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De aan dit blad gehechte stukken zijn een afdruk van de oorspronkelijk ingediende
beschrijving met conclusie(s) en eventuele tekening(en).

International Business Machines Corporation,
Armonk (New York), Verenigde Staten van Amerika.

Werkwijze en inrichting voor het corrigeren van een afwijking van een
bundel geladen deeltjes.
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en een inrichting voor
het corrigeren van een afwijking van een bundel geladen deeltjes.
In het Amerikaanse octrooi 3.644.700 is een inrichting beschreven voor
het in hoofdzaak rastervormig voortstappen van een vierkante bundel geladen
deeltjes over een bepaald gebied. Een verbeterde inrichting voor het voortstappen van een vierkante bundel geladen deeltjes over een 'bepaald gebied is
beschreven in de Amerikaanse octrooiaanvrage 437.585 van 28 januari 1974.
Bij de inrichtingen welke in de in het voorgaande genoemde 1 iterate mrplaatsen zijn beschreven, is het voor de gewenste nauwkeurigs plaatsing van
de bünael in diverse delen van het bepaalde gebied noodzakelijk, dat de bundel dp de juiste wijze wordt gefocusseerd. Zoals in het hiervoor genoemde
octrooi is beschreven, wordt de bundel door A, B en C-cycli bewogen.
De uitvinding verschaft een werkwijze en een systeem voor het met verschillende intervallen meten van de kwaliteit van de foeussering van de bundel geladen deeltjes en voor het automatisch corrigeren van de foeussering.
Deze metingen en correcties geschieden gedurende bepaalde C-cycli.
De uitvinding kan tevens* de dichtheid van de bundel geladen deeltjes
verzekeren, alsmede de kwaliteit van de foeussering en het astigmatisme van
de bundel, zodat correctie van deze afwijkingen met de hand kan geschiec'en.
Deze correcties doen zich voor wanneer het elektronenkanon is ingesteld
voor het produceren van een bundel.
Polgens de uitvinding wordt de kwaliteit Van de foeussering van de bundel gemeten door de bundel in een bepaalde gesloten baan te verplaatsen over
een tref element, dat de bundel geladeb. deeltjes onderbreekt wanneer deze: het
trefelement geheel raakt. Aangezien dè bundel in loodrecht op elkaar staande
richtingen wordt afgebogen, wordt de kwaliteit van' de foeussering van de
bundel in beide afbuigrichtingen verzekerd.
Volgens de uitvinding wordt dit Wreikt door een uit kruisdraden bestaand rooster als trefelektrode te gebruiken en de bundel met constante
snelheid in een vierkant over het rooster te verplaatsen. Derhalve zal de
bundel gedurende elke cyclus van zijn verplaatsing over het rooster zich
bijvoorbeeld eerst over een zich in de X-richting uitstrekkend- deel van het
rooster verplaatsen, vervolgens over een deel van het rooster dat zich in de
Y-richting uitstrekt, dan weer over een deel van het rooster dat zich in de
X-richting en tenslotte over een zich in de Y-richting uitstrekkend gedeelte
van het rooster.
De toevoer van een hoogfrequente trilling doet de bundel in een enkele
richting onder een hoek ten opzichte van de X- en Y-assen oscilleren, hetgeen
tijdens de beweging van de bundel over een draad twee omhullenden veroorzaakt.
De eerste omhullende van de oscillaties doet zich voor vanaf het tijdstip
waarop de voorrand van de bundel de araad raakt tot aan het tijdstip waarop
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de achterrand van de bundel zich boven, de draad bevindt. De tweede omhullende doet zich voor vanaf het tijdstip waarop de voorrand van de bundel de
draad verlaat tot aan het tijdstip waarop de achterrand van de bundel de
draad verlaat.
Elke omhullende geeft een indicatie van de stroomdichtheid van de bundel
.in de richting waarin de bundel wordt afgebogen. De omhullende vertegenwoordigt een spanning welke evenredig is met het trillingscomponent in de stroom
van de stroomcollector. Aangezien de trilling constant 2% van de bundeldoor™
snede naar en van de draad beweegt, is de piekwaarde van de spanning van de
omhullende evenredig met de gemiddelde stroomdichtheid van het 2% omvattende
deel. Derhalve is elk van de twee omhullenden welke worden geproduceerd doordat de bundel een zich in de Y-richting uitstrekkende draad kruist wanneer
de ï'undel in de X-richting wordt afgebogen, een profiel vén de verdeling van
de stroomdichtheid van de bundel in de X-richt:ing.
Als de bundel vrij van afwijkingen was, kou elk van deze omhullenden
rechthoekig zijn. Wanneer echter de bundel gec.afocusseerd is, is de rar.dschérpte van de bundel onduidelijk, betgeen d&n tevens het geval is met het
profiel van de stroomdichtheid. Als Ee bundel astigmatisch is, kunnen ce
omhullenden bovendien in de ene richting scherp zijn, terwijl ze in de andere
richting onduidelijk zijn, of omgekeerd. Als de bundel niet juist gealigneerc1.
is, 'zodat deze geen uniforme bestraling geeft, zal bovendien de top van het
stroomdichtheidsprofiel niet vlak zijn doch hellend.
Wanneer het profiel van de stroömdichtheid niet rechthoekig is als de
vierkante bundel een afwijking heeft» kan de kwaliteit van de stroomdichtheid
in dë bundel worden vastgesteld door het gebruik van de omhullenden. Dese
geveifi aan of de bundel op de juiste wijze is gefocusseerd, niet astigmatisch
is en op de juiste wijze is gericht.
Naarmate de focussering slechten wordt, wordt bijgevolg de zijde van
het profiel van de omhullende meer hellend offeekromd.Aangezien het gebied
ondef de omhullende steeds hetzelfde moet zijn» ongeacht of de bundel afwijkingen heeft of niet, kan de kwaliteit van de .focussering van de bundel worden vergeleken met de focussering vaif, de bundel gedurende de voorgaande aftasting, door na te gölan of de zijdet van de omhullende rechter worden, hetgeen aangeeft dat de kwaliteit van de focussering van de bundel beter wrtrdt,
of di t zij meer hellend worden, hetgeen aangeeiiit dat de kwaliteit van d<ï focus si ring slechter wotfdt. Als de bundel astigmatisch is, beïnvloedt dit de
kwaliteit van de focussering.
Zo kan ook de stand van de bundel worden nagegaan door vast te stellen
of dé omhullende een vlakke top heeft of niet. Als de top ophoudt vlak te
zijn, wordt het gebied nabij de top van de omhullende kleiner, hetgeen een
slecÜte stand aanduidt.
Bijgevolg kan de kwaliteit van de focussering van een bundel worden
vergeleken met die gedurende een voorgaande beweging van de bundel over de
draad door het aantal keren te tellen waarop de spanning binnen de omhullende
een bepaalde limiet overschrijdt, hetgeen bij voorkeur 10% bedraagt'van de
door de trilling veroorzaakte piekspanning. Bij 30% van de door de trilling
veroorzaakte piekspanning kan de helling van de zijde van het profiel van de
omhullende gemakkelijk vergeleken worden met de helling van de zijde van het
profiel van de omhullende gedurende de voorgaande beweging van de bundel over
de draad. Uiteraard kunnen andere geschikte percentages van de piekspanning
worden gebruikt, met, uitzondering vam 50%.

Wanneer de meting van de kwaliteit van de focussering wordt begonnen,
heeft er een vergelijking plaats met de informatie van de juiste focussering
van de bundel gedurende een voorgaande C-cylus waarin werd gefocusseera.
Opgemerkt wordt, dat er gedurende andere C-cycli andere bewerkingen mat betrekking tot de kwaliteit van de bundel plaatshebben, zodat er normaal tussen
de metingen van de focussering een aantal A, B en C-cycli verlopen en ruis
de voorgaande gegevens zou kunnen hebben teniet gedaan. Derhalve zal het signaal dat uit de eerste cyclus van de beweging van de bundel over het doel
resulteert een correctiesignaal in de verkeerde richting kunnen opleveren.
Als het aantal malen waarbij de spanning de gekozen limiet overschrijdt
stijgt tot boven het aantal van de voorgaande cyclus, wordt de richting van
de verandering van de grootte van de stroom naar de focusseringsspoel omgekeerd. Als de telling van de pulsen minder bedraagt dan die van de voorgaande
beweging van de bundel over het rooster, wordt de richting van de verandering
van de grootte van de stroom naar de focusseringsspoel gehandhaafd.
Er zijn in elke C-cyclus waarir! zich automatische correctie van de fo~
cus.'Sering voordoet in totaal 16 complete cycli van de bundel langs de gesloten baan over het uit kruisdraden bestaande rooster. Dit is voldoende sm da
bundel op de juiste wijze te focusseïren. Wanneer bij toevoer van het correctie.'signaal aan de focusseringsspoel de richting van de verandering van da
grootte van de stroom drie opeenvolgende malen wordt omgekeerd, is de 'jeste
focusseringswaarde verkregen.
Om vast te stellen of de stand of belichting van de bundel bevredigend
is, maakt het tellen van het aantal aaien dat de spanningen binnen de omhullende een andere spanningslimiet overschrijden, welke bij voorkeur 90% van
de door de trilling veroorzaakte piekspanning bedraagt, het mogelijk ds kwaliteit van de verlichting van de bundel te bepalen. Wanneer derhalve het
aantal malen dat de spanning binnen dé omhullende ds gekozen limiet overschrijdt toeneemt ten opzichte van de voorgaande beweging van de bundel over
het rooster, vormt dit een aanduiding dat de Verlichting van de bundel wordt
verbeterd. Dit komt doordat een toeneming van het aantal malen dat de .spanning
90% van de maximale, door de trillir.g veroorzaakte spanning overschrijdt, een
aanduiding vormt van een vergroting van het gebied in het topgedeelte van liet
pro;:iel, zodat de top van het profiel van de omhullende vlakker wordt.
De uitvinding wórdt in het hierna volgende nader toegelicht aan d>ï hand
van de volgende tekeningen.
Fig. 1 toont schematisch een bi'tadel geladen deeltjes en de apparatuur
vooif de besturing dasrvan.
Fig. 2 toont een schematisch bovenaanzicht van een deel van het kruis—
draMrooster waarover de bundel geladen deeltjes beweegt gedurende de focusserr.ng.
Fig. 3 toont schematisch de plaats van de doorsnede van de bundel waar
deze zich bevindt als hij niet door de trilling is verplaatst en de plaats
waarheen hij wordt bewogen door de trilling.
Fig. 4 toont schematisch een puls welke wordt veroorzaakt door de bundel
als deze over een deel van het rooster beweegt, waarbij de oscillaties tengevolge van de trilling in de puls verschijnen als de bundel het rooster
treft en verlaat.
Fig. 5 toont twee verschillende omhullenden welke geleverd worden door
de oscillaties tengevolge van de trilling wanneer de bundel een deel van het
rooster treft of verlaat, waarbij de ene omhullende een goede focussering
van de bundel aangeeft en de andere een slechte.

