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Podwójny przetwornik ładunek-cyfra typu CAMAC 715. W raporcie
przód stawione przetwornik ladunkowo-cyfrowy w standardzie СЛМЛС
typu 715 o dwu wejściach i rozdzielczości po 10 bitów. Umożliwia
on cyfrowy pomiar ładunku zawartego w impulsach prądowych o sze-
rokości nanosekundowej dostarczanych z dwóch detektorów promie-
niowania jonizującego. Impulsy prądowe podawane do wejścia każde-
go z przetworników są wybierane w czasie za pomocą szybkiej bram-
ki liniowej i następnie całkowane. Amplituda uzyskanych impulsów
napięciowych jest przetwarzana na kod cyfrowy metodą Wilkinsona.
Podano sposób konstrukcji i parametry bloku 715 oraz opisano dzia-
łanie wybranych układów przetwornika. Blok 715 jest przeznaczony
przede wszystkim do cyfrowego rozróżniania neutronów od fotonów
z wykorzystaniem różnicy kształtu impulsów.

Dual charge-to-digital converter type CAMAC 715. A dual two input
10 bit resolution charge-to-digital converter type 715 is described.
It enables digital measurement of charges carried by nanosecond
current pulses from two ionizing radiation detectors. Input current
pulses are first gated by high-speed linear gates and then integrated.
Resulting amplitudes of voltage pulses are converted with use of
Wilkinson rundown technique. A principle of operation as well as
a design and performance of charge digitizer are described. The 715
converter is intendend mainly for digital n-f pulse shape discrimina-
tion.

Двойной преобразователь заряд-цифра типа КАМАК 715. В пре-
принте описано зарядово-цифровой преобразователь типа 715,
созданный в стандарте КАМАК, с двумя 10-разрядными входами.
Блок дает возможность цифровых измерений заряда токовых
наносекундных импульсов поступающих с двух детекторов ио-
низирующего излучения. Импульсы попадающие на вход каждого
преобразователя отбираются по времени с помощью быстрых
линейных ворот а затем интегрируются. Амплитуды полученных
импульсов напряжения преобразываются в число методом Виль-
кинсона. Представлено конструкцию и параметры блока 715
и тоже описание работы некоторых узлов преобразователя.
Блок 715 предназначен для цифрового разделения нейтронов
от фотонов по форме импульса.
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1. WSTlyP

W pomiarach energii cząstek lub kwantów promieniowania jądro-
wego są stosowane powszechnie liczniki scyntylacyjne. Klasyczna
metoda pomiaru ładunku sygnałów z licznika,oparta na wielokanało-
wej analizie amplitudy impulsów, wymaga zastosowania przed prze-
twornikiem amplitudowo-cyfrowym /a/c/ dodatkowego układu kształ-
tującego. Działanie takiego układu polega na całkowaniu impulsów
prądowych uzyskiwanych na wyjściu fotopowielacza w określonym
czasie, zwanym czasem bramkowania. Na wyjściu układu otrzymuje
się impulsy napięciowe o wymaganym kształcie, których amplituda
jest proporcjonalna do powierzchni całkowanego impulsu prądowego
/ładunku/. Ten dodatkowy układ kształtujący, będący zwykle bramko-
wanym integratorem lub bramkowanym integracyjnym układem wydłuża-
jącym, tworzy wraz z przetwornikiem а/с - przetwornik ładunkowo-
- cyfrowy /q/c/. Oczywiście, wprowadzenie dodatkowego układu kształ-
tującego podnosi koszt pojedynczego kanału pomiarowego, a koszt ten
rośnie wraz ze zwiększeniem liczby kanałów pomiarowych.

Aby zmniejszyć koszt kanału pomiarowego, szczególnie w przy-
padku dużych, wielolicznikowych eksperymentów jądrowych, opraco-
wuje się przetworniki ą/c o uproszczonej konstrukcji, które charak-
teryzują się podobnymi właściwościami jak przetworniki q/c złożone
z oddzielnego układu kształtującego i klasycznego przetwornika a/c.
Co więcej, jest realizowana w praktyce koncepcja umieszczania kilku
/lub więcej/ prostych przetworników q/c w jednym bloku standardu
modułowego.

