e ;;elc~,t:

d V:tI = 1n~·. V
d t we.X "..1

Veer de sinu6spanninG:

v =? V sin wts s

cl V
-d--t~ = -~, Vs .w. cos wt

rrac..rin V de te::.;-top riB,c:.rde
13

van de SinUG6pa~~ing is.

hoven [}<i~

lile.x
= ~- v • W

6

\"a.a~de ~ d .!E,/
dt Llax =

cl V
1.\

,..; .'.
"'"

1)e ve!"vo!"uing die hie::.."in Geuete1.1 FJOro:;; 9

is een De.at '\roo;:' de dynamische nu.un:c~uri,gilcid van c.e vio.ec.,
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~ff 0
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0 14~o
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0 1 gO

0 1 ~O
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in:!:~:w·:'Ei{Gi'TG (R ) ~ GE:xiDac.l
11

~:IVEAU (R1)~ .;.10 9 '7volto
. v2

~IO;::~';;OIl ~!aa!'ClG de ui t:;8.n.--:.ss:;a~'!:1l.i~1:'";

I:. volt ~ 1 9
L:·1 vol':; ef:r~

GM 2314 Pl:.IGGenerz.tor
Phili~JS

R.1M

stU1.1r~~111se:1. ::..nt2:.;r2.tor

'enerc,..~ox·
vidcc- F:i...-2.:;......

]IVs
rndic-7-

ViI
intefTator-' Rrv hwtcr

'V ~

sim:w:.,

Gli 231
Philip

V66r LO i-::)ting ~7orclt de klerlschakeling i~1 (1,0 voorve:i.~Gte,-~l:e:i.·

vervc.nGcn c'oor een sya.nningi3deler. Doo~~ :1et oatbl~eken v:.:.D.

sync;u'onisatiepulse~ in het sign.aal l:c.n deze kle;:).Gc;~aLclil1G

nl. C4anleidin~ Geven 'cot extra vervorminc, die bij .--:e~):."ui.:~

von ecn video6i~nc.El niet optl"eedt.

ef?o \:~·.D..'('de grond f:req.
II 11 2e harmonische

" " 3e II

" " 4e II

H r; 5e Ii

TLJ.~~l_._.,r .....~



- 50 -

v. ~et licht-optische gedee1te

1) Het vergrotende lenzensysteem

De opstelling zal gebruikt worden voor het meten aan de spot

van kathodestraalbuizen. De halfwaardebreedte van een dergelijke

spot is on~eveer 0,15 rom.

De G.fLzt:~_nbcn van het fotegeleidingsoppervlak op de signaal

plaat van de opneembuis (een vidicon) zijn: 9,4 bij 12,5 mm.

~Je nemen aan dat het oppervlak dat door de elektronenbundel

van de buis wordt afgetast dezelfde afmetingen heeft. Het ge

deelte van het spotbeeld waarvan de lichtintensiteit grater

is ~an 1% van de maximale waarde, moet geheel binnen het afge

taste oppervlak vallen. Voor de diameter b van dit deel is in

heofdstuk III afgeleid:

De vereiste vorgroting A VQn het lenzansyo~eern is daD Q veor

ho~ ~oval da"i: Dk = 09158W:

Voor he~ lenzensysteem is eec camera objectief gekozen

(p~illai~d typo H 16=RX) met oen b~andpunt6af6tand f = 10 u~

en een lensopening veil 1 1~6.

Bij normaal gebruik van de camera oerkt dit objecti~f ver=

kloinend; hat cerpt een verkleind beeld van het op te nemen

voorverp op do plaat van de opneembuia.

Orn een ver~root beeld van de spot te verkrijgen ~ordt het

objectief omgekeerd en op korte afstend van het Gcherm van

de ~athode6traalbuis veor de spot geplaatst.
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Voor de verhouding van beeld- en voorwerpafstand geldt:

v
b f:::A=-':""'-

v - f
:::

b - f
f

":) .. een vergroting A ::: 24 is dus:...,J..J

f f 10,4v ::: A + ::;: mm

b ::: A.v ::: 250 mm

2) De afstandsindicatie

Om de absolute waarde van de diameter van de spot to kunnen

./
SPO);

scherm KSE

I
• a

objc tie:t' n

--plateau

ref oobject--

i
net plateau met de boidc objoctieven.

