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Stanisław Borsuk, Zbigniew Kulka: Nowy, 12-bitowy spektrometryczny
przetwornik analogowo-cyfrowy typu SAA do zestawów pomiarowych
systemu CAM AC. W raporcie przedstawiono nowy, 1?.-bitowy spektro-
metryczny przetwornik analogowo-cyfrowy lypu SAA /kompensacyjny z
uśrednianiem szerokości kanałów/ przeznaczony do zestawów pomiaro-
wych organizowanych w systemie CAMAC. Przetwornik a/c typu SAA
jest pierwszym z nowej serii przetworników spektrometrycznych dzia-
łających na zasadzie metody kompensacji wagowej, których własna nie-
liniowość różniczkowa jest korygowana metodą statystycznego uśrednia-
nia szerokości kanałów. W raporcie opisano budowę przetwornika i je-
go działanie, zaprezentowano niektóre rozwiązania układowe oraz po-
dano parametry techniczne nowego przetwornika.

Stanisław Borsuk, Zbigniew Kulka: A new 12-bit spectroscopv analog-
-to-difiital converter type SAA intended for CAMAC aquisition systems.
A new 12-bit spectroscopy analog-to-digital converter /ADC/ type SAA
/Successive Approximation type with channel width Averaging/ intended
for CAMAC aquisition systems is described. ADC type SAA initiates
new series of spectroscopy ADC's based on a binary-approximation
method in which differential nonlinearity is corrected by a statistical
channel width averaging method. The structure and principle of opera-
tion, as well as some circuit realizations and specifications of the new
converter are described.
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1.WSTĘP

Przetworniki anaiogowo-cyfrowe (a/c) stosowane w

spektrometrii jądrowej [l-j-3] muszą spełniać szereg

specyficznych wymagań, które mają decydujący wpływ na wybór

odpowiednich metod przetwarzania. praktycznych rozwiązań

układowych i ich złożoność, moc traconą, itd.

Najważniejsze potrzeby współczesnej spektrometrii w

odniesieniu do przetworników a/c mogą być sprowadzone do

trzech, na ogół trudnych do jednoczesnego spełnienia

wymagań: dużej rozdzielczości, dużej dokładności i dużej

szybkości działania. Stąd też nowoczesne przetworniki

spektrornetryczne są często budowane w oparciu o

niekonwencjonalne metody i rozwiązania techniczne przy

użyciu elementów dyskretnych i układów scalonych o

najwyższych klasach dokładności oraz dużej szybkości

działania.

Przetwornik a/c w systemie spektrometrycznym jest częścią

wielokanałowego analizatora amplitudy, decydującą o jego

właściwościach pomiarowych. Maksymalna liczba kanałów

analizatora jest określona rozdzielczością przetwornika,

czyli liczbą bitów. Jednorodność szerokości kanałów

analizatora, stabilność ich położenia w funkcji temperatury

i czasu jest określona liniowością (całkową i różniczkową)

oraz stabilnością przetwornika, czyli parametrami

określającymi jego dokładność. Ponieważ za pomocą

analizatora rejestruje sie widma rozkładów amplitudowych

(ściśle - histogramy widm) będące dyskretnymi aproksymacjami

ciągłych rozkładów energetycznych kwantów lub cząstek, wiec

niezwykle ważnym problemem jest zapewnienie jednakowej

szerokości wszystkich kanałów,na co zasadniczy wpływ ma

wspomniana liniowość różniczkowa przetwornika. Pi ocesy

jądrowe charakteryzują sie przypadkowymi rozkładami

czasowymi zdarzeń, często o dużych intensywnościach. Sygnały

(zdarzenia) pojawiające sie na wejściu analizatora w czasie



martwym sa tracone. Ponieważ analizator, obecnie najczęściej

organizowany w systemie mikrokomputerowym, jest wyposażony w

szybkie pamięci o krótkim czasie dostępu, wiec jego czas

martwy zależy przede wszystkim od czasu konwersji

przetwornika. Przez minimalizacje tego czasu można

ograniczyć straty zdarzeń. Co więcej, zwiększenie wydajności

rejestracji pozwala efektywniej wykorzystać czas pomiaru i

zwiększyć statystyczna, dokładność pomiaru.

Rozwój detektorów promieniowania jądrowego sprawił, że

po okresie, gdy wystarcza ja.ce były 8-s-lO bitowe

rozdzielczości przetworników (detektory gazowe i liczniki

scyntylacyjne),obecnie wymagania wzrosły do 12-13

bitów (detektory półprzewodnikowe). W szczególnych

przypadkach, aby wykorzystać doskonałe właściwości nowych

detektorów (np. gamma-x) w szerokim zakresie energetycznym,

konieczne są przetworniki o rozdzielczości 14 a nawet

15-bitów.

