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Aanvraagster: Tektronix, Inc«, te Beaverton, ÏÏ.SoA0 

Titel : Kathode straal "buis. 

Bekende kathodestraalbuizen met magnetische afbuiging, zo-

als gebruikt voor beeldbuizen, maken gebruik van een enkele lens 

voor het focusseren van de elektronenbundel. De bundel wordt niet ge-

korrigeerd om. deze over het gehele beeldscherm in focus te brengen. 

Het gevolg is dat, wanneer de elektronenbundel zich van het midden 

van het scherm verwijdert defocussering optreedt die het grootst is 

in de het verst van het schermmidden verwijderde schermdelen,, 

Het afbeelden van alphanumerieke informatie vergt een hoge 

resolutie en in het algemeen gebruikt men daarbij een bipotentieel 

lens met een nominale focusseringsspanning voor het focusseren van de 

elektronenbundel op het schermmidden van ongeveer 3«000 of meer volt. 

Voor het dynamisch korrxgeren van de bundelfocus bij gebruik van een 

bipotentieel lens wordt, wanneer de elektronenbundel zich van het 

schermmidden verwijdert, de bestaande focusseringsspanning met onge-

veer 500 volt verhoogt. De versterker die deze spanning levert moet 

door de hoge werkspanning goed zijn geïsoleerd en deze methode van 

focus korrektie vergt betrekkelijk veel vermogen» 

Volgens het Amerikaanse octrooischrift 3o603„839 worden 

meerdere lenzen gebruikt voor het focusseren van de elektronenbundel 

en wordt een tweede bundelkruispunt gevormd voor het verhogen van de 

bundelstroom door een schaduismasker kleurkathodestraalbuis0 De span-

ningen nodig voor het focusseren in het tweede kruispunt hebben daar-

bij geen lage waarde en de lenselementen gebruikt voor het teweeg-

brengen van het tweede kruispunt worden niet gebruikt voor het korri-

geren van de defocus sering» 

De uitvinding verschaft een kathodestraalbuis waarin een 

betrekkelijk lage spanning kan worden aangelegd aan een eerste lens-

stelsel voor het besturen van de positie van een tweede elektronen-

bundelkruispunt teneinde op deze wijze een dynamische korrektie van 

de afbuigingsdefocussering te verkrijgen. 

De uitvinding kan worden toegepast in een kathodestraalbuis 

met een unipotentieel lensstelsel in kombinatie met een bipotentieel 
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lensstelsel waarbij aan het unipotentiële lensstelsel een variabele 
lage spanning kan worden aangelegd voor het bepalen van de positie 
van de focussering van het tweede bundelkruispunt ten opzichte van 
het bipotentiële lensstelsel voor het verkrijgen van een dynamische 
korrektie van de focussering der bundel op elk punt van het beeld-
scherm* 

Daarbij wordt voor de dynamische korrektie van de bundel-
focussering een lage spanning gebruikt. 

De uitvinding verschaft voorts een kathodestraalbuis met 
een unipotentieel lensstelsel dat is gekombineerd met een bipoten-
tieel lensstelsel en met middelen voor het beinvloeden van het tweede 
elektronenbundelkruispunt dat zich langs het bipotentieel lensstelsel 
bevindt. 

Ook verschaft de uitvinding een kathodestraalbuis met een 
dubbel unipotentieel lensstelsel waarbij een der unipotentiële lens-
stelsels het tweede kruispunt van de elektronenbundel beinvloedt. 

In een kathodestraalbuis volgens de uitvinding kan een uni-
potentieel lensstelsel aanwezig zijn in kombinatie met een bipoten-
tieel lensstelsel waarbij het unipotentiële lensstelsel is voorzien 
van bundelbegrenzingsmiddelen voor het vormen van de elektronenbundel 
en het besturen van de bundelstroom. 

Volgens de uitvinding is een kathodestraalbuis met een uni-
potentieel en bipotentieel lensstelsel zodanig uitgevoerd dat aan het 
unipotentieel lensstelsel een variabele lage spanning kan worden aan-
gelegd voor het besturen van het tweede kruispunt van de elektronen-
bundel ten opzichte van het bipotentiële lensstelsel terwijl aan het 
bipotentiële lensstelsel een variabele hoge spanning kan worden aange-
legd voor het besturen van de kleur der op het scherm afgebeelde in-
formatie. 