'Joor
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Hiertoe is de optische inrichting uitgebreid met een tweede

objectief, dat identiek is aan het objectief dat voor de ver

groting van de spot zorg draagt. Het wordt eemonteerd onder

een hoek van 900 ten opzichte van het eerate objectief.

(zie fig. -16.). Door gebruikmaking van een halfdoorlaatspiegel

die een hoek van 450 met de optische assen van beide objectieven

maakt is het mogelijk op de signaalplaat van de camera zowel

het beeld van de spot als het beeld van het referentieobject

te projecteren.

Objectieven, spiegel en referentieobject zijn tesamen op een

plateau gemonteerd.

Om een vergelijking in grootte tussen spot en referentieobject

mogelijk te maken, moet de afstand van beide objectieven tot

het snijpunt van het spiegeloppervlak met de optische assen,

gelijk zijnj de vergroting van de lenzensystemen is dan gelijk

ala de beelden van beide voorwerpen op de signaalplaat ge

focusseerd zijn.

Vet referentieobject is een stuurrooster uit een schijftriode.

Bet bestaat utt 8en metalon plaatje met een vierkant get eria.

~aarover, cvoncijdig aan olkaar~ vcrgulde draadjeG zija ge

spannOD met een ooderlin~o afstand van 40 0

~006tCr.

3et verlichte refcrentic object.
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;;et otject wordt verlic~t door een schuin eronder ~eplaatst

(tussen o~ject en lens) gloeilampje.

net licht wordt door de gouden draadjes weerkaatat, en door

de lens geworpen, zodat er op de plaat van de opneembuis een

aantal lichtende lijnen ontstaan. Het rooster is zo opgesteld

dat deze lijnen evenwijdig zijn aan de denkbeeldige raster

lijnen die door de elektronenbundel van de opneembuis worden

afgetast. Er zijn dan op regelmatige afstanden van elkaar,

groepjes rasterlijnen, die een extra lichtintensiteit hebben.

Na periodieke integratie in de video integrator verschijnt

dit extra beeldsignaal in de vorm van een serie pieken in het

uitgangssignaal van de video integrator (fig. -18).

Fig. =18·-·

Ditgangssignaal video-integTstoT met afB~~ndai~dica~i0=piGkono

De ondo~linge afstand van de pieken komt overeen mat cle onder.

linr,e afet<:l21d van de roosie:rdraden ~ 40/"" 0

De aan~ezigheid van deze pieken gevGn alleTGerst ~en globalG

indTuk va.n de afmeting van de spot 0 tert7ijl vooX' n8.u\J;~euriG0

meting van de spotdiametor hiervan gebru1k ge@aakt wordt em

de horizontala afbuiging van de o6cillograaf die hot uit

gangssi~naal qeergGeft dQ calibrerenG
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3) Eet instellen van het spotbeeld

In zijn definitieve vorm wordt de gehele optische opstelling

gemonteerd op een optische rail. Daar een houder voor de te

onderzoeken kathodestraalbuizen nog niet beschikbaar is, moet

de kathodestraalbuis waarvan ne de spot willen opnemen in het

verlengde van de rail opgesteld worden (bijvoorbeeld ~emonteerd

in een oscil~ograaf).

llet plateau met de lenzen, en de camera, staan beide op de

optische rail.

De positie van de drie delen ten opzichte van elkaar moet zo

danig zijn, dat het midrielpunt van de spot en van de signaal

plaat van de opneembuis zich bevinden op de optische as van het

objectief I. Is dit niet ZO, dan kan in de afbeeldingen van

spot en referentieobject vervorming optreden.