Technika przetwarzania, stosowana w większości przetworników
q/c, jest odmianą techniki stosowanej w spektrometrycznych przetwor-
nikach a/c typu Wilkinsona. W przetworniku takim kondensator pamię-
ciowy jest elementem układu wydłużającego amplitudę impulsów napię-
ciowych o szerokości mikro sekundowej, natomiast w przetworniku q/c
jest on elementem szybkiego, bramkowanego układu całkującego impulsy
prądowe o szerokości nanosekundowej. Czasy przełączania prądowej
bramki liniowej są rzędu pojedynczych nanosekund, co pozwala na
selekcję czasową impulsów przetwarzanych.

Ogólnie biorąc, przetwornik q/c jest zbudowany z dwóch zasadni-
czych części: konwertera ladunek-czas i konwertera czas-cyfra.
Sposób konstrukcji i możliwości wytworzenia każdej z tych części
w postaci wyspecjalizowanych układów scalonych decydują zwykle
o liczbie kanałów przetwarzania, przypadającej na pojedynczy blok
standardu modułowego. Jeśli konwertor łaclunek-czas zostanie zbudo-
wany /. elementów dyskretnych, 10 w jednym bloku СЛМЛС można
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umieścić od 4- do 8 kanałów przetwarzania q/c o średniej rozdziel-
czości 8*10 bitów, przy praktycznie pomijalnych "przesłuchach"
pomiędzy kanałami [1,2]. Realizacja tego konwertera w postaci spec-
jalnego analogowego układu scalonego /wykonanego np. w postaci
układu hybrydowego/, pozwala ulokować od 8 do 16 kanałów. Firma
Le Croy [3], która opracowała i wytwarza specjalizowany układ sca-
lony QD200 /wykonywany zaawansowaną technologią mieszaną hybrydo-
wo-monolityczną/, zawierający dwa pełne przetworniki ładunkowo-
-cyfrowe, umieszcza w jednym bloku CAMAC 4-8 kanałów przetwarza-
nia, każdy o rozdzielczości 12-bitów.

Wielokrotne przetworniki q/c są głównie przeznaczone do zastoso-
wań w eksperymentalnej fizyce wysokich energii. Mogą być również
wykorzystywane w innych dziedzinach fizyki jądrowej, czego interesu-
jącym przykładem jest fizyka neutronowa. W eksperymentach neutrono-
wych, w których jako detektory neutronowe stosuje się scyntylatory
organiczne /np. ciekły scyntylator NE 213/, często istnieje koniecz-
ność odróżniania impulsów neutronowych od impulsów pochodzących
od promieniowania gamma. Stosowane od szeregu lat do tego celu
dyskryminatory kształtu impulsów, zawierają zwykle takie układy ana-

'logowe jak układy generacji sygnału czasowego, przetworniki czasowo-
- amplitudowe, bramkowane integratory itd. Ostatnio do rozróżniania
impulsów n-jf zaczęto stosować cyfrowe dyskryminatory kształtu impul-
sów, działające w oparciu o metody pomiaru ładunku. Przykładem
jest praca [4J, w której do cyfrowej dyskryminacji kształtu impulsów
wykorzystano 2 z 12 kanałów przetwornika q/c typu LRS 22Z.9W firmy
Le Croy.

W niniejszym raporcie opisano blok podwójnego przetwornika q/c
typu CAMAC 715, który został opracowany dla potrzeb cyfrowej dys-
kryminacji kształtu impulsów n-)f- . Celem pracy było również zastoso-
wanie takiego rozwiązania układowego części analogowej przetwornika,
aby w przyszłości część ta mogła stanowić strukturę wyjściową do
opracowania wyspecjalizowanego układu scalonego /układu hybrydowego/ .
W rezultacie możliwa byłaby konstrukcja przetwornika q/c o większej
liczbie kanałów przetwarzania.



