
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 

INSTITUTE OF NUCLEAR PHYSICS 

ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 

\\ 

RAPORT No1490/E 

% Vi F^ — ЛЧЯ-о 

STANOWISKO POMIAROWE DLA DIAGNOSTYKI 
DETEKTORÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH 

OPARTE NA KOMPUTERZE IBM PC/XT 
(4-TOROWA ANALIZA SPEKTORMETRYCZNA IMPULSÓW) 

MAREK GRUSZECKI 

KRAKOW 1990 



STANOWISKO POMAROWE DLA DIAGNOSTYKI 
DETEKTOROM POfcPRZEWODNKOWYCH 

OPARTE NA KOMPUTERZE BM PC/XT 
C4-TOROWA ANALIZA SPEKTROMETRYCZNA MPULSÓW) 

MEASUREMENT STAND FOR DIAGNOSIS 

OF SEMICONDUCTOR DETECTORS 

BASED ON ISM PC/XT COMPUTER 

(4-way spectrometric analysis of pulses) 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫ! СТЕНД ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ 

ОСНОВАННЬИ НА КОМПЬЮТЕРЕ IBM PC/XT 
С 4-канальный спектрометрический анализ импульсов} 

MAREK GRUSZECKI 

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. H. Niewodniczańskiego. 
ul. Radzikowskiego 152. 31-342 Kraków 

KRAKÓW 
styczeń 1990 

Ргасл finansowana z Resortowego Programu Badań Rozwojowych 
(nr tematu Polon RA4-9. 1FJ 30402;. 



WYDANO NAKŁADEM 
INSTYTUTU FIZYKUĄDROWEJ 

IM. HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO 
KRAKÓW, UL RADZIKOWSKIEGO 152 

Kopię kserograficzną, druk i oprawę wykonano w IFJ Kraków 

Wydanie I Zam. 53/90 Nakład 130 адг. 



Streszczenie 
W pracy opisano założenia techniczne i częściową, realizację 

stanowiska technologicznego dla kontroli jakości 
półprzewodniKOwych detektorów promieniowania' jonizującego 
produkowanych w IFJ w Krakowie. Dla zwiększenia wydajności 
pomiarów przewidziano równoczesne sprawdzanie 4 struktur 
półprzewodnikowych lub też gotowych wyrobów. 

Dla uzasadnienia wyboru właściwej techniki pomiarowej 
dokonano przeglądu możliwych wariantów systemu pomiarowego 
złoconego z dostępnej aparatury krajowej. Podano porównawcze 
parametry charakteryzujące bloki składowe oraz kompletne systemy 
pomiarowe. 

Opisano szczegółowo budowę i działanie wybranego systemu 
akwizycji danych opartego na komputerze klasy IBM PC/XT. System 
ten zapewnia równoczesną rejestracją impulsów otrzymywanych z 4 
detektorów z maksymalną intensywnością do 500 x 10 impulsów/s. 

Abstract 
The technical assumptions and partial realization of our 
technological stand are described for quality inspection of 
semiconductor detectors for ionizing radiation manufactured in 
the INP in Cracow. To increase the efficiency of the measurements 
simultaneous checking of 4 semiconductor chips or finished 
products is suggested. 

In order to justify this measurement technique a review of 
possible variants of the measurement apparatus is presented for 
the systems consisting of home made units.Comparative parameters 
for the component modules and for complete measuring systems are 
given. 

The construction and operation of data aquisition system 
chosen, based on personal computer type IBM PC/XT, are described. 
The system ensures simultaneous registration of pulses obtained 
from 4 detectors with maximal rate of up to 500 x 10 pulses/s. 

Резюме 
В данной работе представлено описание технических условий 

и частичного исполнения технологического стенда для проверки 
качества полупроводниковых детекторов ионизирующего излучения. 



изготовляемых в ИЯ# - Краков. Для увеличения эффективности 
измерений предусмотрена одновременная проверка * 
полупроводниковых кристаллов или готовых изделий. 

Для обоснования выбора соответствующей измерительной техники 
проведен обзор возможных вариантов измерительной системы, 
составленной из доступной отечественной аппаратуры. Представлены 
сравнительные параметры» характеризующие составные блоки, а также 
собранные измерительные системы. 