De positie van het plateau is inatelbaar door middel van een

support en kan in de richting van de rail, evenals in horizon

tale en vertikale richting loodrecht hierop bewogen worden.

DooX' vcrpleatsillg in beide le.a\;s't;genoelJde richtingoZJ kan mod).

Q8D klcine afoijking in de posltis van de spot ten opzichto

van ae vergrctingslens gecorrigeerd ~ordeno

Voor het afbeelden ven de spot met een geuenst~ vergroting A

stellen ve eerst met de vergroting overeenkomende beelclafstand

b in, door verschuiven van de ca~eTa over de optische r~il.

Daarna kan het beelcl gefocuBseord Horden door verplaa'~sing val').

het lenzenplatee.u in railriehting met behulp von hot 6UpPOi:t 0

Hei: referentieobject is apD.Tt focu61S0erbaalr, doordet he~ ge o •

plaa'ts-e is op Glen sleetje in het plElteau da:t met oen std·~

schroef beuogen ken nordeno (zie fig. ~16)'

Bij de instelling van het beeld becrijst de monitor goedc

diensten o
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VI. reting van de halfwaardebreedte van een spot, conclusies

Om cie :J.l1stL'.llc:.';i.e op haar bruikbaarheid te testen is een meting

uitgevoerd van de halfwaardebreedte van een spot van een

kathodestraalbuis.

De meting van de halfwaardebreedte van de spot wordt bemoei

lijkt door het feit, dat het verband tussen de lichtintensiteit

op de signaalplaat der camera en de daarnee corresponderende

6panningswaarde in het beeldsignaal niet lineair is. De spanning

is evenredig met de 2/5 macht van de lichtintensiteit.

De kromme die op het scherm van de aan de uitgang aangesloten

oscillograaf verschijnt (de getrokken lijn in fig. -19-) geeft

dan o&~ niet de werkelijke lichtintensiteitsverdeling weer.

Fig. ~19~ i\!etiar; VCU'l de halfrJa.G.:';,d.ebl~eedteo

Uitgangssignaal van de video integrator bij juist inge~

steldo en gefocu6seerde spot.

UitGBilgssignaal van dezelfde spot ala de aan de camera

toegevoerde hoevee1heid licht met 50 % verminder~ lDo

Tach ken uit deze kromm~ de halfwaardebreedte bopaald Dorden~

a1 zijn hierbij de meetha~deliueen die veTricht moeten Borden,

in aantsl f,Toter.

Eet ~eeld van het intenslteitsverloop ~ordt in het midden van

de schaal v~~ de o6cillo~ra&f ingesteld, nadat met de afstandG~

indicaticpieken de horizont£lc afbuiging van de o8cillogreaf
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v,ecalibreerd is. Gaarna verlagen we, bij gelijkblijvende spot

intensiteit, de a3n de opneembuis toegevoerde hoeveelheid licht

~et een factor 2 door de openin~ van het diafragroa dat zich

in otjectief I bevindt, te verkleinen. COp de lens staan rreijkte

diafragmagetallen ::.;;;.a. 0b'cven !len de hand waarvan de door de lens

doorgelaten hoeveelheid licht met een factor 2 verminderd kan

worden).

Op het scherm ontstaat dan een kromme die verloopt als de ge

streepte lijn in fig. -19-. De top van deze kronwe komt over

een met de lichtintensiteit die de helft is van de maximale

lichtintensiteit van de spot. De afstand A - D komt dus over

een met de halfwaardebreedte D~ van de spot •....
Voor een meer uitrebreide beschrijving van de meethandelingen

zie men de ~ebruiksaanwijzing van het apparaat (blz. 3 S ).

De kathodestraalbuii waaraan ge~eten is, is het type: T55 CRT P31
(standard Phosphor) en bevindt zich in de oscillograaf: merk

Tektronix, type 516.
Voor de halfwaardebreedte van een spot behorende bij een be

paalcle straalstToo8~ mete~ ae cen waarde VUll 3 9 0 ~ 0 9 2 uitgQ~

drukt in horizontale schaaleenhedGn van de oseillograafG

De l-:orizontalo Bchaal is zo Ge~<:'_:'..i'jj:'G:3~;'O: dat:

1 6chaaldeel 60/" .

