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Zapojeni mzkoprahovúlio amplitudového diskrimiuáíoru s tunelovou 
diodou a dvěma tranzistory v diferenciálním zapojení 

1. ' 

Předmětem vynálezu je zapojení nízlcopra-
hového amplitudového diskriminátoru s tu-
nelovou diodou a dvěma tranzistory v dife-
renciálním zapojení, které je svým jednodu-
chým zapojením, nízkou spotřebou a vyso- * 
kou teplotní ' stabilitou vhodné především 
pro přenosné měřiče jaderného' záření, v 
nichž se nízkoprahové diskriminátory, kte-
ré umožňují zpracovávat impulsy z detekto-
ru jaderného zářeni bez předchozího zesí- io 
lení nebo pouze s velmi jednoduchým zesi-
lovačem, výhodně uplatňují . 

Dosud známá zapojení nízkoprahových 
diskriminátoru jsou založena vesměs na u-
platnuní klopných obvodů, které však při u 
aplikaci polovodičových prvků vykazují re-
lativné velkou teplotní závislost na diskri-
minační úrovně. Přesný a teplotně stabilní 
prahový prvek je tunelová dioda, jejíž pří-
mé uplatnení v monostabilním režimu ne- to 
umožňuje dosáhnout větší citlivosti než asi 
0,5 V. Větší citlivosti se dosahuje bisíabilním 
režimem nebo rozdílnou statickou a dyna-
mickou zatěžovací křivkou. Každý z uvede-
ných způsobů má však své nedostatky (o- ss 
mezení pokud jde o délku vstupních impul-
sů, velká mrtvá doba apod.], omezující jeho 
uplatnění. Tyto nedostatky, spojené v pří-
padě napäťových vstupních impulsů s ma-
lým vstupním odporem, zvláště při požadav- so 

2 
ku vyšší citlivosti, přinášejí nutnost kombi-
nace tunelové diody s tranzistory. Tato za-
pojení jsou vsak většinou složitá, vyžadují 
poměrně vysoká napájecí napětí , mají' vel-
kou spotřebu a ani s vybranými součástka-
mi nedosahují velké teplotní stability. 

Tyto nevýhody odstraňuje jednoduché za-
pojení podle vynálezu, tvořené dvěma tran-
zistory v diferenciálním zapojení a tunelo-
vou diodou, zapojenou jedním pólem na ko-
lektorovou svorku jednoho z t ranzistorů a 
druhým pólem na napájecí napětí. Při po-
žadavku vyšší citlivosti je paralelní; s tu-
nelovou diodou zapojen vhodný odpor. 

Tímto zapojením se dosáhne i použití níz-
kého napájecího napětí, jehož minimální 
hodnota je zhruba dána napájecím napětím 
potřebným k zabezpečení správné funkce 
tranzistoru, je-li v emitorech tranzistorů po-
užit odpor. Pokud je místo právě zmíněné-
ho odporu použito tranzistoru jako zdroje 
konstantního proudu, což závisí např íklad 
na požadovaném rozsahu diskriminační ti-
rovně, pak hodnota přibližně dvojnásobná. 
Spotřeba je dána hlavně proudem protéka-
jícím bázovými děliči obou tranzis torů a 
vrcholovým proudem použité tunelové' dio-
dy, takže při použiti tunelové diody s níz-
kou hodnotou vrcholového proudu, napří-
klad 1 mA, je velmi malá. Diferenciálním za-
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pojením t ranzis toru je zaj ištěna vysoká tep-
lotní stabilita. 

Ma obr. 1 je znázorněno konkré tn í pro-
vedení nízkoprahovélio' ampli tudového dis-
kr iminátoru podle vynálezu, na obr. 2 princip s 
dosažení vyšší citlivosti parale lním spojením 
tunelové diody a odporu. Obr. 3 a obr. 4 
znázorňuj í další výhodné apl ikace vynálezu. 