2. POPWÓTNY PRZETWORNIK Q/C TYPU CAM AC 715
I JEGO PARAMETRY

2 . 1 . Budowa bloku 715

Schemat blokowy podwójnego przetwornika q/c jest pokazany na
rys . l . Każdy z przetworników q/c zawiera bramkowany konwerter
prąd-prąd z układem sterującym, kondensator pamiętający Cĵ j, gene-
rator prądu stałego /liniowego rozładowania/, układ szybkiego rozła-
dowania, układ formujący bramkę czasową, układ synchronizujący,
10-bitowy rejestr adresowy z układem przekroczenia i sygnalizacją
LED. Układami wspólnymi dla obu przetworników są: źródło napięcia
odniesienia, kwarcowy generator zegarowy 50 MHz, logika sterująca
z dekoderem NAF oraz multiplekser danych wyjściowych i zespół
stabilizatorów napięć zasilających /nie pokazany na rysunku/ . Jak
łatwo zauważyć, z wyjątkiem części wejściowej, przetwornik q/c jest
zbudowany podobnie jak typowe spektrometryczne przetworniki a/c
działające w oparciu o czasową metodę zamiany /metodę Wilkinsona/
[5,6].

Do wejść analogowych przetworników q/c doprowadza się impulsy
prądowe o szerokości nanosekundowej. Rezystancja wejściowa jest
równa 50Л , co pozwala na spełnienie warunków dopasowania do kabli
koncentrycznych o 50-omowej impedancji charakterystycznej. W wielu
zastosowaniach detektor może być przyłączony bezpośrednio /przy
użyciu kabla koncentrycznego/ do przetwornika q/c bez potrzeby sto-
sowania wzmacniacza, /np. impulsy z wyjścia fotopoviclacza sondy
scyntylacyjnej/. Zakres przetwarzania przetwornika q/c wyraża się
w pikokulombach /pC/ lub woltouanosekundach /V-ns/. Jeśli rezy-
stancja wejściowa RJN = 50SŁ , to korzystając z zależności określają-
cej ładunek wejściowy

Q „ - i „ - t - - ^ - - t > ™„ - i „ ^
gdzie: t - jest ekwiwalentną szerokością prostokątnego impulsu
wejściowego, to otrzymuje się, że 1 V-ns = 20 pC .

Konwertory prąd-prąd są wyposażono w szybkie, liniowe bramki
prądowe, przełączane impulsami podawanymi do wejścia bramkującego,
Czasy przełączania bramek są rzędu kilku nanosekund, co pozwala na
selekcję czasową impulsów podawanych na wejścia analogowe. Nalczv
przy tym zaznaczyć, że wybrany wejściowy impuls prądowy powinien
być usytuowany w środku bramki w odstępach około 10 ns od joj
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przedniego i tylnego zbocza. Obydwa przetworniki ą/c mogą bvć
bramkowane niezależnie, lub też jednocześnie z wejścia bramkują-
cego 1.

Proces przetwarzania ładunku na kod cyfrowy w każdym przetwor-
niku przebiega w trzech fazach:

l/ konwersja ładunku na napięcie,
2/ konwersja napięcia na czas,
3/ konwersja czasu na cyfrę.

W fazie 1, określonej przez czas trwania sygnału bramkującego Tp.
kondensator Cjyj, na którym w stanie spoczynkowym utrzymywane
było napięcie UcO' Jest rozładowywany prądem i 0 (11 proporcjonalnym
do prądu wejściowego ijjsjlt). Faza ta kończy się z chwilą zakończe-
nia impulsu bramkującego, kondensator Сэд zostaje odłączony od kon-
wertera prąd-prąd, a wartość napięcia utrzymywana na nim jest równa

Uc = U c o - ±- f * i 0 tt) d-b (21

Zmiana napięcia na kondensatorze C$j[ jest proporcjonalna do ładunku
zawartego w impulsie wejściowym.
Faza 2 rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia liniowego ładowania kon-
densatora Cf̂  z generatora prądu stałego i kończy 4ię pdy napięcie
na kondensatorze CJ^J powróci do wartości spoczynkowej Uco-
W czasie trwania liniowego ładowania-jest formowana bramka czasowa,
podawana uraz z impulsami zegarowymi do układu synchronizującego.
W fazie 3, w zasadzie pokrywającej się w czasie z fazą 2, seria
pełnych impulsów zegarowych wytwarzana na wyjściu układu synchroni-
zu jącego jest zliczana w rejestrze adresowym.

Wynikiem przetwarzania jest 10-bitowe słowo danych zapisane
w naturalnym kodzie dwójkowym, przekazywane równolegle na magistral-.
CAMAC. Wartość tego słowa jest proporcjonalna do ładunku zawartego
w wejściowym impulsie prądowym.