De Derkelijke waarde van Dk is dUG:

De procentuele ~aarde van de naupkeurighcid paarmee nfgelcz0n

kan worden is ongeveer 6 %0 De nauwkeuri~le~u van de video

integr-atoE' is 1 % en vanneer t7e eventuele onve.rr{10ede X"outell

uitsluiten is deze 6 i~ ook de nauwkeurigheid WaRroee de waar-de

van D, bepaald is.
K -
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~e voorna'imste bronnen van onnauwkeurigheid zijn:

a). De ruis die aanwezig is in het uitgangssignaa1. Deze ruis

is afkomstig van de eerste trap(pen) van de cameraversterker

en/of van het vidicon en bevindt zich dus a1 in het video

signaa1. Door de periodieke integratie in de video integrator

zal het hoogfrequente deel van het ruisspectrum weggemiddeld

worden, maar het laagfrequente deel (frequenties kleiner dan

16 kHz) is oak na de integratie nog aanwezig en geeft stochastische

variaties, gesuperponeerd op het "schone" uitgangssignaal.

Een Oplo6sing hiervoor zou gevonden kunnen worden door te onder

zoeken, in hoeverre het mogelijk is deze eerate trap(pen) of

het vidicon te vervangen door andere componenten, die minder

ruis bezitten. Bij de gebruikelijke toepassing van de camera

apparatuur, het aanbrengen van beelden, is deze ruis minder

hinderlijk, maar nu de camera voor meetdoeleinden toegepast

wordt is dit verschijnae1, vooral bij het meten van Kleine licht

intensiteiten, erg hinderlijk.

b). Ve korreli~heid vun het luminiscentiernateriaal. Do wazimale

korrelgrootte gGzion op het monitorscherG ligt in de orde

grootte van 20 rastcrlijnen (ca. 1~ van de spotdiameter). D0

sto~1Astische variaties in de liehtintenaiteit ten gevolgc hier

van kunnen daarom door integratie pOl' lijn Q niet gGheel \'leg"

gemiddeld Dorden. In hot uitgangssignaal ontstaan hiordoor on~

Tagel/lilatigheden ( libobbels" en ligaten") die in tegonstalling

met de onregclmatighcden die aen de ruis te crijten zijn Q

stationnair van aard ziju o maar evengoed de rneet-nauwkeuriahoid

negatiei beinvloeden$

Een verbetering is te verkrijgen door, ne focu~sering van het

spotbeeld. een z~akke positievG lens (bijvoorbeeld cen brillG=

glas) vIak achter het objectiof te plaatseoo Eet beelti veT-

vaagt dan enigzins. doordat iedera punt van de spot, door de

~eringe defocusseri~g nu ala cen rond vlekje \7ordt afgebe~ld.

De vergrotin~ ~lijft hierbij ge1ijk. Er cordt zodocnde ook go

widdeld in de richting loodrocht op de rsstarlijnsn, over aeo

afstand die rn~eveer ~elijk is a~n de diameter v~n de ~enoemde

['eeldvlekjes. Deze diar.leter mag echter niet I"roter zijll dan ca. 5
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raster15jnen, anders dealt de meetnauwkeurigheid weer. Gverigens

_oeten we Qeseffen dat bij een spot waarvar. de korrel~rootte

ca. ;0 van de spotdiameter is een volledige uitmiddeling van

deze korrels nier verkregen ~'an worden.

Overige foutenbronnen:

In de horizontale afbuiging van het vidicon is een afwijking

geconstateerd, die doet vermoeden dat deze afbuiging niet ge

heel lineair met de tijd verloopt. Dit kan onjuistheden geven

in het geintegreerde signaal.