De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van de tekening® 
Pig. 1 is een langsdoorsnede door een kathodestraalbuis 

volgens de uitvinding; 
Pig. 2 is een langsdoorsnede van een eerste uitvoeringsvorm 

van een kathodestraalbuis volgens de uitvinding; 
Pigo 3 is een langsdoorsnede van een tweede uitvoeringsvorm 
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van een kathodestraalbuis volgens de uitvinding; 

In fig, 1 is met het verwij zingscijf er 10 aangegeven de ka-
thode straalhuis bestaande uit een glazen omhulsel 12 met een nekdeel 
14 en een trechterdeel 16. In het nekdeel 14 bevindt zich het geheel 
der elementen dat de elektronenbundel vormt en wel de kathode 18, 
rooster 20, de eerste anode 22, een unipotentieel lens met elementen 
24 en 26, een focusseringselektrode 28 en een bipotentieel lens met 
het element 26 en de geleidende bekleding 30 op de binnenkant van het 
trechterdeel 16, 

De kathode 18 ligt op aardspanning op nul volt en is voor-
zien van de verwarmingswikkeling 32» Het rooster 20 ligt op -50 volt 
en heeft een opening 54 waardoor de van de kathode 18 uitgezonden 
elektronenbundel 36 gaato de Opening 34 vormt de elektronenbundel 36 
en bepaalt de stroomdichtheid ervan terwijl het rooster 20 de bundel 
36 konvergeert waardoor een eerste kruispunt C^ ontstaat tussen het 
rooster 20 en de eerste anode 22» 

.De eerste anode 22 ligt op een spanning van lo000 volt 
tijdens bedrijf en heeft een bundelvormopening 38 waardoor de bundel 
36 gaat. Het elektrisch veld van de anode 22 doet de bundel 36 diver-
geren bij de beweging ervan in het element 24 van het unipotentieel 
lensstelselo De elementen 24 en 26 daarvan liggen op een spanning 
van 2o000 voltó Het element 24 heeft een bundelvormopening 40 waar-
door de bundel 36 gaat en het elektrisch veld van het element 24 doet 
de bundel 36 dibergeren bij de beweging daarlangs in de focusserings-
elektrode 28«, 

In het omhulsel 12 zijn de gebruikelijke horizontale en 
vertikale afbuigwikkelingen 42 aangebracht; zij worden gestuurd door 
afbuigsignalen opgewekt door de gebruikelijke X en Y afbuigketens 44. 
Tan de afbuigketens 44 "worden signalen afgeleid voor de focusverster-
ker 46; het uitgangssignaal der focusversterker 46 wordt toegevoerd 
aan de focusseringselektrode 28, Be spanning van de signalen der fo-
cusversterker 46 die worden aangelegd aan de focusseringselektrode 28 
varieert tussen 0 en 100 volt en het niveau van de spanning hangt af 
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van de afbuiging die de elektronenbundel ~}6 in de afbuigwikkelingen 
42 ondergaat. Naarmate de elektronenbundel 36 verder van de buisas 
wordt afgebogen aal de spanning op de focusseringselektrode 28 ver-
anderen waardoor ook het elektrisch veld der focusseringselektrode 

5 verandert en de elektronenbundel 36 konvergeert in een tweede kruis-
punt Cg in het element 26, afhankelijk van de spanning op de elektro-
de 28c Op deze wijze vormt de unipotentieel lens een tweede kruispunt 
C2 tussen de unipotentieel lens en de bipotentieel lens» 

De geleidende bekleding 30 bevindt zich op een hoge span-
10 ning, bijvoorbeeld 18 kV, en de geleidende bekleding 30 werkt samen 

met het gebruikelijk fluorescerend scherm 48 gevormd uit een P4 zwart 
wit fosfor; het scherm 48 bevindt zich ook op een spanning van 18 kV0 

Het tweede kruispunt C v a n de bundel 36 wordt afgebeeld op het 
fluorescerend scherm 48 door de bipotentieel lens» Het scherm 48 kan 