Można łatwo zauważyć, że jednoczesne wymagania dużej

rozdzielczości i małego czasu przetwarzania są wymaganiami

konfliktowymi. Można je spełnić jedynie przez

rozstrzygnięcia kompromisowe, przy czym warunkiem kompromisu

jest akceptowana w spektrometrii jądrowej wartość

nieliniowości różniczkowej nie przekraczająca ± 2% (typowo

±1%) .

W spektrometrii jądrowej są powszechnie stosowane

przetworniki a/c działające na zasadzie liniowego

rozładowania kondensatora (run-down ADC's). zwane

przetwornikami typu Wilkinsona [4]. Ich popularność wynika z

właściwość: samej metody przetwarzania, która pozwala

uzyskać rnałą nieliniowość różniczkowa- Czas przetwarzania

jest proporcjonalny do numeru kanału przy stałej

częstotliwości generatora zegarowego. W 12 i 13-Mtowych

przetwornikach są na ogół stosowane generatory o

częstotliwości 100 MHz, a v niektórych 13 i 14-bitowych

przetwornikach odpowiednio 400 MHz i 450 MHz [5.6J. Jednak
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zwiekszanie częstotliwości kodowania powyżej 100 MHz

powoduje nasilanie sie różnych efektów pasożytniczych

pogarszających liniowość różniczkową. Aby temu zapobiec,

wprowadza sie specjalne układy korekcyjne np. układ

ograniczający efekty parzystości-nieparzystości [7]. W sumie

jednak, uzyskiwane średnie czasy przetwarzania rzędu

kilkudziesięciu mikrosekund są w wielu przypadkach za

długie.

Znane są opracowania laboratoryjne przetworników

spektrometrycznych, w których bądź przez modyfikacje metody

liniowego rozładowania (multi-ramp ADC's) [8,9] bądź też

przez wprowadzenie nowej, noniuszowej metody przetwarzania

VAT (vernier approximation technique) [10], można uzyskać

średnie czasy przetwarzania rzędu kilku-kilkunastu

mikrosekund. Przetworniki tego rodzaju, głównie ze względu

na trudności techniczne w realizacji i zalety innych metod,

nie znalazły szerszego rozpowszechnienia.

Najlepszy kompromis pomiędzy rozdzielczością, szybkością

i złożonością układową zapewniają przetworniki a/c

działające w oparciu o metodę kompensacji wagowej. Zaletami

przetworników kompensacyjnych jako podzespołów przetworników

spektrometrycznych jest ich duża szybkość działania oraz

łatwość realizacji praktycznej w postaci układów scalonych

(hybrydowych lub monolitycznych). W zastosowaniach

spektrometrycznych przetworniki kompensacyjne muszą być

poprzedzone precyzyjnym układem wydłużającym wartość

szczytową impulsów. Czas przetwarzania jest 1 ogary trniczme

proporcjonalny do maksymalnej liczby kanałów i może być

znacznie krótszy niż w przetwornikach Wilkinsona o tej samej

rozdzielczości. Najliczniejszą grupę przetworników scalonych

stanowią przetworniki 12-bitowe (standard przemysłowy),

chociaż są również wytwarzane przetworniki o mniejszej i

większej rozdzielczości. Ich czasy przetwarzania są zawarte

w dość szerokich granicach. np. dla przetworników

12-bitowych od kilkuset nanosekund do kilkudziesięciu



mikrosekund. Na ogół czasy konwersji 12-bitowych

kompensacyjnych przetworników spektrometrycznych wynoszą od

2 jusek do 25 t^sek [11-16], a 13-bitowych od 8 ,usek do

12 A<sek [17-19] .

Wadą przetworników kompensacyjnych (jako podzespołów

konstrukcyjnych) z punktu widzenia zastosowań w

spektrometrii jądrowej jest ich własna nieliniowość

różniczkowa specyfikowana najczęściej na poziomie ± 1/2

LSB. W spektrometrii oznacza to, że różnice w szerokościach

niektórych kanałów mogą osiągać nawet ± 50%. W celu

wyrównania szerokości kanałów została opracowana [35-36]

bardzo skuteczna technika korekcyjna oparta na metodzie

statystycznego uśredniania szerokości kanałów ("sliding

scale" method), omówiona w dalszej części raportu. Metoda ta

nie zwiększa czasu przetwarzania i jest łatwa w zastosowaniu

praktycznym.