Tenslotte treden er fouten op in het beeldsignaal bij hoga

anodespanning van het vidicon, met een effect alsof de ge

voeligheid van de buis aan de randen van het beeld lager is

dan in het midden. De anodespanning moet bij meting van de spot

dus steeds op lage waarde ingesteld zijn.

R&sumerand kunnan Re stelleu dat, hoenel de video integ~eto~

voldoe~~ aan de rest ven de installatie nog onkala gobreken

klevcn~ die een meting van do spotdiameicr met sen grote?o

naunkcurigheid dan 6 %. nog niet mogelijk mak~no

Deze gebroken zijn echter niet onoverkomelijk en komen voor

verbeteringen in aanmerking, die hierboven aangogcven zijn;

en or mag vernacht worden dat daardoor de meetnauwkeu?ighGid

nog aanzienlijk verbeterd kan ~ordeno

De installatie kan aIleen dienen voor het onderzoekcn van

stationnairo 6pO~Sa Dit heeft de cons0quentio dat metingen aan

TV-beeldbuizen uitgesloten zijn~ De ~nerEie van de elektroDeD

in de bundel is bij deze buizeQ zo groot dat oen stilstaando

bundel de luminiscerende laag verniclto Bij oscillograafbuizen

is de clektronensnelheid veel kle_._sl· en is een stationnairc

spot mogelijk, mite de intansiteit van de bundel niet tc groot

is. Eon t~eede beperking stelt cia ruis; is de spotintcDDitcit

erg klein, dan zal de rule in het beeldsignael overhcersen.

wa~rdoor meting van de lichtintensiteit on:.ogelijk is.
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~enslotte wil ik ~r~~g professor Groendijk bedanken voer de

interessante en veelzijdige opdracht die hij mij toevertrouwde

Van de vele anderen aan wie ik dank verschuldigd ben wil ik

graag noemen de weterschappelijk ambtenaar Ir. D. Glas en

de ~eer J.F. ~errissen, die mij door hun hulp en bereidheid

tot luisteren tot steun zijn geweest; en mej. G.A.A.E.

Claesaens, die het typewerk verzorgde.

Eindhoven, 13 juni 1965.
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Gebruiksaanwijzing van de opstelling

De gehele opstelling bestaat uit de voleende delen:

1) Het plateau met de optische inrichting.

Hierbij hoort een kleine transformator voor de voeding van

het verlichtingslampje van het referentieobject.

2) De televisie apparatuur, bestaande uit de delen:

a) camera (Philips, EL 8010)

b) stuurapparaat ( Philips, EL 8015)

c) pu18~enerator (Philips, EL ?250)

3) De video integrator

Hierbi; zijn twee r,elijkspanningsvoedingen nodig, bijvoorbeeld:

2 x ?arnell stabilised voltage supply, type L 30.
Vereiste voedingsspanningen en -stromen:

+ 15 volt, 65 mA

- 12 volt, 15 mA

4) Een "dual-trace" oGcillograaf bvo

Tektronix type 516~

mot ingangsimpedantie 1 I'-i SL 0 ca 0 20 pf en vooX'zien van

een naunkeurige schaal.

Installatie van de apparatuur

(Voor de installatie en afTegelin~ van de televisie apparatuur

zie men de desbetX'efiendo inatructieboekjes)0

1) Verbind van de onderste rij pluggen aan de achterzijde

van het stuuTapparaat EL 8015 de pluggen VB (S) en S met

de gelijknamige pluggen van de video integratOTo

Ver1ind de plug H uit deze rij aan de bus TRIGGER INPUT van

de oscillograaf.

VBrbind de uitgang U van de video integrator met de vertikale

inr,ang A van de oscillograaf.
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3) ';er'~,ln1 de 1, a'cel r var.-:et ver indinf;s:'..e:rpje ..an de

transf',rruator.

4) .lants de ca~era op de opti6c~e rail, op ca. 2~ em. afst&~d

': of op een andere afstand. af;' a::kelijl~ van de e'e'!!enste

s~otverfroting) van ~et ver~rotin:.so~~eetief.