Blok 715 ma trzy wewnętrzne źródła zgłoszeń LAM 1, LAM 2, LAM
Zakończenie przetwarzania przez przetwornik 1 ustawia sygnał LAM 1 ,
a przez przetwornik 2 sygnał LAM 2. Sygnał LAM 3 jest iloczynem
logicznym LAM 1 i LAM 2 i jego pojawienie się oznacza, że oba prze-
tworniki zakończyły konwersję. Skasowanie sygnału LAM 1 lub LAM 2
powoduje również skasowanie sygnału LAM 3. Sygnały LAM sa w stan-
dardowy sposób blokowane, odblokowywane i sprawdzane. Obydwa prze-
tworniki q/c mogą być kasowane jednocześnie sygnałem Z z mngistrali
lub sygnałami zewnętrznymi - ręcznie lub automatycznie. W tym celu



na płycie czołowej umieszczono gniazdo LEMO "CLEAR PULSE"
i przełącznik "CLEAR MANUAL".' 'Każdy z przetworników może być
kasowany niezależnie rozkazami NF/2/ i NF/9/ z podadresami
A/0/ i A/l/. W razie potrzeby można jednak dokonać przełączenia
wewnętrznego /zwora/ co spowoduje, że kasowanie obu przetworni-
ków następuje tylko po rozkazach NF/2/A/l/ i NF/9/ A/l/. Rozka-
zy NF/2/A/0/ i NF/O/A/0/ nie powodują w tym przypadku kasowa-
nia przetwornika 1.

Przy kasowaniu przetwornika są wykonywane następujące działania:
- odblokowanie układu bramkującego,
- sprowadzenie napięcia r.a. kondensatorze pamiętającym do wartości

początkowej UQQ»
- skasowanie sygnału LAM,
- zerowanie rejestru adresowego.
Zablokowanie układu bramkującego następuje w momencie rozpoczęcia
procesu przetwarzania. Zabezpiecza ono przetwornik przed 'wprowadze-
niem następnego impulsu do przetwarzania, który mógłby zakłócić nie
zakończony jeszcze proces przetwarzania impulsu poprzedniego.

Każdy z przetworników może być testowany rozkazem NF(25)A(Oł
lub A Cl) . Testowanie polega na wygenerowaniu wewnątrz bloku sygnału
bramkującego. Następuje wówczas pomiar ładunku pochodzącego od prądu
piedestału /i ewentualnie od dokładnie określonego sygnału wejścio-
wego - jeśli jest przyłożony w chwili testowania/. Testowanie może
się odbywać wtedy, gdy przetwornik jest odblokowany.

2.2. Parametry pojedynczego przetwornika q/c

Pojedynczy przetwornik q/c charakteryzuje się następując} mi para-
metrami:
- pełny zakre s ładunkowy do 256 pC,
- amplituda impulsów wejściowych od 0 do -1,25 V na 50&

/0 i -25 raA/,
- rezystancja wejściowa 50SŁ ,
- czasy zamknięcia i otwarcia bramki: ok. 3 ns,
- szerokość impulsu bramkującego od 20 ns do 150 ns, poziom NIM.

polaryzacja ujemna,
- rozdzielczość 10 bitów I\02L kanały/,
- stalą przetwarzania 0,25 pC/kanal,
- nieliniowość całkowa ^ +0,2 %,
- nieliniowość różniczkowa ^ f2°o,
- maksvmalny czas przetwarzania 20,5 us.
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- piedestał /1 + 0,03 tg/ pC, gdzie tg - szerokość impulsu
bramkującego w [ns] ,

- niestabilność termiczna: 4+0»35pC/°C,
- impuls kasujący: czas trwania min. 50 ns, poziom TTL, polaryzacja

ujemna,
- czas ustalania po kasowaniu 2 }is.