Należy tutaj podkreślić, że pełny rozwój klasycznych

spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych z

wykorzystaniem dawno już znanej metody uśredniania

szerokości kanałów nastąpił dopiero w ostatnich latach, tj.

od chwili gdy postęp w integracji układów scalonych pozwolił

na masową produkcję kompensacyjnych przetworników a/c i

przetworników c/a o doskonałych parametrach. Znane są

oczywiście wcześniejsze opracowania przetworników

spektrometrycznych typu kompensacyjnego, w których przez

różne modyfikacje klasycznej metody kompensacyjnej i

kombinacje ze znaną metodą uśredniania. uzyskiwano

interesujące rezultaty [20-24]. Nie były one jednak na tyle

zachęcające (biorąc również pod uwagę trudności w realizacji

praktycznej),aby mogły zadecydować o produkcji rynkowej

takich przetworników. Podobnie można oceniać metodę

modyfikacyjną zaproponowaną niedawno [25,26], której

realizacja praktyczna polega na zastosowaniu szybkiego,

hybryć ~>wego 12-bitowego przetwornika a/c i specjalnie

korygowanego monolitycznego przetwornika c/a (o takiej samej
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rozdzielczości). W rezultacie uzyskano nieliniowość

różniczkowa nieco mniejsza, od ±2% przy czasie konwersji

3,5 PS. Dalsze zmniejszenie nieliniowości różniczkowej można

uzyskać przez zastosowanie metody uśredniania szerokości

kanałów.

Klasyczne, nowoczesne spektrometryczne przetworniki

kompensacyjne z ukiadami korekcji nieliniowości

różniczkowej, mimo że są szybsze i równie dokładne jak

przetworniki typu Wilkinsona, nie w pełni zaspokajają

rosnące potrzeby spektroskopii jądrowej zarówno pod względem

większych rozdzielczości jak i krótszych czasów konwersji.

Duże nadzieje na zaspokojenie tego rodzaju potrzeb

można wiązać z rozwojem spektrometrycznych przetworników

kompensacyjnych modyfikowanych, zwanych również

spektrometrycznymi przetwornikami hybrydowymi (nie w sensie

technologii lecz metody). Zastosowana w nich metoda

przetwarzania jest kombinacją metody równoległej i metody

kompensacji wagowej. Prototyp tego rodzaju przetwornika

powstał już dość dawno [27], a przykład wersji współczesnej

przedstawiono w pracy [28], Sygnał wejściowy jest najpierw

szybko ale zgrubnie mierzony za pomocą ki lku-bitowego

przetwornika typu "flash" (starsze bity, pełna dynamika) i

następnie ekwiwalentny poziom analogowy jest odejmowany (lub

niel od sygnału przetwarzanego za pomocą kompensacyjnego

przetwornika a/c (młodsze bity, ograniczona dynamika).

Zastosowany w układzie dodatkowy przetwornik c/a jesr.

wykorzystywany zarówno do odejmowania poziomu analogowego

jak i do korekcji nieliniowości różniczkowej przetwornika

kompensacyjnego metodą uśredniania szerokości kanałów. Do

korekcji nieliniowości różniczkowej przetwornika c/a

zastosowano innowacyjny układ korekcyjny (tzw."shaker").

Tego rodzaju technika pozwala na b'dowe przetworników

spektrometrycznych o małej nieliniowości różniczkowej oraz

rozdzie1czościach i szybkościach odpowiednio: 12-bitów w

czasie 1-2 /JS [29,30] 13-bitów - 3+5 ps [31-33] i 14-bitów -
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[34] .

W Zakładzie Elektroniki Jądrowej Instytutu Problemów

Jądrowych w Świerku po opracowaniu i przekazaniu do

produkcji w ZAE POLON serii spektrometrycznych przetworników

a/c typu Wilkinsona przeznaczonych do systemu CAMAC: 711

(9-bitów, 50 MHz), 712 (10-bilów, 50 MI Iz) i 713 (12-bitów.

100 MHz), opracowano następnie pierwsze dwa z serii

spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych typu SAA z

uśrednianiem szerokości kanałów. Obydwa przetworniki: SAA-1

(wykonany w ramach programu CPBR 5.8 cel 1.36) i jego wersja

zmodyfikowana SAA-1(A) są przeznaczone do zestawów

analizatorów wielokanałowych organizowanych w systemie

CAMAC.

Pod względem rozkazów i sygnałów CAMAC przetworniki

typu SAA są w pełni wymienne z przetwornikami typu 713.

2. METODA STATYSTYCZNEGO UŚREDNIANIA SZEROKOŚCI KANAŁÓW

Liniowość różniczkowa każdego przetwornika a/c może być

znacznie polepszona przez zastosowanie metody statystycznego

uśredniania szerokości kanałów ("sliding scale" method)

[35,36]. Metoda ta jest szczególnie przydatna do korekcji

nieliniowości różniczkowej przetworników kompensacyjnych i

mimo że znana od ponad 25 lat. przez większość tego okresu

była sporadycznie stosowana. Dopiero pojawienie się

scalonych przetworników a/c i c/a o bardzo dobrych

parametrach spowodowało wzrost zainteresowania metodą

uśredniania i w konsekwencji doprowadziło do powstania nowej

klasy przetworników spektrometrycznych. Przetworniki

kompensacyjne są pod względem liniowości różniczkowej la

także innych parametrów) porównywalne z przetwornikami typu

Wilkinsona ale przewyższają te ostatnie szybkością

dzialania.