5) Ila0ts de te meten KSB voor de ootische rail.

1.fstand Gcrerm-ohjeeti,ef ca. ";.5 cwo

6) ~tel de positie (borizontaal en vertikaal) van de KS3 en

~et platpau met de lenzen 20 ~oed mogelijk in. ~e optische

as'"'en van vergTotin~sob.ieetief en ca,cera , oeten 20 Il;oed

~ogelijk ~amen vallen en ~et punt W9ar de spot op de

1~32 uersehijnt moet li,cen or deze sa~:envaJlende assen.

7) ~raai de focusserin~ van de beide o~jectieven op de ~leinst

'0'· eli,ike afEtand.

C') :tel l',et -liafra/2:ma in op ":et 1aaFste p-eta~ (1,f,).

9) ~et de knot"'r'en C( :'-il,.ST en 'J var. bet stuurapparaat in deA .

aauF;€ geven stand. '::raai de knop BE",iI:-C"C ..n:'::I:T f"eheel 11 nksom.

10) Van de video inte~rator. de knop VZR~T~~KIUG fehael rechts

OM, de knop rI'lEAU geheel links om draaieno

~et de schakelaar 1/11 in stand I.

11) Verbind de oscillograaf o

de pulsversterker.

r.et stuurapparaat.

de moniior.

de beide voedinfsapparaten.

en de verlichtingstransformator met de netspanning.

Inschakelen en afrefelen van de apparatuur

(~,e neman aan dat de televisie apparatuur op zieba reeds af~

~eJ:'efeld is. De I'otentio c,etel:' ~-~L~C. noat Q'eh.eel lin'kSOlil

/2:erlraaid zijn)

12) ·~chakel aile apparat1.lur in, in de onder 11) fl:enoerr.de 'lJ'olgordeo
- "Z', J I

6. '.f-0., ZO In. ~UL ~~e ~-or::,?'.o;,tale :~ :1: 0)) 'et

'-ic'ler~ :::ar"envalt "et rle r!'"~derr,t~ -·or..Lzo,·t.r-·le lj ..i~ ..:i~J-afi

'Jr. r c'le ·,,-('t-' e~l.,. en) Y";, de st.r'"~l.
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,'l'!rt;l<::ale ver:'terki;'F: var. .:.. op 1V:cr.J .... , r.-. _~", ,_ Op
1

',~, " , tj .~d a:~. 6 op 5-V sec).

Fir:. I.

14) Draai knop ~:lVEAU (video integrator) rechtsom totdat een

beeld verd\vijnt. ~~et beF':in en einde van het beeld 'llordt

aanEegeven door twee neFntoeve p~lsen (zie fip. I). Aan

het ei~enljjke heeld ~aat een voorstoep vooraf, die zich

juist boven de nul-as van de schaal moet ~evinden.

15) '}erwj jder nu de heschermdop van de t'.;. .:t,S van de camera.

16) 0n de monitor verdqijnt, Da focusserinf van het referentie

o:"iect :net he'1\Jlp van de stelschroef (fir. 1h, t'lz. _'1)

een ; an tal evenwijdige lijnen

17) Verdra~i nu de afbuigspoelen van het vidicon in de cameraD;

zodani~ dat deze lijnen even~ijdig lopen ~et de boeldlijnen

van de monitor en de hoogte van de pieken, diG op het

scherm van de oscillograaf verschijnen, maxiwaal zijn.

(~et ka~ voorkomen dat tijdens de ~eting de foeussering

van de aftaststraal van hat vidicon verloopt. ~ierdoor kan

tevens de op ~oven~enoemde manier ingestelde even~ijdigheid

verstoord ~orden. Jit evennel kan ongedaan demaakt ~orden

door voorzich~if- draaien aan de knop FOCUS van het 6tuu~

apparaat)

18) 3chakel de verlichting van hat referentie-otjeet weer uit.

19) Pl&ats de r:o~; ':Jee'i' op de tubus 'Ye:.11 tie ce..!i~era.