Fig. 6 toont een omhullende bij een slechte stand van de bundel.
Fig. 7 toont een blokschema van de ketens welke gebruikt worden voor
het corrigeren van de afwijkingen van de bundel.
Fig. 8 toont schematisch een banddoorlaatfilter en de versterker van
de keten volgens fig. 7.
Fig. 9 toont een schema van de automatische versterkingsregeling van
de keten volgens fig. 7.
Fig. 10 toont een blokschema van de detectie- en telmiddelen van de
keten volgens fig. 7.
Fig, 11 toont een blokschema van een bij- en aftelinrichting van de
keten volgens fig. 7.
?ig. 12 toont een blokschema van de focusseringsbesturing van. de keten
volgens fig. 7.
Hg. 13 toont een blokschema van de in fig, 7 voorkomende middelen voor
het detecteren van de belichting.
i?ig. 14 toont een blokschema van de inrichting voor het leveren van de
trilling.
?ig. 15 toont een tempeerschema van de diverse signalen gedurende hst
focusf'seren van de bundel.
Pig. 3 6 toont schematisch het vetband tussen de stroom van de focusseringsöpoel en het aantal getelde pulsen, opgewekt gedurende het passeren
van de bundel over het rooster.
Fig. 1 toont een elektronenkanon 10 voor het op bekende wij se leveren
van een bundel 11 welke bestaat uit geladen deeltjes. Zoals beschreven in de
hiervoor genoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 437.585 gaat elektronenbundel
11 door opening 12 in plaat 34 ter voïming van bundel IJ. Bundel 11 is bij
voorkeur vierkant en de afmetingen zijn gelijk aan de minimale lijnbreedte
van het te vormen patroon.
Bundel 11 gaat tussen een paar platen 15 door, «elke bepalen wanneer
bundel 11 op het materiaal wordt gericht en wanfteer deze wordt onderdrukt.
De platen 15 worden bestuurd door ketens van eeh analoge eenheid 3 7, waarmee
een kolombesturingseenheid 16 is verbonden.
Analoge eenheid 17 wordt bestuurd door digitale besturingseenheid 13
op de wijze welke beschreven is in hel: Amerikaanse octrooi 3.866.013. Digitale besturingseenheid 18 is verbonden met rekenmachine 19, bij voorkeur
een I5M 370.
-3undel 11 gaat vervolgens door cirkelvormige opening 20 in plaat 23»
Deze bestuurt bundel H zodanig, dat fslechts de door het middelpunt van de
niet 'weergegeven lenzen gaande geladen deeltjes gebruikt worden, zodat een
vierkante vlek zonder enige vervorming wordt gevormd.
'•kindel 13 wordt vervolgens door de spoelen 21A en 21B voor het corrigeren van het astigmatisme gericht en daarna door focusseringsspoel 22. De
spoelen 2IA, 21B en 22 zijn verbonden met kolombesturingseenheid 16.
Na het passeren van spoel 22 gaat de bundel door de magnetische afbuigspoelen 23, 24, 25 en 26. De magnetische afbuigspoelen 23 en 24 besturen de
afbuiging van bundel 11 in een horizontale of X-richting, terwijl de spoelen
25 en 26 de afbuiging van bundel 13 in de verticale of Y-richting bewerkstelligen.

/

Hoewel bundel II in hoofdzaak rastervormig zon kunnen worden verplaatst,
zoals beschreven in het Amerikaanse octrooi 3.644.700, wordt de bundel bij
de aftasting bij voorkeur heen en weer bewogen, zodat hij langs aangrensende
lijnen in tegenovergestelde richtingen beweegtf zoals beschreven in het
Amerikaanse octrooi 3.866.033. Derhalve wordt de zaagtand met negatieve liel. ling van het type dat in fig. 3B van het in het voorgaande genoemde Amerikaanse octrooi 3.644.700 is weergegeven, gedurende de voorwaartse aftasting
toegevoerd aan da spoelen 23 en 24, terwijl de zaagtand met positieve helling
gedurende de terugwaartse aftasting aan de spoelen 23 en 24 wordt toegevoerd.
Zoals in de genoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 437.585 is beschreven,
gaat de bundel 31 vervolgens tussen een eerste stel elektrostatische afbuigplaten 27, 28, 29 en 30 door. De afbuigplaten 27 en 28 buigen de bundel in
de X-richting af, terwijl de afbuigplaten 29 en 30 de bundel in de Y-richting
afbuigen. De platen 27-30 worden gebruikt om de bundel 11 bij elk van de bepaalde plaatsen waarheen hij wordt bewogen op enigerlei wijze te verplaatsen.
In het Amerikaanse octrooi 3.644.700 corrigeren de platen 27-30 de lineariteit, doch deze signalen worden in de Amerikaanse octrooiaanvrage 437.585 an
in de onderhavige aanvrage toegevoerd aan de spoelen 23-26.
Nadat de bundel de afbuigplaten 27-30 is gepasseerd, gaat hij laags sea
tweede stel afbuigplaten 31, 32, 33 en 34. De afbuigplaten 31 sa 32 buigen
bundel 13 in de X-richting af, terwijl de platen 33 en 34 de bundel in :1e
' Y-richting afbuigen. Ten opzichte van een voorafbepaaide plaats, buigen da
platen 31 en 32 bundel 11 af in de X-richting, terwijl de platen 33 en 34
dit in de Y-richting doen, zodat de bundel wordt gericht op de feitelijke
plaats welke zowel wat vorm als uitwijking betreft, is gebaseerd op de afwijking van de voorafbepaalde plaats, op welke positie bundel 11 moet schrijven, zoals meer in bij zonderheden is beschreven in de Amerikaanse octrooiaanvrage 437.585.
Bundel 1] wordt vervolgens gedicht op een doel, dat gedragen wordt door
tafel 35 eti dat bijvoorbeeld kan béstaan uit een halfgeleiderplaatje. Tafel
35 is beweegbaar in de X- en Y-richtingen, zoals meer in bijzonderheden beschreven in het Amerikaanse octrooi 3.644.700.
Zoals beschreven in dit octrooi en in de genoemde Amer5.kaanse octrooiaanvrage 437.585, wordt bundel 13 door de A-, B- en C-cycli bewogen. De uitvinding heeft in het bijzonder bettekking 'op het leveren van signalen voor
het automatisch corrigeren van de focussering van bundel 1! gedurende sommige
C-cycli.
De focussering van bundel 13 wordt bestuurd door spoel 22. Door spoel 22
vloeit een stroom voor het regelen van de focussering van bundel 3 3„
Wanneer een programma in rekenmachine 19 vaststelt, dat het tijd is voor
de eventuele automatische correctie van de focussering van bundel 13 gedurende
een C-cyclus, wordt tafel 35 bewogen, zodat een uit kruisdraden bestaand
rooster 43 (zie fig. 2), dat zich in hetzelfde vlak bevindt als het halfgeleiderplaatje dat door tafel 35 wordt gedragen, onder de niet afgebogen bundel 11 gebracht wordt. Stroomcollector 42 (zie fig. 7), welke bij voorkeur
bestaat uit een fotodiode, bevindt zich onder rooster 41, dat bij voorkeur
.bestaat uit wolfraam en een aantal loodrecht op eilcaar staande draden in de
X- en Y-richting omvat.
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Nadat rooster 43 op de juiste wijze onder bundel 11 is gebracht5 levert
digitale besturingseenheid 1& een servosignaal voor de foeussering, dat bestaat uit een positieve puls als weergegeven in fig. 15 en dat geleverd wordt
door analoge eenheid 17. Deze eenheid levert het servosignaal via lijn 43
(zie fig. 14) en via optische isolatieinrichting 44 aan OF-keten 45. De optische isolatieinrichting heeft een retourlijn 45' naar aarde.
De uitgang van OF-keten 45 is verbonden met de ingang van NIET-EN-keten
46.De andere ingang van keten 46 is verbonden met een oscillator 47 van 300 kH.
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Wanneer de servopuls voor foeussering aan optische isolatieinrichting
44 wordt geleverd, kan oscillator 47 zijn frequentie via NIET-EN-keten 46,
trillingsbesturing 48, lijn 49 en analoge eenheid 17 aan elk van de afbuigplaten 31, 32, 33 en 34 (zie fig. 1) leveren. De trilling bedraagt bij voorkeur 2% van de breedte van bundel 11« Aangezien deze in fase aan zowel de X~
als Y-afbuigplaten 31-34 wordt geleverd, maakt de trilling een hoek van 45°
ten opzichte van de X- en Y-assen, zodat bundel 11 in één enkele richting
oscilleert. Fig. 3 toont bundel 11 met getrokken lijnen in de stand waarin
geen trilling wordt toegevoerd en in onderbroken lijnen wanneer de trilling
wel wordt toegevoerd.
De stroom welke door stroomcollector 42 wordt geleverd, bevat een trillingscomponent als gevolg van de hoogfrequente trilling. Deze trillingscomponent is gelijk aan het product van de stroomdichtheid van bundel 11 en 'het
trillingsgebied van bundel 11.
Wanneer het servosignaal voor de foeussering wordt toegevoerd aan de
optische isolatieinrichting 44, wordt bundel 11 langs een vierkante baan 60
(zie fig. 2) bewogen, zodat hij de delen 61, 62, 63 en 64 van rooster 41 in
deze volgorde kruist» Bundel 11 wordt derhalve in een gesloten baan rond
rooster 41 bewogen.
Bundel 11 wordt aanvankelijk in de richting +X bewogen, zoals aangeduid
met pijl 65, teneinde gedurende deze aftasting het verticale deel 61 van
rooster 41 te kruisen. Deze eerste beweging van bundel 11 wordt veroorzaakt
door een signaal +X-aftasten, dat door analoge eenheid 17 geleverd wordts
doordat digitale besturingseenheid 18 daaraan een digitaal signaal toevoert»
Deze puls +X-aftasten start op hetzelfde tijdstip als het servosignaal voor
focusseren, zoals weergegeven in fig. 15.
Zoals blijkt uit het temoeerscheiaa van fig. 15, wordt er aanvankelijk
een toenemende afbuigspanning voor de X-richting toegevoerd aan de afbuigspoelen 23 en 24, zodat bundel 11 in de richting +X wordt verplaatst. Aan het
eind van de toeneming van de afbuigspanning voor de X-richting wordt er een
afnemende afbuigspanning voor de Y-richting toegevoerd aan de spoelen 25 en
26, zodat bundel 11 in de richting -Y wordt verplaatst, als weergegeven met
pijl 66 in fig. 2, zodat hij over horizontaal deel 62 van-rooster 41 beweegt.
Wanneer de daling voor de afbuigspanning voor de Y-richting stopt, zodat de
verplaatsing in de richting -Y tot stilstand komt, wordt er een afnemende
afbuigspanning voor de X-richting toegevoerd aan de spoelen 23 en 24, zodat
bundel 11 in da riehfeing =X woïdt vasplaaest,, al® wttrgsgevan mat pijl 67 in
fig. 2, zodat hij over het verticale deel 63 van rooster 41 beweegt. Wanneer
de afbuigspanning voor de X-richting ophoudt met dalen, zodat de verplaatsing
in de richting -X stopt, wordt er een toenemende afbuigspanning voor de Yrichting aan de spoelen 25 en 26 geleverd, zodat bundel 11 in de richting +Y
wordt verplaatst, als weergegeven met pijl 68 in fig. 2, zodat deze over het