2.3. Rozkazy i sygnały CAMAC

OPIS

Czytaj rejestr adresowy /i/ 1
2

Czytaj rejestr adresowy /i/
i kasuj przetwornik /i/ 1

2

Sprawdź zgłoszenie LAM /i/ 1
2

• 3

Kasuj przetwornik /i/ 1
2

Kasuj LAM LAM 1
LAM 2

LAM 1 i LAM 2

Blokuj LAM LAM 1
LAM 2
LAM 2

Test przetwornika /i/ 1
2

Odblokuj LAM LAM 1
LAM 2
LAM 3

KOD

NF/0/ A/0/
NF/0/ A/1/

NF/2/ A/0/
NF/2/ A/l/

NF/8/ A/0/
NF/8/ A/l/
NF/8/ A/2/

NF/9/ A/0/
NF/9/ A/l/

NF/10/ A/0/
NF/10/A/l/
NF/10/A/2/

NF/24/ A/0/
NF/24/A/l/
NF/24/A/2/

NF/25/A/0/
NF/25/A/1/

NF/26/ A/0/
NF/26/A/l/
NF/26/ A/2/

X

1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

Q

1
1

1
1

LAM KR]
LAM 2л;?:.'
LAM Зл!3о |

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

Z - kasowanie przetworników, blokowanie LAM 1, LAM 2, LAM 3,

С - nie wykorzystany,

I - blokuje przetwarzanie, możliwość odłączenia przez zworę.



L - sygnał L przyjmuje wartość:

L = (LAM Ц В М v (LAM 2л В2) v (LAM З

gdzie Bl, B2, B3 zależą od stanów przerzutników blokady
LAM1, LAM 2, LAM 3:

Bi = 0 - LAM i zablokowany
Bi = 1 - LAM i odblokowany.

LAM 1 i LAM 2 sygnalizują zakończenie przetwarzania przez
przetworniki - odpowiednio 1 i 2,

LAM.3 = LAM 1 л LAM 2 sygnalizuje zakończenie przetwarzania
przez oba przetworniki.

3. OPIS DZIAŁANIA WYBRANYCH UKŁADÓW PRZETWORNIKA O/C

Poniżej opisano dwa zasadnicze układy cząści analogowej każdego
z przetworników q/c: bramkowany konwąrter prąd-prąd wraz z układem
sterującym oraz konwertera napięcie-czas. Pełny opis bloku podwójnego
przetwornika q/c typu CAMAC 715 jest dostępny w opracowaniu [7] .

3.1. Bramkowany konwerter prąd-prąd

Układ bramkowanego konwertera prąd-prąd jest modyfikacją konfigu-
racji wtórnika prądowego z wejściem na masie pozornej /rys.2a/,
zbudowanego z wzmacniacza różnicowego A i tranzystora bipolarnego T
/może być użyty inny element tran skonduk tacyjny, jak np. MOS-FET
lub J-FET/.

Uproszczony schemat bramkowanego konwertera prąd-prąd i układu
sterującego jest pokazany na rys.2b.
Tranzystory Тб i T7 wraz ze źródłom prądowym TS w obwodzie sprzę-
żonym emiterów tworzą wejściowy wzmacniacz różnicowy. Źródło prą-
dowe Тд /lub T5/ w kolektorze tranzystora T7 zapewnia duże wzmoc-
nienie tego wzmacniacza przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego i tym
samym "dobrą" mast; pozorną na wejściu konwertera. Pętlę sprzężenia
zwrotnego zamyka tranzystor T10 lub T9 w zależności od tego, który
z tranzystorów ТЛ i T5 aktualnie przewodzi. Tranzystory ТЛ i T5 są
przełączane sygnałom różnicowym podawanym z układu sterującego
zbudowanym na i ranzy storach Tl, T2 i T3. W czasie, gdy nć. wejście
bramkujące jest podany impuls ii|omnv, to przewodzi tranzystor T10
i kondensator Cfy) jest rozładowywany prądem i0 (1 ) proporcjonalnym
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do prądu wejściowego ijjj(t). W tym stanie konwerter prąd-prąd
pracuje z bramką zamkniętą. Po zakończeniu impulsu bYamkującego
tranzystor T10 zostaje zablokowany a przewodzi tranzystor T9. Kon-
densator CM jest wtedy odseparowany od konwertera prąd-prąd, który
pracuje z bramką otwartą, tzn. prąd pojawiający się w kolektorze tran
zystora T9 pod wpływem impulsu ij-^(t) jest pobierany ze źródłn za-
silającego. Tak więc efekt bramkowania uzyskuje się przez przełączanie
pętli sprzężenia zwrotnego konwertera prąd-prąd.

Jak wspomniano poprzednio, wartość RJN» włączonego pomiędzy
wejściem analogowym i punktem masy pozornej konwertera prąd-prąd,
dobiera się tak, aby była równa impedancji charakterystycznej kabla
koncentrycznego za pomocą którego doprowadza się do przetwornika q/c
sygnały przetwarzane cyfrowo.