Standardowa metoda uśredniania polega na dodawaniu

(odejmowaniu) do amplitudy impulsu wejściowego U (której

ekwiwalent cyfrowy ma być określony w rezultacie

przetwarzania a/c) napięcia korekcyjnego o wartości U
AV

wytwarzanego w układzie pomocniczym. Następnie suma napięć

(U + U ) jest przetwarzana na proporcjonalna do niej
IN A V

wartość kodu cyfrowego. Jeśli wartość s kodu cyfrowego,

któremu odpowiada napięcie U jest znana, to może być

odjęta (dodana) od wartości kodu odpowiadającego sumie

napięć (U + U ). W wyniku uzyskuje sie rzeczywistą wartość

kodu cyfrowego odpowiadającą napięciu U . Jeśli teraz kod

cyfrowy s i tym samym napięcie U będą przyjmowały wiele
A V

wartości, to rozkład statystyczny uzyskanych wyników

(numerów kanałów) będzie określony przez średnią ważoną

odpowiadającą części zakresu przetwarzania i nie będzie

wrażliwy na szerokość każdego poszczególnego kanału.

Oczywiście, metoda uśredniania szerokości kanałów jest

tym bardziej efektywna im szerszy jest zakres zmian wartości

kodu cyfrowego s, np. od 0 do m z jednakowym

prawdopodobieństwem występowania poszczególnych wartości.

Realizacja praktyczna może polegać na zastosowaniu układu

generującego liczby o wartościach przypadkowych w zakresie

od 0 do m lub też na zastosowaniu układu deterministycznego

i wtedy wartość s będzie zmieniana o jeden dla każdego

analizowanego zdarzenia. Zakładając, że profile kanałów są

prostokątne oraz że szerokość k-tego kanału jest równa AUfc,

można wykazać, że szerokość k-tego kanału po uśrednieniu

AU ' -jest określona następującym wyrażeniem
k

Z wyrażenia (2.1) wynika. że w ogólnym przypadku zmiany

szerokości Kanałów będą zredukowane o czynnik im+1).

Najczęściej w rozwiązaniach praktycznych, dodatkowy

sygnał korekcyjny jest dostarczany z przetwornika
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cyfrowo-analogowego sterowanego rejestrem dwójkowym, którego

zawartość jest zmieniana o jeden po każdym analizowanym

impulsie wejściowym.

Jako przykład na rys.l pokazano schemat blokowy 12-bitowego

(4096 kanałowego) kompensacyjnego przetwornika a/c z

7-bitowym (128 kanałowym) układem uśredniającym.

Jeśli przetwornik kompensacyjny nie ma wyprowadzonej na

zewnątrz końcówki wejściowej komparatora, to sygnały U i

U vmożna zsumować za pomocą dodatkowego wzmacniacza

operacyjnego (rys.2a). Zwykle jednak stosuje sie rozwiązanie

pokazane na rys.2b. Mimo, że w takim rozwiązaniu,

przetwornik c/a jest dodatkowym źródłem błędów, to jednak

jego nieliniowość będzie również redukowana przez efekt

uśredniania.

Mało istotną wadą standardowej metody uśredniania

szerokości kanałów jest strata niewielkiej części

wejściowego zakresu pomiarowego przetwornika a/c,

odpowiadającej przyjętemu zakresowi zmian sygnału

korekcyjnego. W zależności od tego, czy sygnał korekcyjny

jest dodawany do sygnału wejściowego przetwornika a/c, czy

odejmowany od niego, traci się górną lub dolną cześć

zakresu przetwarzania. Straty zakresu mogą być wyrażone

liczbą kanałów i jeśli jak poprzednio, m jest liczbą kanałów

"prsemiatanych" przez uśredniający przetwornik c/a, to

impulsy wejściowe o amplitudach, którym odpowiada

m-ostatnich lub m-pierwszych kanałów przetwornika będą

bezużyteczne dla pomiaru. Stany jedynkowe (wszystkie) lub

zerowe (wszystkie) bitów kodu wyjściowego przetwornika

odpowiadające amplitudom impulsów leżącym posa zakresem

pomiarowym, nie mogą być brane pod uwagę przy dalszej

obróbce danych i muszą być odrzucane.