horizontale deel 64 van rooster 41 beweegt. Als gevolg hiervan is bundel 11
langs de vierkante baan 60 verplaatst.
Zoals in fig. 4 is weergegeven, is het uitgangssignaal van stroomcollector 42 maximaal wanneer bundel 11 zich in het geheel niet op het rooster bevindt, het uitgangssignaal daalt naarmate de bundel 11 een roosterdraad treft
en is het minimaal wanneer bundel 11 zich geheel boven een van de delen 61-64
van rooster 41 bevindt, waarna het uitgangssignaal stijgt van het minimum
naar het maximum naarmate bundel 11 zich van één van delen 61-64 van rooster
41 af beweegt.
Gedurende de tijd dat bundel 11 één van de delen 61-64 van rooster 41
gedeeltelijk treft, omvat de stroom bij stroomcollector 42 de door een hoogfrequente trilling van besturing 48 veroorzaakte oscillaties, De hoogfrequent„
trilling welke veroorzaakt wordt doordat de bundel naar één van de delen
61-64 van rooster 41 beweegt, is in de puls van fig, 4 weergegeven met 68A,
en de hoogfrequente trilling welke veroorzaakt wordt doordat bundel 11 van
één van de delen 61-64 van rooster 41 af beweegt;, is bij de puls volgens
fig. 4 weergegeven met 68B. Deze hoogfrequente trilling veroorzaakt ean omhullende, welke een aanduiding vormt van de kwaliteit van de focussering van
bundel 11.
Fig. 5 toont twee verschillende omhullenden 69 en 70 van de hoogfrequente
trilling. Elk van de omhullenden 69 en 70 omvat hetzelfde oppervlak, aangezien bundel 11 dezelfde stroom veroorzaakt.
Indien bundel 13 vrij van afwijkingen zou zijn, zou hij een rechthoekige
omhullende hebben, aangezien de stroomdichtheid in alle delen, vsn bundel 11
gelijk is. Wanneer bundel 11 echter defocusseert, wordt de randscherpte
daarvan onduidelijk, zodat het dichtheidsprofiel, dat door elk van de omhullenden 69-70 wordt weergegeven, van bundel 11 onduidelijk.worden. Als bundel
11 astigmatisch is, kan de omhullende welke wordt geleverd doordat bundel II
in één van de X- en Y-aftastingen beweegt, scherp zijn, doch beweging van
bundel 11 in de andere aftastrichting zou een onduidelijke omhullende opleveren.
Opgemerkt wordt, dat elk van de omhullenden 69 en 70 wordt gevormd door
spanningen welke rechtstreeks verband houden met de trillingscomponent van
de stroom van stroomcollector 42. Dit is een gevolg van het feit dat het uitgangssignaal van stroomcollector 42 wordt toegevoerd aan een stroom-spanningsomzetter 71 (zie fig. 7), welke bijvoorbeeld kan bestaan uit een operationele
versterker, waarvan de omhullenden 69 en 70 het uitgangssignaal van spanningsomzetter 71 vertegenwoordigen, welke een geïnverteerd uitgangssignaal levert.
Door het aantal malen, dat de spanning een bepaald niveau in elk van de
omhullenden 69 en 70 bereikt te vergelijken, kan worden, bepaald welke van de
twee omhullenden 69 en 70 de beste focussering oplevert. Wanneer bijvoorbeeld
geteld wordt telkens wanneer de spanning in de omhullende 69 of 70 10% van
de piekspanning overtreft, kan een vergelijking worden gemaakt ten aanzien
van welke van de twee omhullenden 69 en 70 de beste focussering oplevert,
aangezien de omhullende waarin de spanning het laagste aantal malen 10% van
het maximum overtreft de beste omhullende voor de focussering is.
Gedurende elke beweging van bundel 11 langs de gehele baan 60 wordt er
een totaal van acht omhullenden gevormd, aangezien telkens wanneer bundel II
zich op of van rooster 41 beweegt een omhullende wordt gevormd. Door het
totaal aantal keren dat de spanning in twee opeenvolgende bewegingen van

-1829«

bundel 11 langs baan 60 rond rooster 41 10% van de piekspanning overtreft,
te vergelijken, wordt een vergelijking tussen de twee bewegingscycli van
bundel 13 langs de gehele baan 60 verkregen, zodat kan worden vastgesteld of
een correctiesignaal aan focusseringsspoel 22 in de tijd tussen de twee cycli
de kwaliteit van de focus sering van bundel 31 verbeterde of verminderde.
Wanneer bundel 31 bijvoorbeeld het verticale deel 61 van rooster 41 begint te kruisen, levert stroomcollector 42 een variërende stroom met de trilling. Het signaal van stroomcollector 42 wordt geleverd aan de stroom-spanningsomzetter 71, die'een geïnverteerde uitgangsspanning aan een banddoor™
laatfilter en een versterker 72 (zie fig. 7) levert. Banddoorlaatfilter en
versterker 72 laat slechts de spanning van de omhullende door, welke wordt
geleverd wanneer bundel 11 een van de delen 61-64 van rooster 41 kruist.
Zoals in fig. 8 is weergegeven, omvat banddoorlaatfilter en versterker
72 een paar differentiaalversterkers 73 en 74, welke zodanig samenwerke dat
ze een kwaliteitsfactor 10 en een versterkingsfactor 100 bij 300 kHz opleveren. Het uitgangssignaal van banddoorlaatfilter en versterker 72 gaat
via lijn 75 naar automatische versterkingsbesturing 76 (zie fig. 7). Dit uitgangssignaal gaat tevens via lijn 77 naar oscilloscoop 78., welke zich in
analoge eenheid 17 bevindt. Oscilloscoop 78 maakt het mogelijk, om elk van
de acht omhullenden welke door de beweging van bundel 11 over rooster 41
worden gevormd, waar te nemen.
Automatische versterkingsbesturing 76 houdt de amplitude van de omhullende op een piek tot piekwaarde van 14V, ter compensatie van langzame afwijkingen in de helderheid van bundel 11. Derhalve is de maximale piek tot
piekwaarde van de spanning welke geleverd wordt op uitgangslijn 79 van automatische versterkingsbesturing 76 14V.
Da golfvorm van de omhullende voor de foeussering lean worden beschreven
als een functie van de tijd met behulp van de vergelijking e .
, -V
E(t) sinus 2üf t, waarin sinus 2lift een sinusvormige golf met°amplxfude 1 ^
en frequentie f is. E(t) is een spanning welke een functie van de tijd is
die de positieve pieken van de omhullende volgt en wordt genormaliseerd tot
een piekamplitude 1, terwijl V de feitelijke positieve pielcamplitude van
de omhullende is.
^
Zoals in fig. 9 is weergegeven, zijn de lijnen 80 en 81 van automatische
versterkingsbesturing 76 verbonden met lijn 75. Lijn 80 levert één van de
twee ingangssignalen van vermenigvuldiger 82. Lijn 83 is via diode 83 verbonden met een negatieve piek- en houdketen. Het uitgangssignaal van deze
keten aan de uitgang van een differentiële versterker 84 is de negatieve
piekspanning - V . Dit uitgangssignaal wordt geleverd aan een deelinrichting
85, welke via lifn 86 een constante ingangsspanning ontvangt. Deelinrichting
85 inverteert het negatieve uitgangssignaal van differentiële versterker 84
en z^t^het signaal op een uitgangslijn 87 om in een positief uitgangssignaal
van ^ — , waarin C de constante ingangsspanning op lijn 86 is en V de positieve^piekspanning.
Vermenigvuldiger 82 vermenigvuldigt het ingangssignaal op lijn 80 van
banddoorlaatfilter en versterker 72 en het ingangssignaal van deelinrichting
85 op lijn 87, zodat een uitgangsspanning wordt geleverd op lijn 79. De uitgangsspanning op lijn 79 is de omhullende welke wordt geleverd, wanneer
bundel 11 één van de delen 61-64 van rooster 41 ^ggert of verlaat en bedraagt
1/10 van het product van de twee verpenigtallen - — en V E(t) sinus'2üft,
P