Приведено также подробное описание состава и работы выбранной 
системы регистрации данных, основанной на компьютере класса IBM 
PC/XT. Эта система обеспечивает одновременную регистрацию 
импульсов, поступающих с 4 детекторов с максимальной 
интенсивностю до 5ОО х 10"' имп^сек. 
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1. Detektory pół przewodnikowe 
Do wykrywania cząstek i wiązek promieniowania jonizującego 

służą detektory, różniące się znacznie konstrukcją i 
właściwościami zależnie od ich przeznaczenia. Detektory można 
uważać za czujniki - przetworniki wielkości nieelektrycznych, 
związanych ze strumieniem padającego promieniowania, na 
odpowiadający im sygnał elektryczny. 

1.1. Klasyfikacja detektorów 
Pod względem sygnału wyjściowego wygodnie jest podzieli< 

detektory na trzy zasadnicze grupy. 
Do pierwszej grupy należą detektory, które wytwarzają 

wyjściowy sygnał elektryczny w postaci ładunku, napięcia lub 
prądu. Sygnał wyjściowy może zawierać informację o średniej 
wartości mierzonego parametru strumienia cząstek lub też o 
mierzonym parametrze pojedynczych cząstek. Należą tu: 
* komory jonizacyjne, 
* liczniki proporcjonalne, 
* detektory półprzewodnikowe, 
* liczniki scyntylacyjne itd. 

Do drugiej grupy należą detektory, za pomocą których określa 
się tory przechodzenia cząstek elementarnych. Do nich należy: 
* komora Wilsona, 
* komora iskrowa, 
* emulsja jądrowa itp. 

Do trzeciej wreszcie grupy należą detektory, w których pod 
działaniem promieniowania jonizującego następuje zmiana 
jakiejkolwiek mierzalnej ich właściwości, na przykład 
przezroczystości, barwy, struktury wewnętrznej itp. Do tej grupy 
należą detektory, służące przede wszystkim do celów 
dozymetrycznych jak: 
* błony fotograficzne, lub 
* detektory termoluminescencyjne [1]. 

1.2. Zasada działania detektorów 
Przy oddziaływaniu promieniowania jonizującego z materią, 

atomy lub cząstki materii ulegają jonizacji lub co najmniej 
pobudzeniu. Zasada działania prawie wszystkich detektorów 



promieniowania polega na wykrywaniu wolnych elektronów i jonów. 
albo na wykrywaniu fotonów emitowanych-przez pobudzone atomy i 
cząsteczki. 

Impuls prądu lub napięcia jest wytwarzany w detektorze 
promieniowania albo przez bezpośrednia jonizacją aktywnego 
ośrodka w objętości czynnej, albo przez złożony proces pośredni, 
taki jak np. w scyntylatorze. W obydwu przypadkach impulsy z 
detektora niosą rozmaite informacje. 

Impuls jest skorelowany z czasem wystąpienia procesu 
jądrowego. Impuls oznacza emisję promieniowania w kącie bryłowym. 
który jest kątem widzenia źródła przez detektor. Amplituda 
impulsu często może być wykorzystywana jako miara straty energii 
promieniowania padającego na detektor. Impułsy odpowiadające 
różnym typom promieniowania różnią się kształtem. Różnice 
kształtu mogą być także wywołane różnymi położeniami punktów 
zderzeń i kątami wpadania cząstek do detektora [2]. 

Dla wykrycia i zarejestrowania wyselekcjonowanej informacji 
stosowane są w technice pomiarowej różnorodne układy filtrujące, 
wzmacniające, kodujące, zliczające i pamiętające dane pomiarowe. 

1.2.1. Podstawy fizyczne detektorów 
Pod nazwą detektory półprzewodnikowe rozumiemy obecnie 

szeroki zakres przyrządów półprzewodnikowych służących nie tylko 
do wykrywania promieniowania jonizującego czyi i jego detekcji, 
ale także do jego analizy energetycznej, do analizy miejsca 
rejestracji, a nawet do równoczesnego wzmacniania impulsów 
ładunkowych powstałych po przejściu cząstki. 