W celu polepszenia liniowości procesu konwersji przy małych sygna-
łach wejściowych, wprowadzono mały prąd piedestału Ip. Prąd ten.cał-
kowany w czasie trwania impulsu bramkującego, wprowadza pewien
niewielki piedestał ładunkowy. Wartość tego piedestału może być łatwo
wyznaczona przy określonej szerokości impulsu bramkującego i uwzględ-
niona w końcowym pomiarze ładunku' wejściowego.

Oprócz sygnału bramkującego, na układ sterujący mogą również od-
działywać dwa inne sygnały BLK i TST wytwarzane w logice przetwor-
nika. Sygnał BLK blokuje układ bramkujący od momentu rozpoczęcia pro-
cesu przetwarzania do chwili kasowania przetwornika. W stanie zablo-
kowania układu bramkującego przetwornik jest nieczuły na sygnał bram-
kowania zewnętrznego. W stanie odblokowania układu bramkującego może
być wykonany pomiar ładunku wejściowego w czasie trwania impulsu
bramkującego lub też może być wykonywany pomiar testujący /np. pomińr
ładunku piedestału/ w czasie trwania sygnału TST generowanego pod
wpływem rozkazu NF/25/A/i/.

W celu uzyskania odpowiedniej szybkości działania konwertera prqd-
-prąd zastosowano układ scalony CA3127N /tranzystory T6JT1O/ firmy
RCA.

3.2. Konwerter napięcie-czas

Schemat konwertera napięcie-czas jest przedstawiony na rys.3.
Konwerter ten zawiera kondensator pamięciowy C\f, generator prądu
stałego do liniowego ładowania kondensatora Cjyj zbudowany na tranzys-
torze Tl i oraz układ formujący impuls bramki czasowej zbudowany na
tranzystorach T12*T20. Do konwertera są podawane dwa napięcia



odniesienia UR ' i UR " wytwarzano poza układom pokazanym na
rys.3.

Zasadniczą częścią układu formującego jesi komparaior CS] zawie-
rający wzmacniacz operacyjny z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym
/T12J-T17/. W stanie spoczynkowym /gtiy kondensator См jest odse-
parowany od konwertera prąd-prąd/, prąd l c płynie przez przewodzą-
ce tranzystory Tl6 i T17. W stanie tym tranzystor Tl8 jest zabloko-
wany, a • zmacniacz z zamkniętą pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego
stabilizuje napięcie VQO n a kondensatorze Cfc«. Wartość napięcia
VQQ jest dobierana za pomocą potencjometru, którego suwak jest po-
łączony z bramką tranzystora T13.

W czasie trwania sygnału bramkującego /gdy wyjście konwertera
prąd-prąd jest przyłączone do kondensatora См/, wejściowy impuls
prądowy iiN<tl i prąd piedestału lp rozładowują kondensator См.
Napięcie na kondensatorze См obniża się, co powoduje przerwanie
pętli sprzężenia zwrotnego /tranzystory Tl6 i T17 zostają zablokowa-
ne a przewodzi tranzystor Tl8/. Na kolektorach tranzystorów T19
i T20 rozpoczynają się impulsy bramki czasowej. Po zakończeniu syg-
nału bramkującego, kondensator См jest ładowany stałym prądem I c .
Proces liniowego ładowania trwa do momentu ponownego włączenia
pętli sprzężenia zwrotnego, co następuje gdy napięcie na kondensato-
rze CM powróci do napięcia spoczynkowego UcO- W 'Ут samym mo-
mencie na kolektorach T19 i T20 kończą się impulsy bramki czasowej.
Czas trwania impulsów bramki czasowej jesi proporcjonalny Ao sumy
ładunku wejściowego i ładunku piedestału.

Zasadniczy wpływ na błędy nieliniowości w tej fazie przetwarzania
mają stabilność prądu Ic /wpływ temperatury i zmiany napięcia zasi-
lającego/ oraz właściwości kondensatora całkującego C,y). Wymaganą
stabilność prądu IQ uzyskuje się przez zapewnienie od powiędnie go
charakteru zmian napięcia UR . Dobór kondensatora całkującego z di-
elektrykiem polistyrenowym zapewnia małą uplywność ładunku, dobra
stabilność i pomijalnv efekt "pamięciowy" pozostałość resztkowa, ła-
dunku po poprzednim całkowaniu/.