zodat de uitgangsspanning op lijn 79 c(E(t) sinus 2ü£t| is. Dit betekent dat
elk van de focusseringsomhullenden op lijn 79 een constante amplitude heeft
welke wordt bepaald door C, terwijl zijn. vorm, bepaald door E(t) sinus 2Eft,
niet wordt vervormd.
De uitgangsspanning van de automatische versterkingsbesturing 76 gaat
via uitgangslijn 79 en lijn 88 (zie fig. 7) naar een detectie en telinrichting 89. Detectie- en telinriehting 89 omvat vergelijkers 90' en 91 (zie fig.
10), waarvan elk van de vergelijkingsinrichtingen een uitgangssignaal levert
wanneer zijn drempelsignaal wordt gekruist.
Het drempelsignaal voor de positieve vergelijkingsinrichting 90 bedraagt
10% van de positieve piekspanning op uitgangslijn 79. Aangezien de positieve
piekspanning 7V. bedraagt, levert positieve vergelijkingsinrichting 90 es-a
uitgangssignaal telkens wanneer de spanning binnen de omhullende 7/iö V.
overschrijdt. Op soortgelijke wijze levert negatieve vergelijkingsinrichting
91 een uitgangssignaal telkens wanneer de spanning negatiever is dan 10% vas
de negatieve piekspanning. Derhalve levert vergelijkingsinrichting 90 tslker-g
wanneer de negatieve spanning binnen de omhullende -7/10 ¥» overschrijdt3
een uitgangspuls.
Het uitgangssignaal van positieve vergelij Icings inrich ting 90 worde geleverd aan monostabiele multivibrator 92, welke een positieve puls levert
wanneer vergelijkingsinrichting 90 een uitgangssignaal levert dat een positieve puls is. Het positieve uitgangssignaal van monostabiele multivibrator
92 wordt geïnverteerd door invertor 93 en als negatieve ingangspuls aan ÏIEÏEN-keten 94 toegevoerd.
Op een zelfde wijze veroorzaakt het uitgangssignaal van de negatieve
vergelijkingsinrichting 91 een positieve uitgangspuls bij monostabiele multivibrator 95s wanneer de drempelspanning van negatieve vergelij kings inr ichting
91 wordt gekruist, zodat er een positief uitgangssignaal wordt geleverd. De
positieve puls van monostabiele multivibrator 95 wordt door invertor 96 geïnverteerd en als negatieve ingangssignaal geleverd aan NIET-EN-keten 94.
Wanneer derhalve de drempelspanning van een van beide vergelijkingsinrichtingen 90 en 91 wordt overschreden, zodat een negatief ingangssignaal
aan NIET-EN-keten 94 wordt geleverd, levert laatstgenoemde keten aan zijn
uitgang een positieve puls, aangezien deze 'slechts een negatieve puls levert,
wanneer beide ingangen positief zijn. Derhalve verschijnt.elke uitgangspuls
van de vergelijkingsinrichtingen 90 en 91 als een positieve puls aan de uitgang van NIET-EN-keten 95. Derhalve zijn alle positieve uitgangspulsen van
NIET-EN-keten 94 een totaal van het aantal malen dat de spanning binnen de
omhullende 10% van de positieve of negatieve piekwaarde overschrijdt als
bundel 11 één van de delen 61-64 van rooster 41 nadert of verlaat.
Het uitgangssignaal van NIET-EN-keten 94 gaat via lijn 97 naar de ingangslijnen 98 en 99 (zie fig. 7) van een op- en aftelinrichting 100. Ingangslijn 98 levert één van de ingangssignalen aan een NIET-EN-keten 101 (zie fig.
11), waarvan het andere ingangssignaal geleverd wordt vanaf uitgang Q van een
door een klok bestuurde bistabiele schakelaar 302 met de ingangen J en K. De
uitgang Q van bistabiele schakelaar 102 is verbonden met de ingang K.
Wanneer derhalve bistabiele schakelaar 102 aan zijn uitgang Q een positief signaal levert, levert NIET-EN-keten 101 op zijn uitgangslijn 103 een
negatieve puls telkens wanneer vanaf de uitgang van NIET-EN-keten 94 een positieve puls op ingangslijn 98 van' NIET-EN-keten 101 verschijnt. Bijgevolg
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wordt elke van de vergelijkingsinrichting 90 en 93 afkomstige puls die door
de NIET-EN-keten 94 wordt geteld, aan uitgangslijn 303 geleverd wanneer uitgang Q van bistabiéle schakelaar 102 positief is.
Ingangslijn 99 van de op- en aftelinrichting 100 vormt één van de ingangen van NIET-EN-keten 104, waarvan de andere ingang verbonden is uitgang Q
' van bistabiele schakelaar 302. Deze uitgang is verbonden met ingang J van
bistabiele schakelaar 102.
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Wanneer uitgang Q van bistabiele schakelaar 102 positief is, levert
NIET-EN-keten 104 een negatieve puls op zijn uitgangslijn 105 telkens wanneer
de NIET-EN-keten 94 een positieve puls levert op uitgangslijn 97._Wanneer dus
bistabiele schakelaar 102'in de stand wordt gezet waarin uitgang Q positief
is, telt NIET-EN-keten 304 de pulsen van NIET-EN-keten 94 en levert deze aan
lijn 105.
Tempeeringang C van bistabiele schakelaar 102 is door middel van lijn
• 106 verbonden met monostabiele multivibrator 107 (zie fig. 7). Monostabiele
multivibrator 107 ontvangt via lijn 108 het -HX-aftastsignaal van analoge eenheid 17 (zie fig. 1). Derhalve wordt telkens wanneer de bundel 11 langs baan
60 begint te bewegen (zie fig. 2), monostabiele multivibrator 307 (zie fig.7)
geaktiveerd, zodat er een puls aan ingang C van bistabiele schakelaar 102
(zie fig. 11) wordt geleverd.
Het negatief gerichte deel van de puls van monostabiele multivibrator
107 schakelt bistabiele schakelaar 102 om. Telkens wanneer bundel 31 zijn
beweging langs baan 60 moet beginnen, wordt de stand van bistabiele schakelaar 102 derhalve gewijzigd, zodat van de NIET-EN-ketens 103 en 104 degene
die in de voorgaande cyclus waarin bundel 11 langs baan 60 bewoog, niet werkzaam was, dan reageert op de positieve pulsen op lijn 97.
De lijnen 103 en 305 zijn verbonden met een twaalfbits bevattende open aftelinrichting 110. Wanneer NIET-EN-keten 101 reageert op de positieve
pulsen van NIET-EN-keten 94 omdat uitgang Q van bistabiele schakelaar 102
positief is, telt teller 110 bij. Wanneer NIET-EN-keten 304 reageert op de__
positieve pulsen van NIET-EN-keten 94 als gevolg van het feit dat uitgang Q
van bistabiele schakelaar 102 positief is, telt teller 110 af.
Als de aftelling groter is dan de bijtelling, levert 110 een negatieve
puls op uitgangslijn 111. Als de aftelling' de bijtelling niet overschrijdt,
wordt er geen signaal geleverd op uitgangslijn 111.
Wanneer bistabiele schakelaar 102 wordt omgeschakeld, zodat NIET-ENketen 101 teller 110 doet bijtellen, wordt het signaal van uitgang Q van bistabiele schakelaar 102 niet alleen geleverd aan NIET-EN-keten 101, doch
eveneens aan monostabiele multivibrator 112, welke op zijn uitgangslijn 113
een positieve puls levert, wanneer uitgang Q van bistabiele schakelaar 102
positief wordt. Uitgangslijn 113 is verbonden met de terugstelinrichting van
teller 110, zodat deze wordt teruggesteld op nul, alvorens bij te tellen.
Wanneer bistabiele schakelaar 102 wordt omgeschakeld en aftellen van
teller 110 veroorzaakt, bewerkstelligt uitgang Q, welke NIET-EN-keten 104
conditioneert zodat deze door elke positieve puls op lijn 99 werkzaam wordt
gemaakt, tevens dat monostabiele multivibrator 314 een positieve puls levert
op zijn uitgangslijn 3_35. Monostabiele multivibrator 334 levert een positieve
puls wanneer uitgang Q van bistabiele schakelaar 102 positief wordt, waarbij
NIET-EN-keten 3 04 wordt geconditioneerd, en de pulsen van NIET-EN-keten 94
aftellen in teller 130 veroorzakeó.
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Uitgangslijn IJl van teller 110 vormt ëën van de ingangslijnen van NIETEN-keten IJ6 (zie fig. 12) van focusseringsbesturingseenheid 117. De andere
ingang van NIET-EN-keten 116 is verbonden met bistabiele schakelaar 118s
welke van hetzelfde type is als bistabiele schakelaar 302. Bistabiele schakelaar 118 ontvangt een signaal van analoge eenheid 17 aan het begin van het
servosignaal voor focusseren, teneinde zijn stand te wijzigen. Deze puis.,
'welke in fig. 35 is aangeduid als START SERVOSIGNAAL VOOR FOCUSSEREH, wordt
vanaf analoge eenheid 17 via lijn 119 toegevoerd. Invertor 120 bewerkstelligd
de toevoer van een negatieve puls aan ingang S van bistabiele schakelaar 118,
waardoor uitgang Q van bistabiele schakelaar 118 positief wordt wanneer de
puls START SERVOSIGNAAL VOOR FOCUSSEREN op lijn 119 wordt toegevoerd. Aldus
wordt aan het begin van de cyclus voor automatisch focusseren van bundel 11
een positief ingangssignaal aan NIET-EN-keten 116 toegevoerd vanaf uitgang Q
van bistabiele schakelaar 118.
Uitgang Q van bistabiele schakelaar 118 vormt ëën van de ingangen van
NIET-EN-keten 121, welke zijn andere ingangssignaal ontvangt van uitg&ngslijr
115 van monostabiele multivibrator 114. Derhalve verandert de uitgang van
NIET-EN-keten 121 van toestand na voltooiing van de bijtelling en op het
moment dat de aftelling op het punt staat te beginnen, zodat ook zija uitgangslijn 322 een negatieve puls wordt geleverd.
Lijn 122 vormt ëën van de ingangen van elk van de NIET-EN-ketens '23 en
124. Het andere ingangssignaal van NIET-EN-keten 123 is afkomstig van bistabiele schakelaar 125, welke van hetzelfde type is als bistabiele schakelaar
102. Hierbij is NIET-EN-keten 123 verbonden met uitgang Q van bistabiele
schakelaar 125. Het andere ingangssignaal van NIÈT-EN-keten 124 is afkomstig
van uitgang Q van bistabiele schakelaar 125.
Tempeerisgaftg C van bistabiele schakelaar 125 is door middel van lijs
126 verbonden met de uitgang van NIET-EN-keten 116. Derhalve verandert bistabiele schakelaar 125 telkens wanneer er een positieve puls van NIET-ENketen 116 aanwezig is, van toestand, zodat telkens een andere van de N1EÏEN-ketens 123 en 124 met zijn uitgangssignaal reageert op de-van NIET-ENketen 121 afkomstige signalen.
Telkens wanneer NIET-EN-keten 121 een negatieve puls op uitgangslijn 122
levert, telt teller 110 bij. Bij voltooiing van elke bijtelling, welke een
telling vormt van al de keren dat de spanning meer bedraagt dan 10% van de
piekspanning^Se acht omhullenden welke gedurende ëën beweging van bundel II
langs baan 60 zijn gevormd, levert ëën van de NIET-EN-ketens 123 en 124, afhankelijk van de stand van bistabiele schakelaar 125, een puls aan een achtbits bevattende bij- en aftelinrichting 127.
De uitgang van teller 127 is verbonden met een achtbits bevattende
digitaal-analoog omzetter 128. Deze levert via zijn uitgangslijn 129 en een
drijver 130 (zie fig. 7) een spanning aan focusseringsspoel 22.
Als teller 110 (zie fig. 11) op uitgangslijn 131 een signaal levert bij
voltooiing van de aftelling, levert NIET-EN-keten 116 (zie fig. 12) een positieve puls op uitgangslijn 126, zodat de stand van bistabiele schakelaar 125
wordt gewijzigd. Bijgevolg levert het andere exemplaar van de NIET-EN-keten
123 en 124 een uitgangssignaal als gevolg van het uitgangssignaal van NIETEN-keten 121 bij voltooiing van de cyclus van bundel 11 langs baan 60.
Elk van de positieve uitgangspulsen van NIET-EN-keten 323 veroorzaakt
een bijtelling in teller 127. Elk yan de positieve uitgangspulsen van NIET-
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EN-keten 324 veroorzaakt een aftelling in teller 127. Als derhalve de aan
teller 3 27 geleverde puls afkomstig is van NIET-EN-keten 323, wordt de spanning van digitaal-analoge omzetter 128 groter, hetgeen de stroom naar focusseringsspoel 22 doet toenemen. Als NIET-EN-keten 124 een puls aan teller 327
levert, vermindert digitaal-analoge omzetter 3 28 de uitgangsspanning op lijn
129, hetgeen de stroom naar focusseringsspoel 22 doet afxiemen.
Teller 330 (zie fig. 13) levert slechts een negatieve puls op uitgangslijn 131 wanneer het aantal pulsen in de aftelling groter is dan dat gedurende
de bij telling. Dit betekent, dat er gedurende de tweede aftasting, d.w.z.
wanneer de aftelling verschijnt» een slechtere focussering aanwezig is dan
tevoren, zodat de stroom in focusseringsspoel 22 aan het eind van de eerste
aftasting (een bij telling) wordt gewijzigd. Het is derhalve noodzakelijk,
de richting waarin teller 127 (zie fig. 12) wordt voortgestapt, te veranderen, zodat de richting van de veranderingen van de stroom naar focusseringsspoel 22 wordt omgekeerd.
Wanneer derhalve de eerstvolgende aftasting plaatsheeft na de aftelling9
zodat teller 110 bijtelt, zou het uitgangssignaal op lijn 322 van NIET-ENketen 121 bij voltooiing van de bij telling worden toegevoerd aan het andere
exemplaar van de NIET-EN-ketens 323 en 324, zodat de richting waarin teller
327 telt wordt gewijzigd. Hierdoor wordt de richting van de stroom naar focusseringsspoel 22 omgekeerd. D.w.z. dat als de stroom toenam, hij nu zal
afnemen. Indien de stroom kleiner werd, zal hij nu toenemen.
Als er bij voltooiing van de aftelling van teller 110 geen uitgangssignaal op lijn 111 aanwezig is, betekent dit uiteraard dat de focussering verbeterd ia door de verandering van de stroom aaar focusseringsspoel 22 aan het
eind van de voorgaande aftasting (bijtelling). Derhalve wordt de toestand van
bistabiele schakelaar 125 niet veranderd en gaat teller 127 voort met tellen
in dezelfde richting.
Aangezien het gewenst is, dat er, wanneer bundel 13 zich gedurende een
cyclus langs baan 60 beweegt, een minimaal aantal pulsen aanwezig is dat 30%
van de negatieve of positieve piekspanning overschrijdt, zodat de focussering
van bundel 11 van de beste kwaliteit is, is er een stroom voor de focusseringsspoel waarbij het aantal pulsen zich op een minimum zal bevinden. Fig.16
toont het verband tussen het aantal pulsen en de stroom in focusseringsspoel
22. Aangenomen wordt, dat het aantal pulsen wordt verminderd door elke toeneming van de stroom in de focusseringsspoel aan het eind van elke bij telling
van teller 110 (zie fig. 13), waarbij teller 327 (zie fig. 32) bij telt vanwege de van NIET-EN-keten 323 afkomstige pulsen, zodat de spanning van digitaal-analoge omzetter 128 wordt verhoogd.
Wanneer het minimale aantal pulsen verschijnt, heeft de volgende aftasting (een aftelling) tot gevolg, dat het aantal pulsen toeneemt, zoals is
weergegeven met stap 131 in fig. 16. Wanneer dit zich voordoet, levert teller
110 (zie fig. 11) een negatieve puls op uitgangslijn 133, omdat het aantal
gedurende de aftelling getelde pulsen die welke tijdens de bij telling geteld
zijn overtreft, als gevolg waarvan bistabiele schakelaar 325 (zie fig. 12)
van stand verandert. Bijgevolg wordt de stroom naar focusseringsspoel 22 door
digitaal-analoge omzetter 128 verminderd, hetgeen een lagere spanning oplevert, aangezien teller 127 nu door NIET-EN-keten 324 wordt afgeteld aan het
eind van de bij telling in teller 33 0.
Nu de stroom naar de focusseringsspoel gedurende de' eerstvolgende aftelling in teller 110 -verminderd is, zé.1 het aantal pulsen gedurende deze cyclus