Z pewnym uproszczeniem detektor półprzewodnikowy można 
rozpatrywać jako komór» jonizacyjną wypełnioną materiałem 
półprzewodnikowym [3J. 

Podstawą wykrywania cząstek jonizujących przez detektory 
półprzewodnikowe jest, podobnie jak dla komór jonizacyjnych, 
wytworzenie przez te cząstki w obszarze o wysokim natężeniu pola 
elektrostatycznego, swobodnych nośników. Wytworzone nośniki w 
postaci elektronów i dziur poruszają się pod wpływem działającego 
na nie pola dając impuls ładunkowy, który może być zarejestrowany 
w układach elektronicznych współpracujących z detektorem. 



Obszar półprzewodnika .w którym następuje detekcja, a więc 
obszar silnego pola elektrostatycznego, nazywany czysto bariera. 
jest najważniejsza częścią detektora. W technice detektorów 
wykorzystuje się bariery powierzchniowe powstałe w układzie metai 
- półprzewodnik. Pomimo intensywnych badań jakie w ostatnich 
łatach można zaobserwować. istota zjawisk powierzchniowych 
pozostaje ciągle jeszcze pełna niewyjaśnionych faktów f4) . 

Detektory półprzewodnikowe z barier* powierzchniowy maja, 
złącze p-n o dużej powierzchni, wykazujące diodowe własność: 
prostownicze. 

Zjawiska prowadzące do powstania barier wewnętrznych wyda•& 
się obecnie lepiej znane w odróżnieniu od Darier 
powierzchniowych. Wpływ czynników zewnętrznych można * u 
dokładniej kontrolować, zaś metody badań takich złącz =a ;ur 
dostatecznie rozwinięte [4]. 

1.2.2. Detektor jako generator sygnał u 
Detektory półprzewodnikowe z zasady :ch działania wypada 

zaszeregować io grupy czujników spełniającym rursk. ;e 
przetworników mierzonej wielkości nieeiektrvcznej r.i 
proporcjonalny sygnał elektryczny. Biorąc pod uwagę wiasności 
elektryczne de'tektora półprzewodnikowego w warunkach poiaryzac •: 
zaporowej oraz impulsowy charakter wzbudzania odpowiedzi I*? lektor 
półprzewodnikowy można przedstawić w układzie zastępczym ;ako 
impulsowe sterowane źródło prądowe. 

Wynikiem oddziaływania promieniowania jonizującego z materia 
w strefie czynnej detektora zachodzi wygenerowanie pewnej 
określonej ilości swobodnych nośników ładunku :d:;ur 
elektronów,, proporcjonalnej do energii zaabsorbowane;- w lanym 
akcie detekcji. Ładunki te przemieszczając się w kierunku 
elektrod zbiorczych pod działaniem pola elektrycznego powodują w 
konsekwencji indukowanie sygnału prądowego w zewnętrznym obwodzę 
detektora i5]. 

1.3. Konstrukcja i technologia produkcji 
Konstrukcja, technologia i warunki eksploatacji detektorów 

półprzewodnikowych są ściśle związane z zastosowaniem tych 
detektorów. Przez ntene zaatoaowanie możemy rozumieć zarówno 



rodzaj analizy jaką mają detektory wykonać (sama detekcja, 
analiza energetyczna, analiza położenia cząstki). jak również 
rodzaje analizowanych cząstek («. p. n. e) czy też promieniowania 
(X. r)• 

Bardzo skomplikowany wpływ warunków występujących w czasie 
różnych procesów technologicznych nie daje nam możliwości 
założenia z góry. że stosowana metoda produkcji w jednym 
laboratorium jest możliwa do przeniesienia do innego 
laboratorium. Przepis postępowania jest dopracowywany bardzo 
ściśle 2 indywidualnie do danego materiału przez każde z 
laboratoriów produkujące detektory. Technologia produkcji jest 
ciągle rozwijana i nie można jej uznać za dostatecznie 
dopracowaną f63. 