15 uiteraard ook kleur fosfors bevatten» 
Volgens de uitvinding wordt dus een korrektie voor afbui-

gingsdefocussering verkregen door het veranderen van de spanning op 
de focusseringselektrode 28 welke de positie van het tweede kruis-
punt C2 van de elektronenbundel ten opzichte van het unipotentieel 

20 lensstelsel bepaalt» De positie van het tweede kruispunt is zeer ge-
voelig voor de sterkte van het unipotentieel lensstelsel zodat 
slechts een lage dynamische korrektiespanning nodig is die weinig van 
aardpotentiaal verschilt. De focusseringsvexsterker 46 behoeft niet 
aan hoge spanningseisen te voldoen en er worden ook geen hoge isola-

25 tie eisen aan gesteld waardoor zowel in kostprijs als in vermogen 
wordt gespaard» 

Fig» 2 toont een gewijzigde uitvoeringsvorm; elementen over-
eenkomend met die afgebeeld in fig» 1 zijn met dezelfde verwijzings-
oijfers aangegeven. In de uitvoeringsvorm volgens deze figuur wordt 

30 een tweede unipotentieel lens gebruikt in plaats van een bipotentieel 
lens0 De elementen 24 en 26 van de eerste lens, het element 50 van de 
tweede lens met de geleidende bekleding 30 zijn onderling doorverbon-
den en liggen op een spanning van 18 kV. De focusseringselektrode 28 
van de eerste lens is verbonden met de uitgang van een foeusverster-

35 ker 46 en de spanning van deze versterker 46 kan varieren tussen 0 en 
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200 volt op de wijze als beschreven aan de hand van fig. 1. Be elek-
trode 52 van de tweede lens ligt op een spanning van nul volt. De 
werking van deze kathodestraalbuis is dezelfde als die van de buis 
volgens fig. 1. 

Fig. 3 toont een andere uitvoeringsvorm van het elektrode-
stelsel volgens de uitvinding ; ook hier zijn elementen overeenkom-
stig die afgebeeld in fig. 1 en 2 met dezelfde verwijzingscijfers 
aangegeven. Het verschil met de uitvoeringsvorm volgens figo 1 is dat 
de elementen 24 en 26 van de unipotentieel lens zijn verbonden met de 
focusversterker 46 die daaraan een spanning aanlegt van 100 tot 500 
volt terwijl aan de elektrode 28 een vaste spanning van 5»000 volt 
wordt aangelegd. In plaats van het gebruik van de elektrode 28 voor 
dynamische focuskorrektie van de elektrodenbundel 36 kan de unipoten-
tieel lens worden bedreven met een hoge spanning, bijvoorbeeld 5.000 
volt voor het verminderen van bundel aberraties terwijl de elektroden 
24 en 26 op een lage spanning werken en kunnen worden ingesteld voor 
afbuigingsdefoeussering. De elektroden 24 en 26 zijn dan ook de fo-
cusseringselektroden en daaraan wordt een varierende korrektiespan-
ning afkomstig van de focusversterker 46 aangelegd. 

Het scherm 48 kan zijn opgebouwd uit de gebruikelijke pene-
tron fosfor die rood, groen of een andere gewenste kleur emitteert. 
De geleidende bekleding 30 kan selektief worden verbonden met ofwel 
18 kY dan wel 12 kV via de schakelaar 54 waarbij de informatie in 
rood wordt weergegeven wanneer de bekleding 30 ligt op 12 kV en in 
groen wanneer de bekleding 30 ligt op 18 k7. De kleur kan varieren 
tussen rood, oranje, geel en groen afhankelijk van de spanning die 
wordt aangelegd aan de bekleding 30 en dus aan het scherm 48. De 
schakelaar 54 kan elke gewenste vorm schakelaar zijn zoals een elek-
tronische schakelaar of een handschakelaar. 