waarin bundel 11 langs baan 60 beweegt, een minimum bedragen. Dit geschiedt
gedurende een aftelling in teller 110. Er is derhalve aan het eind van de aftelling in teller 11Ö geen verandering in de stand van bistabiele schakelaar
125.
Bijgevolg wordt aan het eind van de aftasting de stroom naar focusse'ringsspoel 22 verminderd en wordt de eerstvolgende bij telling in teller 310
tot stand gebracht. Dit verhoogt gedurende de eerstvolgende aftelling in teller 110 het aantal pulsen tot boven het minimum, zodat teller 110 aan het
eind van de aftelling in teller 110 weer een negatieve puls op uitgangslijn
111 levert. Deze verhoging van het aantal pulsen gedurende de aftelling wordt
weergegeven met stap 132 in fig. 16.
Als gevolg van de negatieve puls op uitgangslijn 111 verandert de stand
van bistabiele schakelaar 125 opnieuw. Dit heeft tot gevolg dat de stroom
naat focusseringsspoel 22 opnieuw wordt vergroot, totdat stap 131 opnieuw
wordt bereikt. Op dit tijdstip levert teller 110 opnieuw een puls op lijn 111,
zodat de stand van bistabiele schakelaar 125 weer wordt gewijzigd.
Wanneer drie van deze pulsen op lijn 111 zijn verschenen, is het tainimaLa aantal pulsen binnen de omhullende geleverd, aangezien deze drie veranderingen aangeven, dat het dal van het aantal pulsen is bereikt, zoals is
weetgegeven met de kromme 133 in fig. 16. Wanneer dit zich voordoet, is het
gewenst het functioneren van de focusseringsbesturingseenheid te stoppen.
Bijgevolg is uitgangslijn 126 van NIET-EN-keten 116 niet alleen verbonden met bistabiele schakelaar 125, doch tevens met een teller 135 met drie
stafoden (zie fig. 12). Teller 135 telt steeds wanneer bistabiele schakelaar
125 van stand verandert. Teller 135 is in feite een vier bits tellers 'daarvan de derde uitgang wordt gebruikt voor het aktiveren van monostabiele multivibrator 136.
Monostabiele multivibrator 136 levert eeti negatieve'uitgangspuls op
zijn lijn 137, zodat ingang R van bistabiele schakelaar 118 wordt teruggesteld. Als gevolg hiervan wordt uitgang Q van bistabiele schakelaar 318 negatief, zodat NIET-EN-keten 121 niet langer van stand kan veranderen, waaneer
er een positieve puls vanaf lijn 115 wordt toegevoerd. Wanneer derhalve bistabiele schakelaar 125 driemaal van stand veranderd is, hetgeen aanduidt
dat het minimum aantal pulsen zich binnen de acht omhullenden be\7indt, \Toorkomt teller 135 verdere aktivering van NIET-EÏï-keten 121, zodat er geeii verdere verandering bij digitaal-analoge omzetter 128 optreedt. Digitaal-analoge
omzetter 128 houdt zijn uiteindelijke uitgangssignaal, totdat de volgende
serVocyclus voor de focussering wordt gestart voor het leveren van de puls
'STAIT SERV0SIGNAAL VOOR F0CÜSSERIKG aan bistabiele schakelaar 118.
Via lijn 138 levert monostabiele multivibrator 136 de negatieve puls op
zijd uitgangslijn 337 ook aan de terugstelingang van teller 135. Deze negatieve puls zet teller 135 op nul.
Zoals in het voorgaande reeds is vermeld, zijn er acht omhullenden, welke
worden gevormd doordat bundel 11 de vier delen 6J-64 (zie fig. 2) van rooster
41 kruist. Het totaal aantal malen dat de spanning in deze acht omhullenden
10% van de positieve of negatieve piekspanning overschrijdt is hetgeen dat
in teller 110 geteld wordt.
Verder gaat bundel 11 zestien maal geheel rond rooster 41. Ook al zijn
er twee van deze cycli nodig voor het bij- en aftellen van teller 110, zijn
de acht keren dat de stroom naar focusseringsspoel 22 kan worden bestuurd,
voldoende voor het op bevredigende wijze focusseren van bundel 11.