1.3.1. Detektory z barierą powierzchniową 
Detektory złączowe tego typu otrzymuje się przez wytworzenie 

na powierzchni warstwy inwersyjnej. Warstwa ta powstaje wskutek 
pokrycia dobrze wyczyszczonej 2 uformowanej powierzchni 
półprzewodnika odpowiednim metalem (złotem iur> aluminium). 

Wiadomo, że własności prostownicze wykonanej w taki sposófc 
diody zależą od wytworzonych stanów powierzchniowych. zaś na 
stany powierzchniowe wpływają warunki zewnętrzne. 

Ze względu na wymagania eksploatacyjne możemy określić 
następujące parametry charakteryzujące detektory z barierą 
powierzchniową f.4] : 
* grubość bariery. 
* pojemność bariery. 
* czas zebrania wytworzonych nośników. 
* prąd wsteczny detektora. 

1.3.2. Detektory spe)"trometryczne 
Największe zastosowanie znalazły detektory półprzewodnikowe w 

spektrometrii cząstek naładowanych. Cząstki te bombardując 
detektor wytwarzają w procesie jonizacji półprzewodnika elektrony 
1 dziury, które przemieszczając się w silnym polu elektrycznym 
warstwy zaporowej P-n indukują impuls prądu w obwodzie 
zewnętrznym. Grubość warstwy zaporowej detektora ogranicza zakres 
energii cząstek, w którym detektor może pracować jako 

10 



spektrometr. Dobre detektory stosowane w spektrometrii powinny 
mieć. gruba, warstw* zaporową, minimalny prąd wsteczny oraz cienka 
warstw* martw* (okienkowy) 17]. 

Detektory półprzewodnikowe stosuje sie w spektrometrii a i ft, 
gdyż dla tych cząstek mają one dużą zdolność rozdzielczą (в). 

1.3.3 Warunki eksploatacji detektorów 
Detektor może mieć odkrytą powierzchnie czynną lub też zostać 

zamknięty w specjalnej próżnieszczelnej obudowie z cienkim 
okienkiem berylowym, które zapewnia nam dostęp rejestrowanego 
promieniowania. 

Detektory z barierą powierzchniową w przypadku przechowywania 
są narażone na wpływ warunków zewnętrznych а w czasie 
eksploatacji.z reguły w próżni, na zanieczyszczenia znajdujące 
się w otoczeniu (pary oleju itp.). Detektory te należy chronić oci 
pyłu. trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i zapewnić im 
odpowiednie warunki temperatury, wilgotno*сi itp.. jakkolwiek 
wpływ ich na parametry detektorów nie jest całkowicie znany. 
Zaletą tych detektorów oprócz różnorodności kształtów i cienkich 
okienek jest możliwość pracy w temperaturach pokojowych (9). 

1.4. Zastosowania detektorów 
Rozszerzające sie zastosowania metod fizyki jądrowej w nauce 

i technice krajowej wymagają również rozwoju metod detekcji 
promieniowania jonizującego. Perspektywicznym urządzeniem dla 
detekcji różnego rodzaju promieniowania jonizującego stają się 
obecnie detektory półprzewodnikowe, wykonywane w różnorodnych 
odmianach. Dziedziny zastosowań detektorów półprzewodnikowych 
stale sie rozszerzają i obejmują obecnie takie działy gospodarki 
narodowej jak [10]: 
* mechanizacja i automatyzacja procesów przemysłowych. 
* inżynieria materiałowa. 
* geologia, 
* diagnostyka i terapia medyczna. 
* rolnictwo. 
* ochrona naturalnego środowiska człowieka. 

oraz działy badań podstawowych i stosowanych jalc.-
* fizyka jądrowa. 

11 



* fizyka plazmy, 
* chemia jądrowa. 

1.4.1. Detektory w ochronie przed promieniowaniem 
Zależnie od szerokości bariery, grubości okienka, 

otaczających absorbentów oraz wymiarów, detektory złączowe mogą 
być wykorzystywane do detekcji neutronów, protonów, czaetek oc i 
(i. ciężkich jonów oraz fotonów r i X, a więc wszystkich 
podstawowych rodzajów promieniowania kontrolowanych w ochronie 
radiologicznej. Wydajność detekcji dla tych rodzajów 
promieniowania oraz bieg własny detektorów mogą być zmieniane w 
szerokich granicach przez zmianę wymiarów detektorów [11]. 