20) ~te: de te met en spot in op d& ge~0nste intensiteit.

21) up de dop van de camera verschijnt een vaag beeld van cia

ccrre('.+ ips l
' _... dE: ':"'o~i :-,ie V '1. I; d:i t



J~,l:;nen annr'ehrac!:.t ''1orrier. door ver:inderir.o- V,"l~ tie 1('1.;";-

yositie I;let ue;' nlp va.. et st:.p?ort. ,rote af:.llij;;:L.;;:f;:. mocte:l

gecorrigeerd worden door de nositie van de KSB en het lenzen

nlateau te herzien (zie pur.t (,)).

22) ~':~em de dop var. de camera en focusf;eer ~~et snotheeld, door

m. b.v. :Jet support t-,et lenze'lp:'ateau in rail-rier. tinp: te

verpla~tsen. Je spot is ziehtbaar op de monitor.

23) ue spot zo voed mogelijk in ~et midden van het heels instellen

(te zien op monitor en seherm oscillograaf). ~ventuele

defoeu6sering t.g.v. ~ewijzigde positie herstellen.

24) up het scherm van de oscillograaf is nu een kromme zicht-

baar.

Is de top hiervan afgeplat (video inte~rator overstuurd)

dan met de knop vi::it.:JTEn.t'.ILG deze oversturing opheffen.

(l'I1EhU opnieuw instellen).

Is de amplitude van de krornme tel:lein , da.n de knop ~Cl\!'l'I~A'::;T

va.n het 6t~urapparaat rechtsom draaien, totdmt de video

integrator no~ juist niet overstuurd is. (De ruis in het

beeld neeMt hierdoOT echter toe)o

~~et spotbeeld is nu juist ingesteld en er kan met de meting

oep;onnen ';'forden,

Llijkt de vergrotinv van de spot te groot te zijn (krom~e ta

hreed) dan de beeldafstand verminderen door de camera dichteT

naar het lenzenplateau te schuivcn. Spotbeeld opnieua

focusseren en zonodig de positie van het lenzenplateau corri~areno

1-.atinE van de halfwaarde breed tea

(De te ~eten spot ~ordt af~edekt. of de lichtintensiteit

op nul ~edraaid).

25) ~chakel verlich~ing referentie object weer ino Cali~reer

mob.vo de pieken, nie os fec~ssering van hat referentie-

o",;ect on >-:'et sC';e' m versc".i,:r,en, de ;'orizo,;tBlp. aftc:i,:i!:,,,.

;;e <::.f3t~:J.d :; ::.s.;e;. de Llf;::.o;;dc<':.i,"s.e Y)ici:;er. \"" ..·t ovcr" roy:.. et

I.,:'



::6) ..;c\akel verlic\ti1f'NE'cr uit.

b) ~~!~~~ (zie tevens ~fd6t. VI).

27) ~aat de te qeten spot weer verschijnen.

2P) 3tel met de knop \ iR~. as. (h) de vaorstoep van het beeld

ZQ in, dat deze samenvalt met de nul-as van de schaal.

29) 1erminder de lichtintensiteit van het spatbeeld met 50 ~

door net diafragma van het vergratinfsobjectief een getal

hoger te draaien.

30) Indien het niveau van de voorstaep veranderd is, dit opnieu~

instellen. (met VERT.IC~.)

,1) ~tel lIet de knop 1ERT.':GS, (;3) een harizor.tale lijn ap het

scher~ zo in, cat deze de tap van de krommc raakt (fig. II).

32) Jraai het diafra:.ma ~eer in zijn oorspronkelijke stand

(diafragmagetal 1~6).

33) Herha~l 30) indien nadig.

De afsta,·d tusse~ de snij~unten van de horizontale lijnen mat

r:c· ".~::-c..rc:':'t.~ L:.()~.~t .... ~~ "',"rCI'~0i1 ~:_c~ ~c :~;:.l~·:·~:·rde~~:-ee :t~ .LI~ ',-~n C:e
,1

S·.'ot 0
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