Behalve de automatische correctie van het focusseren van bundel SI
maakt de uitvinding ook het met de hand corrigeren van de kwaliteit van de
foeussering van bundel JJ mogelijk. Bijgevolg levert uitgangslijn 97 (zie
fig. 7 en JO) van NIET-EN-keten 94 (zie fig. 30) de positieve uitgangspuls
van NIET-EN-keten 94 via een lijn 150 (zie fig. 7) ook aan een acht-twaalf
bits teller 151.
Deze teller telt alle pulsen van de uitgang van NIET-EN-keten 94 en
vormt een gemiddelde van de acht omhullenden welke gevormd zijn gedurende
één cyclus waarin bundel 31 langs baan 60 beweegt, door te delen door twee
of vier, afhankelijk van de grootte van bundel 11. Met behulp van deling
door twee of vier wordt de gemiddelde kwaliteit van de foeussering van bundel 11 in zowel de X- als de Y-richtingen verkregen.
Het uitgangssignaal van teller 151 wordt geleverd aan een acht bits
digitaal-analoge omzetter 152.
Wanneer de aftasting van bundel 11 in de richting +X begint, als aangeduid door de puls +X AFTASTING op lijn 188 zodat monostabiele multivibrator 107 een positieve puls levert, wordt positieve puls van monostabiele
multivibrator 107 niet alleen via lijn 106 naar de bistabiele schakelaar 102
overgebracht (zie fig, 11), doch tevens via lijn 153 (zie fig. 7) aan acht •
bits digitaal-analoge omzetter 152, om deze een klokpuls te leveren. Als dit
plaats heeft, legt digitaal-analoge omzetter 152 de waarde van teller 151
vast tot aan de volgende klokpuls en levert een uitgangsspanning', welke een
weergave is van de gemiddelde kwaliteit van de foeussering van bundel 11 in
zowel de X- als Y-assen bij voltooiing van een cyclus waarin bundel 11 langs
de gehele baan 60 beweegt, op zijn uitgangslijn 154.
Lijn 155 brengt dit signaal over naar Voltmeter 156. De uitgangsspanning op lijn 154 is evenredig met de gemiddelde breedte van de acht omhullenden. Door de spanning van digitaal-analoge omzetter 152 toe te voeren aan
Voltmeter 156, kan de kwaliteit van de foeussering van bundel 11 gemakkelijk
worden vastgesteld door aflezing van Voltmeter 156. De spanning, welke een
bevredigende foeussering oplevert9 is bekend en wordt vergeleken met de
spanning van Voltmeter 156.
Het negatief gerichte deel van monostabiele multivibrator 107 wordt toegevoerd aan monostabiele multivibrator 157, zodat aan de uitgang daarvan een
positieve puls geleverd wordt op lijn 158. De positieve puls op uitgangslijn
158 wordt via lijn 159 toegevoerd aan de terugstelklem van teller 151 om deze
op nul terug te stellen. Aangezien dit geschiedt nadat digitaal-analoge omzetter 152 de waarde van teller 151 heeft vastgelegd en aan de hand hiervan
de uitgangsspanning via lijn 154 levert, is teller 151 gereed om opnieuw met
de telling te beginnen. Aangezien de uitgangspuls van elk van de monostabiele
multivibrators 107 en 157 zeer kort is, wordt teller 151 op nul teruggesteld
voordat bundel 11 het verticale deel 61 (zie fig. 2) van rooster 41 bereikt.
Om er voor te zorgen dat de trillingsfrequentie via lijn 49 (zie fig.14)
wordt toegevoerd als er geen automatische instelling van de kwaliteit van de
foeussering van bundel 11 moet plaatshebben, moet er een positieve ingangsspanning aan NIET-EN-keten 46 worden toegevoerd. Dit kan geschieden door het
sluiten van een met de hand te bedienen schakelaar 160, zodat er een positieve ingangs spanning aan OF-keten 45 wordt toegevoerd. Zo kan ook het signaal MONITOR CONDITIONEREN worden toegevoerd aan OF-keten 45 via een optische
isolator 161, welke dezelfde is als optische isolator 44. De toevoer van het
signaal MONITOR CONDITIONEREN vanaf'analoge eenheid 17 geschiedt via lijn 362
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naar optische isolator 16J. Lijn 163 van optische isolator 161 is geaard.
Door derhalve ofwel de met de hand bediende schakelaar 360 te sluiten,
ofwel het signaal MONITOR CONDITIONEREN vanaf analoge eenheid 17 toa te voeren, wordt er aan NIET-EN-keten 46 een positieve ingangsspanning geleverd,
waardoor de trillingsfrequentie op lijn 49 verschijnt. Opgemerkt wordt, dat
Voltmeter 156 uiteraard ook de kwaliteit van de bundel gedurende de automatische instelling zichtbaar weergeeft.
Behalve het met de hand corrigeren van de kwaliteit van de focussering
van' bundel 11, maakt de" uitvinding het ook mogelijk om te bepalen of de helderheid van bundel IJ voldoende is om correctie van de focussering van bundel 11 met de hand mogelijk te maken.
Zoals in fig. 6 is weergegeven, wordt omhullende 170 geleverd wanneer
de focussering van bundel 13 voldoende is, doch de belichting slecht. Omhullende 170 heeft een niet vlakke of hellende top. Bijgevolg is het gebied beneden de top en boven 90% van de piekspanning kleiner dan bijvoorbeeld vergeleken met die welke is weergegeven in omhullende 69, welke in fig. 5 een
goede focussering en belichting heeft. Derhalve is het aantal malen dat de
spanning 90% van de piekspanning in omhullende 170 overschrijdt kleiner dan
in omhullende 69; dit geeft aan dat omhullende 69 een gevolg is van het feit
dat bundel 11 een betere belichting heeft dan wanneer deze de omhullende 170
levert.
De slechte belichting is een gevolg van het feit dat da atroomdich.the.id
niet in alle delen van bundel II gelijk is. Corsrectis van de bsMebting vomt
verkregen door correctie van de alignering van bundel 11, zoals beschreven in
de Amerikaanse octrooiaanvrage 393.365 van 31 augustus 1973.
Om vast te stellen of belichting van bundel 11 slecht is, is een detactieinrichting 171 (zie fig. 7) door middel van lijn 172 verbonden met de uitgangslijn 79 van automatische versterkingsbesturing 76, Lijn 172 is verbonden
met een kwadrateerinrichting 173 (zie fig. 13), welke wordt gevormd door een
als kwadrateerinrichting gebruikte vermenigvuldiger van detectieinrichting
171. Kwadrateerinrichting 173 maakt elk van de omhullenden welke door de over
rooster 41 gaande bundel II worden geleverd geheel positief.
Teneinde telkens vast te stellen dat de spanning 90% van de piekspanning
overschrijdt wanneer bundel 11 over rooster 41 beweegt, is de uitgang van
kwadrateerinrichting 173 verbonden met een vergelijkingsinrichting 174, welke
telkens het uitgangssignaal levert wanneer zijn drempelspanning wordt overschreden doordat de uitgangsspanning van kwadrateerinrichting 173 83% van de
piekspanning overtreft. Dit is een gevolg van het feit dat kwadrateerinrichting 173 de spanning van 90% van de piekspanning reduceert tot 81% van de
piekspanning. De uitgang van vergelijkingsinrichting 174 is verbonden met een
8-12 bits teller 175, welke bij voorkeur gelijk is aan teller 151. Teller 175
telt telkens wanneer vergelijkingsinrichting 174 een uitgangssignaal levert •
doordat zijn drempelspanning wordt overschreden.
Teller 175 telt alle pulsen van de uitgang van vergelijkingsinrichting
174 en vormt een gemiddelde van de acht omhullenden welke geleverd worden
gedurende één cyclus waarin bundel 11 langs baan 60 (zie fig. 2) beweegt,
door deling door twee of vier, afhankelijk van de grootte van bundel 31. Door
deling door twee of vier wordt de gemiddelde kwaliteit van de belichting
van bundel 11 in de X- en Y-richtingen verkregen.
/