Detektory półprzewodnikowe charakteryzują się oprócz tego 
dużą energetyczną zdolnością rozdzielczą, a także cechami 
inherentnymi dla przyrządów półprzewodnikowych: 
* małymi wymiarami. 
* niskimi napięciami zasilania, oraz 
* dużą odpornością na przyspieszenia mechaniczne. 

Cechy te powodują, że detektory półprzewodnikowe mogą 
zastąpić dotychczas stosowane jonizacyjne detektory gazowe i 
scyntylacyjne w wielu dziedzinach ochrony przed promieniowaniem. 

1.4.2. Detektory w ochronie środowiska 
W ostatnich latach powstały w Kraju liczne opracowania 

przyrządów dla służb ochrony środowiska, a w szczególności 
mierników zapylenia powietrza i mierników stężenia radonu. Z 
uwagi na znaczne potrzeby krajowe oraz brak konstrukcji 
odpowiedniego sprzętu w krajach RWPG, opracowania te mają duże 
znaczenie gospodarcze [12]. Rozpoczęta została seryjna produkcja 
pyłomierzy w ZŻUJ Polon [13J. 

Z reguły wykorzystywane są w takich przyrządach detektory 
półprzewodnikowe do wykrywania promieniowania ot lub ft. 
Zapotrzebowanie na takie detektory jest silnym bodźcem 
stymulującym rozwój technologii i metod ich diagnostyki. Rozwój 
bazy technologicznej dla produkcji detektorów półprzewodnikowych 
w IFJ w Krakowie przyczyni się do zwiększenia skali produkcji 
w/wym przyrządów w ZŻUJ Polon. 

12 



1.4.3. Detektory w pomiarach jądrowych 
Detektory półprzewodnikowe są obecnie szeroko stosowane w 

pomiarach metodami fizyki jądrowej dla celów poznawczych oraz w 
jądrowych przyrządach pomiarowych stosowanych w przemyśle, 
medycynie czy rolnictwie. 

W eksperymentach fizyki jądrowej są dwa zasadnicze typy 
pomiarów. W pierwszym typie pomiarów chodzi o badanie własności i 
charakterystyk pojedynczych cząetek oraz ich wzajemnych 
oddziaływań, w drugim - o badanie całkowych charakterystyk 
strumieni cząstek oraz kwantów. 

Problemy badania procesów elementarnych można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy: identyfikacja nieznanych cząstek oraz 
określenie własności i ilościowych charakterystyk czaatek i ich 
wzajemnych oddziaływań. 

Na potrzeby laboratoriów naukowo - badawczych 1 przemysłowych 
w Kraju zostały opracowane i przebadane pracujące w temperaturze 
pokojowej unikalne detektory krzemowe (E. dE/dx 1 pozyzyjnes 00 
pomiaru energii, rodzaju i miejsca padania cząstek naładowanych 
[14]. Detektory te umożliwią prowadzenie prac badawczych z 
zakresu fizyki niskich, średnich i wysokich energii w Kra;u. 
eliminując import tych drogich struktur z krajów Il-go ofas-zaxu 
płatniczego. 

1.4.3.1. Pomiary "izyki jądrowej 
Podstawowymi rodzajami pomiarów w eksperymentalnej fizyce 

jądrowej i w zastosowaniach energii jądrowej są: 
* pomiary energii cząstek lub fotonów. 
* pomiary liczby cząstek w funkcji czasu, 
* pomiary czasów zachodzenia zjawisk jądrowych, w tym 

koincydencje zachodzenia kilku zjawisk. 
* czasy przejścia cząstek przez pewne obszary itp. 

Dokładność tych pomiarów, a także możliwość stosowania 
niektórych metod pomiarowych, uzależniona jest od parametrów 
przetwornika energii cząstek lub fotonów w energi» elektryczną, 
tj. od detektora promieniowania jonizującego, oraz od parametrów 
współpracujących z nim układów elektronicznych. 