Tak więc przyjęcie określonej liczby kanałów do

uśredniania (liczba m) jest wynikiem kompromis11 p<->rmedzy

akceptowanym ograniczeniem wejściowego zakresu pomiarowego

przetwornika a skutecznością metody uśredniania.
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Najcześciej. w 12-bitowych przetwornikach wartość m

przyjmuje sie równą 128 lub 256-kanałów, co powoduje

ograniczenie wejściowego zakresu pomiarowego o 1/32 lub

1/16. W przetwornikach 13-bitowych. przyjmuje sie zwykle

wartość m równą 256 kanałów.

Na koniec, warto również wspomnieć o pracach

teoretycznych, w których przez wprowadzenie "uśredniania

ważonego" (weighted averaging) lub "skali cyklicznej"

(cyclic scale) [37] wskazano na możliwości dalszego

usprawnienia standardowej metody uśredniania ("sliding

scale"). W innej pracy teoretycznej [38] dowodzi sie. że

standardowa metoda uśredniania oraz wspomniane wyżej

późniejsze jej modyfikacje są szczególnymi przypadkami

uogólnionej techniki korekcyjnej zwanej techniką

"dygotania"("dither" technique), umożliwiającej zarówno

redukcje nieliniowości całkowej jak i różniczkowej.

Natomiast w pracy [39] przedstawiono praktyczną realizacje

12-bitowego, spektrometrycznego przetwornika

kompensacyjnego, w którym przez wprowadzenie dwu-cyklicznej

korekcji nieliniowości różniczkowej metodą "sliding scale"

usunięto ograniczenie wejściowego zakresu pomiarowego

związanego z zastosowaniem metody standardowej. Tego rodzaju

modyfikacja wymaga jednak rozbudowy układowej przetwornika i

wydłużenia całkowitego czasu przetwarzania.

3. BUDOWA I DZIAŁANIE PRZETWORNIKA TYPU SAA

Szczegółowy opis techniczny przetwornika SAA-1 jest

podany w opracowaniu [40). W niniejszym raporcie zostam-

krótko omówione działa/.le przetwornika SAA-1 (A) na podstawie

schematu blokowego i uproszczonych schematów dwóch j<?•:!•:

~ss?dniczych części.

Schemat blokowy 12-bitowego spektrometrycznego

przetwornika typu SAA-1(A) jest pokazany ne rys.3.
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Do wejścia przetwornika doprowadza sie odpowiednio

wzmocnione i uformowane sygnały detektorowe o przypadkowych

rozkładach amplitudowym i czasowym. Sygnały te są

jednocześnie podawane do dyskryminatora stanu wejściowego

(napięciowy próg dyskryminacji równy zeru) i do wejściowego

wzmacniacza separującego o wzmocnieniu napięciowym równym

jeden. Sygnał wyjściowy z dyskryminatora inicjuje działanie

układów sterujących, m.in. zostaje otwarta bramka liniowa.

Analogowy sygnał wejściowy po przejściu przez wzmacniacz

separujący i otwartą bramkę liniową, ładuje kondensator

pamięciowy C układu wydłużającego i detektora szczytu

impulsu. Uzyskane z układu wydłużającego napięcie

quasi-stale jest następnie przekazywane przez wyjściowy

wzmacniacz separujący (wzmocnienie napięciowe równe jeden)

do kompensacyjnego przetwornika a/c i do dyskryminatorów

progu przetwarzania (dolnego i górnego). Jeśli wartość

napięcia wydłużonego mieści sie w przedziale pomiędzy

progami przetwarzania, to po wykryciu szczytu impulsu odbywa

sie przetwarzanie a/c. Po zakończeniu przetwarzania

kondensator pamięciowy jest szybko rozładowywany. Jeśli

natomiast wartość napięcia wydłużonego jest mniejsza od

dolnego progu lub większa od górnego progu, to przetwarzanie

nie odbywa sie i kondensator pamięciowy układu wydłużającego

zostaje szybko rozładowany.

Zasadniczą cześć przetwornika SAA-l(A) stanowi 12-bitowy

kompensacyjny przetwornik a/c wyposażony w układ uśredniania

szerokości kanałów do korekcji jego własnej nieliniowości

różniczkowej. Układ uśredniania działa wg zasady

zilustrowanej na rys.1, a zastosowane w tym przypadku

rozwiązanie jest przedstawione w p. 3.2 (rys.5). W ramach

przyjętego rozwiązania, można w prosty sposób zrealizować

dodatkową funkcje jaką jćst -ytrowe przesuwanie kanału

zerowego ("digital offset" lub "digital back bias"). Polega

ono na wykorzystaniu cyfrowego układu odejmującego i przez
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programowanie jego 4 lub 5 najstarszych bitów za pomocą

niezależnych przełączników. Suma wag bitów, które przyjmują

zerowe stany logiczne, daje całkowitą liczbę kanałów

przesunięcia.