Báze druhého t ranzis toru Z je ovládána 
z proměnného děliče napětí, ses távaj íc ího z J0 
prvního odporu 5. druhého odporu 7 a po-
tenciometru B, jímž lze měnit napěťový roz-
díl mezi bázemi prvního t ranzis toru 1 a dru-
hého tranzistoru 2 a tedy i diskriminační 
úroveň (obr. 1). Bez třetího odporu 4 pa- u 
ra le lně pr ipojeného k tunelové diodě 3, by 
byla maximálni citlivost 100 — 200 m V, ne-
boť při tomto napět í mezi bázemi obou 
t ranzis torů se začne druhý t ranzis tor 2 ot-
vírat a přcsáhne-l i jeho klidový kolektore- 10 
vý proud, hodnotu zhruba I„ na tunelové 
větvi voltampúrovS charakter is t iky tunelové 
diody 3, pak první vstupní impuls překlopí 
tunelovou diodu do druhého stabi lního stavu 
na difúzni větvi voltampérové charakter is t i - J6 
ky. odkud se již sama nevrátí , neboť násled-
kom velkého výstupního odporu t ranzis toru 
bude tunelová dioda 3 pracovat v bistabil-
ním režimu. Zapojením třet ího odporu 4 pa-
ra le lně s tunelovou diodou 3 získáme vý- to 
s iednou charak te r i s t iku c na obr. 2, čímž je 
umožněno snížit napěťový rozdíl mezi báze-
mi obou t ranzis toru a nastavit klidový proud 
tekoucí kolektorem druhého t ranzis toru 2 
těsně pod hodnotou vrcholového proudu vý- J6 

. s ledně charakterist iky, ' což odpovídá něko-
l ikanásobnému zvýšení citlivosti při zacho-
vání monostabi lního režimu. Charakter is t i -
ka a přísluší tunelové diodě 3, charakter i s -
tika h třetímu odporu 4. <n 

Diskriminátcr může být upla tněn iak pro 
záporné vstupní impulsy, jak je zachyceno 

na obr. 1 a jak bylo právě popsáno, tak pro 
k ladná vstupní impulsy, nastavimo-li prou-
dem tekoucím kolektorem druhého tranzis-
toru Z pracovní bod na difuzní větvi. 
Překlápění z diíuzní včtve na tunelovou je 
však, jak známo, méně vhodná. Zapojení lze 
však použít i pro kladné vstupní impulsy 
s pracovním bodem na tunelové větvi pou-
hým přemístěním parale lní kombinace tu-
nelové diody 3 a třecího odporu 4 z ko-
lektoru d ruhého t ranzis toru 2 do kolektoru 
prvního t ranzis toru 1. Určitou nevýhodou 
této varianty je omezení pokud jde o ampli-
tudu vstupních impulsů tak, aby nedošlo k 
nasycení t ranzis toru, neboť pak dochází ke 
zdvojení výstupního impulsu, což však lze 
odstrani t vhodným odporem zařazeným me-
zi tunelovou diodu a kolektor t ranzis toru 
nebo vstupní impulsy převyšující maximální 
př ípustnou velikost omezovat. 

Na obr. 3 je znázorněna možnost dalšího 
sníženi diskr iminační úrovně (při správné 
volbě součástek pod ImV) přidáním další-
ho s tupně diferenciálního zapojení tranzis-
torů. Zde je napěťový rozdíl mezi bázemi 
prvního t ranzis toru 1 a druhého tranzisto-
ru 2 řízen opět proměnným děličem napě-
tí tvořeným z prvního odporu 5, d ruhého 
odporu 7 a potenciometru G, avšak nepří-
mo přes př idaný další s tupeň diferenciál-
ního zapojení t ranzis torů, což odpovídá zvý-
šení citlivosti. 

Z obr. 4 je pak zřejmá další výhoda za-
pojení podle vynálezu pro vytvoření stej-
nosměrného předpět í pro spínání křemíko-
vého t ranzis toru germaniovou tunelovou 
diodou, které není závislé na nastavení dis-
kr iminační úrovně a nezvyšuje spotřebu, ne-
boř využívá proud potřebný k funkci ob-
vodu. Obyčejná dioda, obvykle germanio-
vá na obr. 4 může být v něk te rých přípa-
dech nahrazena odporem. 

PŘEDMĚT PATENTU 
1. Zapojení n ízkoprahového ampli tudové-

ho diskr iminátoru s tunelovou diodou a dvě-
ma tranzistory v di ferenciá lním zapojení, 
vyznačené tím, že tunelová dioda (3) je 
př ipojena jedním pólem na svorku napáje-
cího zdroje a d ruhým pólem na kolektor 
prvního t ranzis toru (1) nebo d ruhého t ran-
zistoru (2). 

2. Zapojení diskr iminátoru podle bodu 1, 
vyznačené tím, že para le lně s tunelovou dio-

« dou (3) je zapojen třet í odpor [4]. 
3. Zapojení diskr iminátoru podle bodů 1 

a 2, vyznačené tím, že první t ranzistor ( l j 
a druhý t ranzis tor (2] v di ferenciá lním za-
pojení jsou provedeny technikou integrova-

50 ných cbvodů. 

2 listy výkresů 
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