L. ZASTOSOWAŃ'!!-! PRZETWORNIKA Q;C TY 14' САМЛС 715
DO DYSKRYMINACJI KS7.TALTI' 1MPI l.SOW

Impulsy świetlne otrzymywano ze scyntylaioró»' orc.Hiic/.nych charak-
teryzują się występowaniem dwóch składowych:
- szybkiej o stałej czasu opadania rzędu 2»-ns.
- p o w o l n e i o s ' a l e j c/.ivt o ; > . K 1 . H U . - I / . 1 . ! . . ! I > S ~ < 4 I -..-.
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Impulsy otrzymywane w wyniku absorpcji różnego rodzaju promie-
niowania różnią się między sobą w sposób wyraźny intensywnością
składowej powolnej. Dla ciężkich cząstek jonizujących protonów i cząs-
tek ОС udział składowej powolnej jest większy niż dla elektronów
i kwantów у . Różnica ta stanowi podstawę do rozróżniania /dyskrymi-
nacji/ zarejestrowanego promieniowania.

W pomiarach neutronowych szczególnie istotna jest dyskryminacja
impulsów pochodzących od mierzonych neutronów oraz impulsów wywo-
łanych przez promieniowanie 8" /tło/. W jednej z wielu znanych metod
dyskryminacji Ti-y wykorzystuje się dwa jednakowe przetworniki q/c
[Д]. Jeden z przetworników mierzy całkowity ładunek zawarty w impul-
sie wyjściowym, drugi część zawartą w składowej wolnej. Obliczenie
stosunku ładunków zmierzonych przez oba przetworniki pozwala na
określenie rodzaju zarejestrowanego promieniowania.
Na rys.4- pokazano schemat blokowy układu pomiarowego oraz najważ-
niejsze przebiegi czasowe. Oba przetworniki sterowane są tym samym
impulsem otrzymanym z detektora scyntylacyjnego. Impulsy Bl, В 2 bram-
kujące przetworniki są tak dobrane, aby przetwornik 1 mierzył ładunek
całkowity impulsu wyjściowego, a przetwornik 2 tylko jego część zawar-
tą w składowej powolnej. Po zakończeniu przetwarzania odczytuje się
rezultaty obu przetworników, odejmuje od nich wartość piedestałów ła-
dunkowych /uprzednio zmierzonych/ i oblicza stosunek Q2/Q1 • Podano
na rys.4- wartości czasów dobrano dla scyntylatora typu NE 213.

5. WNIOSKI

Przedstawiony w raporcie podwójny przetwornik ą/c typu С AM AC 715
jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem wykonanym w Zakładzie P - III
Instytutu Problemów Jądrowych. Opracowanie było ściśle ukierunkowano.
przetwornik jest przeznaczony do dyskryminacji kształtu impulsów n-jf
w eksperymentach fizyki neutronowej. Zastosowanie przetwornika w tych
eksperymentach otwiera nowe możliwości pomiarowe wynikające z zastą-
pienia dotychczasowych dyskryminatorów analogowych dyskryminatorem
cyfrowym.

Należy jednak podkreślić, że celem pracy nie było takie zwiększanio
gęstości upakowania, aby umieścić w bloku 715 maksymalną liczbę kana-
łów przetwarzania. Stąd przetwornik 715 wykonano w bloku CAMAC
o podwójnej szerokości. Tym niemniej realizacja bloku 715 była okazją
do zdobycia szeregu nowych interesujących doświadczeń w dziedzinie
cyfrowego przetwarzania ładunku. Przy realizacji części wejściowej
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przetwornika zaprojektowano i przebadano szereg nowych układów
o nanosekundowej szybkości działania. Pozwoliło lo na znalezienie
optymalnej konfiguracji konwertera ładunek-czas, która w przyszłości
może stanowić strukturę wyjściową przy opracowaniu technologią hy-
brydową wyspecjalizowanego układu scalonego. Przewiduje się, że
w przypadku opracowania takiego układu będzie możliwe umieszczenie
od 8 do 12 kanałów przetwarzania w pojedynczym bloku С AM AC.
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