W przetwornikach spektrometrycznych typu kompensacyjnego

programuje sie liczbę bitów słowa wyjściowego (format słowa

danych), co daje efekt podobny do zmiany wzmocnienia

konwersji w przetwornikach typu Wilkinsona. W tym celu za

przetwornikiem a/c umieszcza sie rejestr

pamiętająco-przesuwajacy wraz z układem sterującym

operacjami zapisu 12-bitowego słowa danych i jego

przesuiiecia. Dane w rejestrze są przesuwane w kierunku

końca z młodszymi bitami o liczbę pozycji od 0 do 3 -

zależnie od wybranej długości słowa danych (12,11,10 i 9

bitów). Format słowa danych jest programowany za pomocą

zespołu złożonego z 4-ch zależnych przełączników.

Przykładowo, przy wyborze 10-bitowego słowa, dane są

przesuwane o 2 pozycje, a do przerzutników odpowiadających

bitom MSB i (MSB-1) są wpisywane zera logiczne.

Przetwornik SAA-l(A) umożliwia akwizycje danych w

czterech różnych trybach pracy: NORMALNY, KOINCYDENCYJNY,

BRAMKOWANIA i PRÓBKOWANIA. Wyboru trybu pracy dokonuje sie

za pomocą odpowiedniego zespołu przełączników, a sygnały

kontrolne mogą być podawane do wejścia kontrolnego.

Dane wyjściowe mogą być przekazywane do pamięci

analizatora amplitudy za pośrednictwem magistrali CAMAC lub

za pośrednictwem magistrali dodatkowej. Sposób przekazywania

danych ustala sie za pomocą odpowiedniego przełącznika.

3.1. Układ wydłużający i detektor szczytu impulsu

Właściwości układu wydłużającego wartość szczytową

impulsów, poprzedzającego przetwornik kompensacyjny mają

decydujący wpływ na liniowość procesu przetwarzania a/c.

Wymagania stawiane układowi wydłużającemu na ogół znacznie
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rosną w przypadku przetwornika o dużej rozdzielczości.

Klasyczne układy wydłużające do tego rodzaju zastosowań

buduje się zwykle w opaciu o konfiguracje wzmacniaczy

operacyjnych ze sprzężeniem zwrotnym, wprowadzając do nich

niezbędne elementy umożliwiające bramkowanie. wykrywanie

szczytu impulsu i szybkie rozładowanie kondensatora

pamięciowego. Często też. aby zwiększyć precyzje działania w

układach tych stosuje sie sprzężenia optoelektroniczne,

technikę "bootstrap", ltd. [41].

Uproszczony schemat układu wydłużającego i detektora

szczytu impulsu zastosowanego w przetworniku SAA-l(A)

przedstawiono na rys.4.

Układ wydłużający pracuje w konfiguracji

nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego o wzmocnieniu

równym 1 z silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Na wyjściu

wzmacniacza są umieszczone wtórniki napięciowe Tl i T2 (para

dopasowanych tranzystorów J-FET). Tranzystory T3 i T4 tworzą

wzmacniacz różnicowy ze źródłem prądowym (T5) w obwodach

emiterowych. Drugi stopień wzmacniający jest zbudowany na

tranzystorze T8 typu p-n-p. Tranzystor ten pracuje z

przełączanym obciążeniem aktywnym w postaci źródła prądowego

(Tli). Prąd obciążenia jest przełączany ~a pomocą

tranzystorów T9 i T10 z tranzystorami separującymi T7 i T8 w

obwodach ko1ektorowych.

Dioda D2 umieszczona w pętli sprzężenia zwrotnego

wzmacniacza operacyjnego i kondensator C tworzą układ

pamiętania i wykrywania wartości szczytowej sygnału

wejściowt-fj-. Napięcie pamiętane (quasi-stale) na

kondensat orz-:- jest przekazywane do przetwornika a/c i

dyskrymiiiat'.'i ów za pośrednictwem wyjściowego wzmacniacza

se p a r uj ąc ego A 2.