Het uitgangssignaal van teller 175 (zie fig. 33) wordt geleverd aan digitaal-analoge omzetter 376» Wanneer bundel IJ in de richting +X begint te
bewegen, zoals is aangeduid met het signaal "+x aftastingen" op lijn 308
(zie fig. 7), zodat monostabiele multivibrator 107 een positieve uitgangspuls levert, wordt de positieve puls niet alleen overgebracht naar bistabiele
schakelaar 3 02 en digitaal-analoge omzetter, doch tevens via lijn 377 naar
digitaal-analoge omzetter 376 (zie fig. 33), teneinde deze een klokpuls te
leveren. Wanneer dit plaats heeft, levert digitaal-analoge omzetter 3 76 op
zijn uitgangslijn 378 een uitgangsspanning, welke een aanduiding vormt van
de belichting van bundel 33 in de X- en I-assen bij voltooiing van een cyclus
waarin bundel 3 3 langs de gesloten baan 60 beweegt,
De uitgangsspanning op lijn 378 wordt overgebracht naar vergelijkingsinrichting 180. De uitgangsspanning op lijn 3 78 is evenredig met de gemiddelde breedte van de acht omhullenden op het niveau van 90% van de piekspanning.
Als de uitgangsspanning van digitaal-analoge omzetter 376 hoog genoeg
is om aan te duiden dat de belichting van bundel 13 bevredigend is, wordt de
drempelspanning van vergelijkingsinrichting 380 overschreden en verschijnt
er een positieve uitgangspuls op lijn 383. Als echter de uitgangsspanning van
digitaal-analoge omzetter 176 niet voldoende is om een bevredigende belichting
aan te duiden, wordt de drempelspanning van vergelijkingsinrichting 180 niet
overschreden en verschijnt er geen positieve uitgangsspanning op uitgangslijn
181 van vergelijkingsinrichting 180.
Uitgangslijn 381 van. vergelijkinrichting 180 is verbonden met invertor
182, welke via lijn 183 met êên van de ingangen van NIET-EN-keten 384 is verbonden. Het andere ingangssignaal van NIET-EN-keten 184 is afkomstig van in-vertor 185, welke een ingangssignaal ontvangt van vergelijkingsinrichting 186.
Vergelijkingsinrichting 186 is via lijn 187 verbonden met lijn 154 (zie
fig. 7) voor het ontvangen van de uitgangsspanning van digitaal-analoge omsetter 152. Zoals in het voorgaande is genoemd, is deze spanning evenredig
met de gemiddelde breedte van de acht omhullenden op het niveau van 10% van
de piekspanning van de omhullende.
Als de spanning van digitaal-analoge omzetter 152 de drempelspanning van
vergelijkingsinrichting 186 overschrijdt (zie fig. 13), verschijnt er een
puls op uitgangslijn 189, welke vergelijking?inrichting 386 verbindt met invertor 185. Dit is een aanduiding dat de kwaliteit van de focussering van
bundel 11 slecht is.
Als de uitgangsspanning van digitaal-analoge omzetter 152 de drempelspanning van vergelijkingsinrichting 186 niet overschrijdt, is er geen uitgangssignaal van vergelijkingsinrichting 186, zodat uitgangslijn 189 geen
positieve puls voert. Dit geeft aan dat de focussering van bundel 3 3 bevredigend is.
Als dit het geval is, levert invertor 185 een positieve puls als het
andere ingangssignaal van NIET-EN-keten 184. Als de belichting slecht is,
verschijnt er ook een positieve puls op lijn 383 van invertor 382, omdat de
drempelspanning van vergelijkingsinrichting 3 80 niet werd overschreden door
het uitgangssignaal van digitaal-analoge omzetter 376. Als gevolg van twee
positieve ingangssignalen bij NIET-EN-keten 384, verschijnt er een laag uitgangssignaal op uitgangslijn 390 van NIET-EN-keten 384. Invertor 393 verandert dit signaal in een hoog signaal dat aan een statusdecodeerinrichting 3 92
wordt toegevoerd. Dit signaal geeft ^lechte belichting aan en doet statusdecodeerinrichting 3*92 een signaal leveren waarmee een waarschuwingslamp wordt
ontstoken. Bijgevolg moet de alignering, focussering en astigmatisme van bundel 11 met de hand worden gecorrigeerd.
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Uitgangslijn 158 (zie fig. 7} van monostabiele multivibrator 157 is te-vens door middel van lijn. 193 verbonden met .de .terugstelklem van teller 175
(zie fig. 13)' teneinde deze op nul - terug te stellen. Aangezien dit zich voordoet nadat digitaal-analoge omzetter 176 de uitgangssparming via lijn 178
heeft geleverd, is teller 175 op hetzelfde tijdstip als teller 151 gereed om
opnieuw te tellen. Aangezien de uitgangspuls van ellc van de monostabiele aulvibrators 107 en 157 zeer kort is, wordt teller 375 op nul teruggesteld, voordat bundel II het verticale deel 63 (zie fig. 2) van rooster 41 bereikt, en
wel op dezelfde wijze als beschreven ten aanzien van teller 353.
Met betrekking tot de werking van de uitvinding kan worden opgemerkt;
dat bundel 33 op het middelpunt van zijn afbuigveld is ingesteld voor met de
hand uitgevoerde correcties van foeussering en astigmatisme bevindt. Ofwel
het signaal MONITOR CONDITIONEREN wordt aan optische isolatieinrichting 161
(zie fig. 14) toegevoerd, ofwel de met de hand bediende schakelaar 160 wordt
gesloten, zodat de trillingsfrequentie in fase vanaf oscillator 47 (zie fig.
14) wordt toegevoerd aan de X- en Y-afbuigplaten 31-34 (zie fig. 1). Bedieningsknoppen op kolombesturingseenheid 16 worden overeenkomstig de spanning
op Voltmeter 156 gedraaid voor het instellen van de foeussering van Bundel
11 en het astigmatisme daarvan. De bedieningsknoppen veranderen de weerstand
van de potentiometers in kolombesturingseenheid 16.
Nadat bundel 11 op de juiste wijze met de hand is ingesteld op het middelpunt van het veld, wordt hij afgebogen naar elk van de hoeken van het veld
waarbij eerst de focusseringsspoel 22 wordt ingesteld en vervolgens de spoelen 21a en 21b voor het astigmatisme. Vervolgens wordt bundel 11 afgebogen
naar het midden van elk van de zijden van het veld en worden de spoelen 21A
en 21B met de hand ingesteld voor het verder corrigeren van het astigmatisme.,
Deze instelling met de hand is gedurende ongeveer een jaar niet noodzakelijk,
tenzij een deel van het mechanisme voor de elektronenbundel wordt gedemonteerd.
Wanneer de bundel gedurende ëën van de C-cycli automatisch moet worden,
ingesteld, wordt het servosignaal voor focusseren, dat een positieve puls is
als weergegeven in het tempeerschema volgens fig. 15, via optische isolatieinrichting 44 (zie fig. 14) aan OF-keten 45 geleverd, zodat er een trillingsfrequentie verschijnt op uitgangslijn 49 van trillingsbesturing 48. Uitgangslijn 49 levert deze spanning in fase via analoge eenheid 17 (zie fig. 1) aan
de X- en Y-afbuigplaten 31-34.
Zoals in het tempeerschema van fig. 15 is weergegeven, neemt de aan de
afbuigspoelen 23 en 24 toegevoerde afbuigspanning voor de X-richting toe
vanaf het minimum tot het maximum, zodat bundel 13 in de richting +X wordt
bewogen, als weergegeven met pijl 65 in fig. 2. De afbuigspanning voor de
afbuigspoelen 25 en 26 voor de Y-richting neemt s. f van het maximum tot het
minimum zodra de afbuigspanning voor de X-richting zijn maximum bereikt.
Bijgevolg beweegt bundel 31 in de richting -Y, als aangeduid met pijl 66 in'
fig. 2.
Op het tijdstip waarop het servosignaal voor focusseren wordt geleverd,
wordt het signaal +X AFTASTING, dat uit een positieve puls bestaat, vanaf
analoge eenheid 37 (zie fig. 1) op lijn 308 (zie fig. 7) toegevoerd. Zoals
in het tempeerdiagram van fig. 35 is weergegeven, blijft de puls +X AFTASTING
aanwezig gedurende de gehele tijd dat bundel 31 in de richting *X beweegt, .
als aangeduid met pijl 65 in fig. 2.
/
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De puls +X AFTASTING heeft tot gevolg dat de tempeerpuls van monostabiele
multivibrator 107 (zie fig» 7) via lijn J06 wordt toegevoerd, zodat de stand
van bistabiele schakelaar 102 (zie fig. JU) wordt gewijzigd. Tevens levert
deze een klokpuls aan digitaal-analoge omzetters- 152 (zie fig. 7) en 176
(zie fig. 13), zodat er een uitgangssignaal op hetzelfde tijdstip aan Voltmeter 156 (zie fig. 7) en vergelijkingsinrichting 186 (zie fig. 13) worden
toegevoerd. Belichting wordt echter gedurende de automatische instelling
niet geregeld. Verder wordt Voltmeter 156 normaal niet gebruikt gedurende de
automatische instelling van de focussering van bundel 11.
Opgemerkt wordt, dat de tempeerpuls van de monostabiele multivibrators
107 en 157 een zeer korte tijdsduur hebben vergeleken met de puls +X AFTASTING
als weergegeven in fig. 15. Derhalve verandert de stand van bistabiele schakelaar 102 vrijwel zodra het signaal +X AFTASTING wordt toegevoerd»
Zoals in het tempeerschema van fig. 15 is weergegeven, wordt bistabiele
schakelaar 102 (zie fig. 11) in een zodanige stand gezet, dat teller 110 gedurende de afbuiging van bundel 11 in zijn baan 60 (zie fig. 2) bijtelt. Derhalve levert de NIET-En-keten 101 (zie fig. 11) pulsen vanaf de uitgang van
NIET-EN-keten 94 (zie fig. 10) naar teller 110 (zie fig. 11).
Zoals in het tempeerschema van fig. 15 is weergegeven, wordt de puls van
de uitgang van monostabiele multivibrator 112 (zie fig. 11) naar de terugstelklem van teller 110 geleverd, wanneer bistabiele schakelaar 102 van stand
verandert. Derhalve wordt teller 110 op nul gezet, juist nadat bistabiele
schakelaar 102 van stand is veranderd, zodat de pulsen van NIET-EN-keten 94
via NIET-EN-keten 101 kunnen worden doorgelaten naar teller 110.
Terwijl bundel 11 begint af te tas ten in de richting +X zodra het signaal +X AFTASTING wordt toegevoerd, met als gevolg dat de afbuigspanning naar
de spoelen 23 en 24 (zie fig. 1) wordt vergroot, verandert bistabiele schakelaar 102 (zie fig, 11) niet van stand tot aan het negatief gerichte deel van
het uitgangssignaal van monostabiele multivibrator 107. Wanneer uitgangssignaai Q van bistabiele schakelaar 102 positief wordt, levert monostabiele multivibrator 112 een positieve puls op lijn 113, zodat teller 110 op nul wordt
teruggesteld. Dit alles geschiedt voordat bundel 11 gedurende zijn beweging
in de richting +X het verticale gedeelte 61 (zie fig. 2) van rooster 41
bereikt.