In de kathodestraalbuis volgens fig. 1 zal het omschakelen 
van de spanning op de geleidende bekleding 30 van 18 kV naar 12 kV 
en omgekeerd via de schakelaar 54 ook het omschakelen vergen van de 
spanning op de focusseringselektrode 28 teneinde een juiste korrektie 
voor defocussering van de bundel 36 te verkrijgen. De spanning op de 
focusseringselektroden 24 en 26 in de kathodestraalbuis volgens fig.3 
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moet ook worden veranderd wanneer de spanning op de geleidende be-

kleding 30 wordt gewijzigd van 18 kV naar 12 kV en omgekeerd om ook 

hier een juiste korrektie voor defoeussering te verkrijgen. Bij de 

kathodestraalbuis volgens figo 2 zal het omschakelen van de spanning 

5 op de geleidende bekleding 30 van 18 kV naar 12 kV en omgekeerd via 

de schakelaar 54 geen refocussering van de bundel in het tweede 

kruispunt vergen0 Ban is ook geen verandering van de spanning op de 

focusseringselektrode 28 in de kathodestraalbuis volgens fig. 2 nodig 

wanneer de spanning op de geleidende bekleding 30 wordt omgeschakeld 

10 van het ene spanningsniveau naar het andere, terwijl een verandering 

van de spanning op de focusseringselektrode 28 in de kathodestraal-

buis volgens fig. 1 nodig is wanneer een dergelijke spanningsniveau-

verandering optreedt. 

Hoewel de uitvinding is beschreven aan de hand van een 

15 voorbeeld met elektrostatische unipotentieel en bipotentieel lenzen 

kunnen ook magnetische lenzen worden gebruikt. 

Het aanleggen van een lage variabele spanning aan een fo-

cusseringselektrode van een unipotentieel lens volgens de uitvinding 

bestuurt aldus de positie van een tweede kruispunt van de elektronen-

20 bundel en geeft daarmee een dynamische besturing van het focus langs 

de lenzen. 

C_0 ÏT_C L ïï S I B S 

10 Kathodestraalbuis met een kathode voor het uitzenden van 

een elektronenbundel en een elektrodestelsel voor het vormen van de 

25 elektronenbundel in een eerste kruispunt, g e k e n m e r k t 

d o o r eerste en tweede lensstelsel langs de bundelbaan waarbij de 

eerste lensstelsel een focusseringselektrode omvat waaraan een focus-

seringsspanning wordt aangelegd voor het vormen van een tweede kruis-

punt der elektronenbundel ten opzichte van het tweede lensstelsel, 

30 en een scherm waarop de elektronenbundel wordt gefocusseerd vanuit 

het tweede kruispunt door het tweede lensstelsel. 

2, Kathodestraalbuis volgens conclusie 1, m e t h e t 

k e n m e r k , dat het eerste lensstelsel een unipotentieel lensstel-

sel bepaalt0 

35 3o Kathodestraalbuis volgens conclusie 1, m e t h e t 

7 9 0 1 0 4 1 



k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een bipotentieel lensstel-
sel bepaalto 
4c Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een unipotentieel lensstel-
sel bepaalto 
5» Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het eerste lensstelsel is voorzien van een opening 
omva11ende bundelbegrenzingselementen0 
6« Kathodestraalbuis volgens conclusie 1, m e t h e t 
k e n m e r k , dat het eerste en tweede lensstelsel elektrostatische 
lenzen zijn0 
7o Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een bipotentieel lensstel-
sel is en het scherm monochromatisch is. 
8. Kathodestraalbuis volgens conclusie 1, m e t h e t 
k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een bipotentieel lensstel-
sel is en het scherm een kleurscherm is» 
9o Kathodestraalbuis volgens conclusie 1, m e t h e t 
k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een unipotentieel lensstel-
sel is en het scherm monochromatisch is„ 

rlO. Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het tweede lensstelsel een unipotentieel stelsel 
is en het scherm een kleurscherm is» 
11, Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het eerste lensstelsel eerste en tweede elektroden 
omvat te verbinden met een vaste spanning en een. derde elektrode, te 
verbinden met de focusseringsspanning» 
12. Kathodestraalbuis volgens conclusie l , m e t h e t 
k e n m e r k , dat het eerste lensstelsel eerste en tweede elektroden 
omvat te verbinden met de focusseringsspanning en een derde elektrode 
te verbinden met een vaste spanning» 
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