Wejściowy sygnał analogowy jest wprowadzany do układu

wydłużającego przez wejściowy wzmacniacz separujący i

dzielnik rezystorowy R2 i R3 (wzmocnienie napięciowe tej

części jest równe i/z) . Źródło prądowe T15. tranzystory



przełączające T13 i T14 oraz tranzystor separujący T12

tworzą bramkę liniową typu prądowego pracującą w

konfiguracji równoległej. Bramka liniowa jest w stanie

ustalonym zamknięta. Otwarcie bramki (przełączenie prądu z

tranzystora T13 do T14) następuje pod wpływem wejściowego

sygnału analogowego, za pośrednictwem dyskryminatora poziomu

zerowego. Bramka jest zamykana po wykryciu szczytu sygnału

wyjściowego (tj. po przerwaniu pętli sprzężenia zwrotnego)

sygnałem z kolektora tranzystora Tó kształtowanym w układzie

formującym. Zastosowane w układzie wydłużającym dodatkowe

połączenie typu "bootstrap" przez diode Dl sprawia, że

napięcie na bramce tranzystora Tl nie opada do zera a tylko

do wartości o U mniejszej niż wyjściowe napięcie
Dl

quasi-stale. Tego rodzaju modyfikacja uniezależnia wartość

szczytową napięcia wydłużonego od amplitudy analogowego

s/gnału wejściowego, co skutecznie zmniejsza nieliniowość

całkową.

W chwili rozpoczęcia fazy ładowania kondensatora

pamięciowego C prąd źródła Tli jest przełączany do

tranzystora T8. Kondensator jest ładowany prądem

dostarczanym z tranzystora T6 przez diode D2. Gdy sygnał

wejściowy zaczyna opadać, następuje zablokowanie diody D2,

pętla sprzężenia zwrotnego otwiera sie. tranzystor T6

zostaje odcięty, a prąd źródła Tli przejmuje dioda D3. Po

zakończeniu wydłużania (po zakończeniu pi-zetwarzania a/c).

następuje przełączenie prądu źródła Til z tranzystora T8 do

TV. kondensator C zostaje szybko rozładowany i pętla

sprzężenia zwrotnego ponownie zamyka się.

3 2 Kompensacyjny przetwornik a/c z układem uśredniania

Uproszczony schemat 1 2-bi towecjo kompensacyjnego

przetwornika SAA-l(A) z 7-bitowym układem uśredniania

szerokości kanałów jest pokazany na rys 5.

Przetwornik kompensacyjny jest zbudowany z 12-bitowego



mono 1 ityczngo przetwornika c/a, 12-bitowego rejestru

aproksymacyjnego i precyzyjnego komparatora napięcia Cl.

Zakres napięć przetwarzanych wynosi od 0 do +5 V. Napięcie

odniesienia o wartości +10 V jest dostarczane z źródła

wysokostabilnego U. Pełny zakres prądowy przetwornika c/a

wynosi -2 mA (R = 2.5 kO).

Układ uśredniania zawiera 7-bitowy rejestr dwójkowy,

12-bitowy monolityczny przetwornik c/a i konwerter

prąd-napiecie ze wzmacniaczem operacyjnym Al. W celu

zwiększenia dokładności uśredniania 12-bitowy przetwornik

c/a jest wykorzystywany jako przetwornik 7-bitowy (pięć

najmłodszych bitów jest przy łączonych do masy). Zawartość

licznika dwójkowego jest zmieniana o 1 po każdej konwersji w

przetworniku a/c. Do węzła prądowego (wejście

nieodwracające komparatora Cl) wpływają prądy wejściowy
I I N " U I N / R I N i uśredniający I A V/R A V a wypływa prąd I D A C • Prąd

uśredniający zmienia się w zakresie od 0 do /32 I
r S

Komparator Cl pracuje w trybie porównania prądowego, tzn.

reaguje na znak napięcia U -(I +1 ) R . Tryb porównania
prądowego eliminuje potrzebę użycia konwertera

prądowo-napieciowego. dzięki czemu szybkość przetwarzania

a/c jest większa. Ponieważ czas trwania jednego kroku

porównania wynosi 2 ^s, więc całkowity czas przetwarzania

jest równy 24 /JS .

W przetworniku SAA-l(A), uśrednianie "pokrywa" zakres

128 kanałów, co powoduje ograniczenie wejściowego zakresu

pomiarowego o /az od góry (sygnał I jest dodawany do

sygnału I ). Stąd, maksymalna liczba użytecznych kanałów

jest równa 4096-128=3968. W tych warunkach. własna

nieliniowość różniczkowa przetwornika kompensacyjnego

( < t5Q%) może być zredukowana do około /ize wartości

początkowej, czyli do wartości < ±0,4%. Z różnych powodów,

m.in. wsKutek nieliniowości w układzie wydłużającym i wpływu

zakłóceń pochodzących z układów cyfrowych na układy

analogowe, wynikowa nieliniowość różniczkowa jest nieco



-15-

wieksza.

4. DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA SAA-l(A)

4.1 Parametry użytkowe

- liczba kanałów: 3968 (uśrednianie w zakresie

128 kanałów, tj. od 3968 do

4096 kanału)

- czas przetwarzania: 24 /us

- nieliniowość całkowa: < ±0,1% dla 99% pełnego

zakresu przetwarzania

- nieliniowość różniczkowa: < ± 1% dla 99% pełnego

zakresu przetwarzania

- niestabilność poziomu podstawowego: < 100/JV/ C

- niestabilność wzmocnienia konwersji: < 50ppm/°C

4.2 Wejścia

- wejście analogowe, impulsy o polaryzacji dodatniej

lub bipolarne-pierwsza część dodatnia), amplituda od

0 do +10V, czas narastania od 0,1 ^s do 10 l-*s;

szerokość minimalna 1 t->s, rezystancja wejściowa 1 kO,

sprzężenie stałoprądowe.

W trybie pracy BRAMKOWANIE sygnał wejściowy może mieć

postać impulsów lub napięcia wolnozmiennego, w trybie

pracy PRÓBKOWANIE sygnał wejściowy może mieć postać

naFicCia stałego lub wolnozmiennego.

- wejście kontrolne, impulsy o polaryzacji dodatniej,

amplituda od 0 do +5 V (TTL), rezystancja wejściowa

10 kO. sprzężenie stałoprądowe.

4.3 Wyjścia

- wyjście analizatora jednokanałowego (wyjście SCA).

sygnał o polaryzacji dodatniej, standard TTL

•- wyjście sygnału zajetości przetwornika, sygnał o

polaryzacji ujemnej, standard TTL.
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4.4 Przełączniki i regulatory

- przełącznik trybu przekazywania danych:

CAMAC - PAMIEC ZEWNĘTRZNA

- przełącznik trybu pracy: NORMALNY. KOINCYDENCYJNY,

BRAMKOWANY. PRÓBKOWANY

- przełącznik formatu słowa danych wyjściowych

(WZM.KONW.): 9, 10. 11, 12, bitów (512, 1024. 2048.

4096)

- regulacja dolnego progu przetwarzania, potencjometr

wieloobrotowy ustawiany śrubokrętem

- regulacja górnego progu przetwarzania, potencjometr

wieloobrotowy ustawiany śrubokrętem.

4.5 Sygnały i rozkazy CAMAC

N. L, Q, X. Z, S2, F(0)A(0), F(2)A(0), F(8)A(0).

F(10)A(0). F(24)A(0). F(26)A(0); C i i - nie stosowane

4.6 Napięcie zasilające: +24 V (70 mA). -24V (90 mA)

+6 V (1A), -6V (23 mA)

4.7. Konstrukcja mechaniczna: blok CAMAC o podwójnej

szerokości

5. WNIOSKI

Przetwornik a/c typu SAA-1 był pierwszym z nowej serii

spektro:netryc-nych przetworników kompensacyjnych

opracowanych w Zakładzie Elektroniki Jądrowej IPJ. Powstał

w latach 1987-1988 w ramach programu CPBR 5.8 cel 1.36.

Charakteryzuje sie 12-bitową rozdzielczością. 8-bitowym

zakresem uśredniania, możliwością cyfrowego przesuwania

kanału zerowego, stałym czasem przetwarzania 24 ps i dobrą

liniowością różniczkową. Podjecie prac nad przetwornikami

kompensacyjnymi dla potrzeb spektrometrii jądrowej

stało się możliwe dopiero po uzyskaniu odpowiednich
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podzespołów elektronicznych. przede wszystkim 12-bitowych

monolitycznych przetworników c/a typu K 594 riAl (radziecki

odpowiednik układu AD 562). Ten typ układu nie pozwala na

uzyskanie mniejszego od 24 /us czasu przetwarzania przy

akceptowanej nieliniowości różniczkowej. Tym niemiej, czas

ten jest porównywalny ze średnim czasem konwersji

przetwornika a/c typu 713 z generatorem zegarowym 100 MHz.

Z początkiem roku 1989 wykonano kolejny egzemplarz

spektrometrycznego przetwornika kompensacyjnego typu SAA

oznaczony jako SAA-l(A). Ze względów użytkowych zrezygnowano

w nim z cyfrowego przesuwania kanału zerowego, zastępując te

funkcje regulacyjna, przez zmianę formatu słowa wyjściowego

danych (podobną do zmiany wzmocnienia konwersji w

przetwornikach Wilkinsona). Ponadto, zmieniono 8 na 7-bitowy

układ uśredniania zmniejszając tym samym ograniczenie

wejściowego zakresu pomiarowego z 1/16 do 1/32 - bez

zauważalnego pogorszenia liniowości różniczkowej. W

zakończeniu należy również dodać, że zaletą

spektrometrycznych przetworników typu kompensacyjnego w

porównaniu z przetwornikami Wilkinsona jest ich prostsza

konstrukcja, łatwiejsze uruchamianie i strojenie.

PODZIĘKOWANIE

Autorzy pragną podziękować st.konstruktorowi Edmundowi
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