35

Bij voltooiing van de eerste afbuigcyclus van de zich langs baan 60 verplaatsende bundel 11 wordt er vanaf analoge eenheid 17 nog een puls +X AFTASTING geleverd. Teller 110 heeft elke keer dat de spanning in elk van de
acht omhullende 10% van de positieve of negatieve piekspanning overtrof, geteld. Deze pulsen worden vastgelegd in teller 110.
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Bij het verschijnen van de puls +x AFTASTING welke de eerstvolgende afbuigingscyclus van bundel 11 veroorzaakt, wordt de stand van bistabiele schakelaar 102 veranderd door de puls monostabiele multivibrator 107 (zie fig. 7),
zodat uitgang Q van bistabiele schakelaar 102 positief wordt. Dit heeft tot
gevolg dat de uitgangspuls van NIET-EN-keten 94 (zie fig. 10) via NIET-ENketen 104 (zie fig. 11) wordt toegevoerd aan teller 110. Als gevolg hiervan
telt teller 110 de daarin gedurende de voorgaande afbuigcyclus van bundel 11
vastgelegde telling af. Als de aftelling de bij telling overtreft, verschijnt
er een negatieve puls op lijn 111, zoals in het tempeerschema van fig. 15 is
aangeduid met LEEN VEREEERDE RICHTING OP LIJN 111. Dit negatieve signaal verschijnt gedurende of aan het eind van de aftelling, afhankelijk van het tijdstip waarop de aftelling de bijtelling overtreft. Als de aftelling de bijtelling niet overtreft, verschijnt er geen signaal- op lijn 111.
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Bij de start van.het' servosignaal voor focusseren wordt het signaal
START SERVOSIGNAAL VOOS. FOCDSSESEN (zie fig. J5> vanaf analoge eenheid 17
(zie fig. 11 toegevoerd aan lijn 119 (zie fig. 12\, zodat bistabiele schakelaar 118 wordt ingesteld in de stand waarin uitgang Q van bistabiele schakalaar 118 positief is. Uitgangssignaal Q van bistabiele schakelaar 318 wordt
als ëên van de ingangssignalen toegevoerd aan elk van de NIET-EN-ketens J16
en. 121.
Wanneer een positieve puls van monostabiele multibrator 114 (zie £ig.
13) verschijnt als gevolg van het feit dat bistabiele schakelaar 102 van
stand verandert, zodat de uitgang Q positief wordt, waardoor- de aftelling begint, levert de NIET-EN-keten 121 (zie fig. 12) een negatieve puls op lijn
122, aangezien beide ingangen daarvan positief zijn. Dit heeft tot gevolg9
dat de uitgang van een van de NIET-EN-ketens 123 en 124, afhankelijk van dé
stand van bistabiele schakelaar 125, een positieve puls aan teller 127 levert,
als gevolg waarvan digitaal-analoge omzetter 328 een spanningsverandering aan
de aandrijfinrichting 130 (zie fig. 7) van de focusseerspoel toevoert, zodat
de stroom naar focusseerspoel 22 wordt veranderd.
Als de aftelling in teller 110 (zie fig. 11) de bij telling overtreft,
heeft de negatieve puls op lijn 111 tot gevolg dat NIET-EN-keten 116 (zie
fig. 12) een positieve puls levert op lijn 126, zodat de stand vaa bistabiele
schakelaar 325 wordt gewijzigd. Wanneer derhalve teller 110 de bijtelling gedurende de eerstvolgende afbuigcyclus van bundel 11 voltooit, levert het andere
exemplaar van de NIET-EN-ketens 123 (zie fig. 12) en 124 een signaal aan teller 127, als gevolg waarvan de telrichting in teller 127 wordt omgekeerd, zodat digitaal-analoge omzetter 328 de richting waarin de grootte van de uitgangsspanning wordt gewijzigd verandert. Als deze spanningsverandering tot
gevolg heeft dat gedurende de eerstvolgende aftelcyclus de aftelling ia teller 110 (zie fig. 11) opnieuw de bijtelling overtreft, verandert bistabiele
schakelaar 125 (zie fig. 12) opnieuw van stand. Dit is in fig. 15 weergegeven
met een tweede negatieve puls op lijn 111 (zie fig. 11), welke niet later
verschijnt dan bij voltooiing van de aftelling. Als er aan het eind van de
derde aftelcyclus nog een negatieve puls op lijn ill aangeeft, om aan te duiden dat de aftelling de bijtelling in teller 110 overtreft, heeft de focussering de beste instelling, zoals in het voorgaande is vermeld. Bijgevolg bewerkstelligt teller 135 (zie fig. 12), welke elke keer dat er een positieve
puls op lijn 126 aanwezig was heeft geteld, 'dat bistabiele schakelaar 118 van
stand verandert als gevolg van een negatieve puls van monostabiele multivibrator 136 aan ingang R van bistabiele schakelaar 118.
De verandering van stand van bistabiele schakelaar 118 voorkomt dat er
nog meer negatieve pulsen aan NIET-EN-keten 123 worden toegevoerd. Dit voorkomt tevens, dat NIET-EN-keten 116 positieve pulsen als uitgangssignaal levert,
aangezien de uitgang van NIET-EN-lceten 116 hoog blijft. Dit is een gevolg
van het feit dat het van uitgang Q van bistabiele schakelaar 118 afkomstige
ingangssignaal van NIET-EN-ketens 116 en 12J negatief blijft.
Het servosignaal voor focusseren wordt aan optische isolatieinrichting
44 (zie fig. 14) geleverd gedurende de gehele C-cyclus. Gedurende de tijd
dat optische isolatieinrichting 44 een ingangssignaal levert aan OF-keten 45
voor het werkzaam maken van trillingsbesturing 48, wordt dit signaal tevens
via invertor 194 en lijn 195 aan analoge eenheid 17 (zie fig, 1) toegevoerd,
ter voorkoming van eventuele andere bewerkingen welke gedurende de C-cyclus
plaatshebben, zoals bijvoorbeeld de correctie van de alignering van bundel 11,
zoals beschreven in de hiervoor gedoemde Amerikaanse octrooiaanvrage 393.365.
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Hoewel in het voorgaande beschreven is dat een.verandering van de aan
aandrijfinrichting J3Q van de focusseringsspoel geleverde spanning zich
slechts voordoet aan het eind van een bij telling van .teller 1J10 en een omkering van de richting waarin de grootte wordt veranderd, slechts gedurende
de aftelling of aan het eind daarvan, zal het duidelijk zijn dat de uitvinding zich hiertoe niet beperkt. Bijgevolg kan desgewenst elke afbuigcyclus
waarin bundel 3 3 zich langs baan 60 beweegt5 vergeleken worden met de voorgaande cyclus en de focussering van bundel 31 worden gecorrigeerd na elke
cyclus in plaats van'om de cyclus. Uiteraard zou dit een andere inrichting
van de ketens vereisen.
Verder zal het duidelijk, zijn dat voor een bevredigende werking het niet
noodzakelijk is dat bundel 13 zich in een vierkante baan 60 beweegt. Bijgevolg
zou bundel 33 kunnen worden afgebogen in een baan van elke gewenste vorm,
zoals bijvoorbeeld een cirkel of een rechthoek. Verder is het zelfs niet
nooc.zakelijk dat bundel 3 3 wordt afgebogen of verplaatst in een gesloten baan;
nodig is slechts, dat bundel 11 zich gedurende elke bewegingscyclus langs
dezelfde van tevoren vastgestelde baan beweegt.
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CONCLUSIES
1)
Werkwijze voor het corrigeren van de aberratie van een bundel geladen
deeltjes, met het kenmerk, dat de bundel met constante snelheid langs een
voorafbepaalde weg over een trefgebied wordt bewogen gedurende een aantal
opeenvolgende cycli, waarbij tijdens het passeren van de bundel over een
of meer afzonderlijke elementen in het trefgebied de tijdsduur wordt bepaald,
die de bundel nodig heeft om een element geheel te bedekken, resp. te verlaten, en waarbij de focussering van de bundel wordt geregeld in afhankelijkheid van een vergelijking van de genoemde tijdsduren waarin de bundel in opeenvolgende cycli de trefelementen geheel bedekt resp. verlaat.
2)
Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de bundel in een
voorafbepaalde richting, anders dan de voortbewegingsrichting, wordt geoscilleerd, waarbij de tijdsduur benodigd voor het volledig bedekken resp.
verlaten van een trefelement wordt afgeleid uit de door de oscillaties opgewekte uitgangsspanningen.
3).
Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de bundel
over een gesloten weg wordt bewogen over een kruisvormige tref elektrode,,
zodanig dat de vier delen van de trefelektrode bij elke cyclus worden gepasseerd.
4)
Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat tijdens het bedekken, resp. verlaten van het trefelement het aantal malen wordt geteld dat de door de oscillaties opgewekte u:ttgangsspanningen
groter zijn dan een voorafbepaalde waarde, waarbij deze telwaarde wordt vergeleken met de overeenkomstige telwaarde in een voorgaande cyclus voor het
regelen van de focussering van de bundel,
5)
Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de aberraties van de bundel worden geregeld door wijziging van de
stroom in de focusseerspoel.
6)
Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de richting van de stroomveranderingen in de focusseerspoel automatisch wordt geregeld in afhankelijkheid van de vergelijking van de tijden
die de bundel in opeenvolgende cycli nodig heeft om het trefelement volledig
te bedekken, resp. te verlaten.
7)
Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de focussering om de andere bewegingscyclus automatisch wordt ingesteld in afhankelijkheid van de tellingen van het aantal malen dat het
uitgangssignaal een voorafbepaalde waarde bereikt in opvolgende cycli.
8)
Werkwijze volgens een of meer der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de voorafbepaalde waarde van het door de oscillaties opgewekte
uitgangssignaal, die als telwaarde wordt gewaardeerd, gelegen is op 10%
van het maximale uitgangssignaal, waarbij de regelinrichting is afgesteld
om het aantal malen dat het uitgangssignaal dit niveau bereikt zo klein
zakelijk' houden tlj4em Int po-smrm -mu d§ bynrfel
mn
9)
Stelsel voor het uitvoeren van de werkwijze volgens een of meer der
voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat middelen aanwezig zijn om de
bundel geladen deeltjes cyclisch met een constante snelheid langs een voorafbepaalde weg over een trefelement te voeren, waarbij tevens middelen aanwezig zijn om de tijdsduur te bepalen die de bundel nodig heeft om een
deel van het trefgebied volledig te,bedekken resp. te verlaten, terwijl ver-
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der middelen aanwezig zijn voor het corrigeren van de foeussering in afhankelijkheid van een vergelijking van de tijdsduur, die in opvolgende cycli
nodig is voor het Bedekken, resp. verlaten van de trefelementen.
101
Stelsel volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat.middelen aanwezig
zijn om de bundel tijdens het bewegen over de tref plaat te oscilleren in
• een richting anders dan de voortbewegingsrichting van de bundel over het
trefgebied, terwijl verder middelen aanwezig zijn om uit de door de oscillaties opgewekte uitgangsspanning het aantal malen te bepalen dat deze uitgangsspanning groter is dan een voorbepaalde waarde, en uit een vergelijking
van deze waarden in opvolgende cycli een regelspanning voor de foeussering
van de bundel af te leiden.
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11)
Stelsel volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat de bundal
wordt onderworpen aan een hoogfrequente trilling, die in het uitgangssignaal
via een filter wordt geïsoleerd voor het tellen van het aantalraaiendat
deze uitgangsspanning een voorafbepaalde waarde overschrijdt.
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12)
Stelsel volgens een of meer der conclusies 9-11, met het kenmerk,
dat middelen aanwezig zijn om de bundel in twee ouderling loodreeht® rich"
tingen te bewegen over een trefelektrode, bestaande uit een kruisvormig
rooster, waarachter een opvangelektrode aanwezig is voor het leveren van
een uitgangssignaal.
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.13)
Stelsel volgens een of meer der conclusies 9-12, met het kenmerk,
dat het uitgangssignaal via een bandfilter/versterker (72) wordt toegevoerd
aan een detectie- en ' teiinrichting (89), die de door de oscillaties geleverde uitgangsspanninsen groter dan 10% van de maximale waarde in opvolgende cycli optelt resp. aftelt, waarbij de uitgang van deze teller wordt
toegevoerd aan een schakeling (100, fig. 12), welke in afhankelijkheid van
het teken van de totale telling de focusseerstroom wijzigt,
14)
Stelsel volgens een of meer der voorgaande conclusies 9-13, met het
kenmerk, dat de optel- en aftelinrichting wordt bestuurd door een bistabiele
schakeling (102) en twee NIET-EN-ketens, waarbij de bistabiele schakeling
wordt omgeschakeld door de cyclusbesturende inrichting voor het om beurten
bekrachtigen van de NIET-EN-ketens en het daarbij omschakelen van de teller
voor afwisselend optellen en aftrekken.
15)
Stelsel volgens een of meer der voorgaande conclusies 9-14, met het
kenmerk, dat de besturingsinrichting van de focusseerstroom wordt gevormd
door een bistabiele schakeling (125), die wordt omgeschakeld bij een negatieve uitgang van de vergelijker van de telwaarden (110), en waarvan de uitgang via NIET-EN-ketens het bij of aftellen bestuurt van een teller, welke
via een differentiaalversterker de stroomveranderingen in de positieve of
negatieve richting door de focusseerspoel regelt.
16)
Stelsel volgens een of meer der conclusies 9-15, met het kenmerk, dat
middelen aanwezig zijn om de foeussering met de hand te regelen met behulp
van een teller (151), welke de gemiddelde telwaarde over een cyclus bepaalt
en deze op een aanwijsinstrument (156) weergeeft.
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17)
Stelsel volgens een of meer der conclusies 9-16, met het kenmerk, dat
detectie- en telmiddelen (fig. 13) aanwezig zijn om het aantal malen te bepalen dat de door de oscillaties opgewekte uitgangsspanning 90% van de maximale waarde bereikt voor het vaststellen van de oriëntering van de bundel
t.o.v. de trefelektrode.
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