Ponieważ sygnał elektryczny otrzymywany na wejściu detektora 
ma z reguły za małą moc dla uruchomienia układów rejestrujących. 
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konieczne jest wzmocnienie tego sygnału. Wzmacniacz służący temu 
celowi, a szczególnie jego stopień wejściowy współpracujący 
bezpośrednio z detektorem, może mieć decydujący wpływ na 
parametry całego układu pomiarowego. 

Osiągalna dobroć całego układu elektronicznego wyznaczona 
jest przez stopień wejściowy. przede wszystkim: 
* przy pomiarach niskich energii. lub 
* przy pomiarach kilku energii nieznacznie się różniących. 
" przy szumach układu wzmacniającego porównywalnych z poziomem 
sygnału, dalej 

' przy pomiarach rzadkich zdarzeń jądrowych (np. pomiary niskich 
aktywności), oraz 

' przy pomiarach krótkich czasów, tj. gdy istotny jest czas 
powstawania impulsu na wejściu układu elektronicznego. 

Cechami charakterystycznymi dla detektorów pdłprze¬ 
wodnikowych, oprócz wspomnianego poprzednio niskiego poziomu 
sygnału i krótkiego czasu formowania impulsu, będą także: 
* zależność parametrów detektora ipojemnośc:. p~ądu upływowego, 
oporności szeregowej, czasu formowania impulsu) od warunków 
polaryzacji. 

' wysoka zdolność rozdzielcza. 
* dobra liniowość 
* specyficzny prstoieg charakterystyki szumu detektora, oraz 
* zależność parametrów od temperatury, itp. [15]. 

1.4.3.2. Pomiary spektrometryczne 
Miernikiem energii cząstek pojawiającej się na wyjściu 

detektora w postaci sygnału elektrycznego jest ładunek 
elektryczny. Wskutek nakładania się na mierzony sygnał 
pasożytniczych sygnałów, będących wynikiem zjawisk elektrycznych 
zachodzących w detektorze i w układzie wzmacniającym (szumy), jak 
: przychodzących na wejście wzmacniacza z otoczenia (zakłócenia), 
sygnał na wyjściu wzmacniacza ulega "rozmyciu". Dodatkowym 
czynnikiem rozmywającym sygnał jest fluktuacja liczby nośników 
uwalnianych przy przejściu przez detektor cząstek 
monoe «srgetycznych. 

Rozmycie sygnału ogranicza rozróżnienie zbliżonych do siebie 
wartości energii jak również detekcję energii małych, gdy sygnał 



na wyjściu detektora jest mniejszy od poziomu zakłóceń. 
Miernikiem możliwości pomiaru energii cząstek, tj. energetycznej 
zdolności rozdzielczej układu może być zatem stopień rozmycia 
sygnału monoenergetycznego na wyjściu wzmacniacza [16]. 

2. Przeznaczenie systemu pomiarowego 
Opisany system wchodzi w skład wyposażenia technologicznego 

laboratorium detektorów {17] półprzewodnikowych [18], 
produkowanych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. 
Niewodniczańskiego w Krakowie. Na bazie technologii, wdrażanej w 
IFJ na zlecenie ZŻUJ Polon (temat RPBR 402), będą produkowane 
detektory krzemowe o różnych konstrukcjach dla detekcji ;19] 
promieniowania jonizującego (201 w zakresie niskich : średnich 
energii: 
* powierzchmowo-barierowe (E), 
* planarne ;E; [211 . 
* przelotowe dE.'dx.-. 
* pozycyjne ix;, -,x,y). 

Testowanie gotowych detektorów półprzewodnikGwycn 
przeprowadzane będzie przy użyciu metod pomiarowych, zgodnie = 
normami krajowymi i międzynarodowymi [22J, opartych na 
zastosowaniu: 
* generatora błysków światła podawanych na detektor w różnych 
miejscach jego czułej powierzchni [23], 

* źródła monoenergetycznych cząstek alfa o niewielkiej energii 
(4-8 MeV; [24]. 

* wiązki jonów przyspieszanych w akceleratorze do energii 
kilkudziesięciu MeV [25]. 

Na podstawie zebranych danych pomiarowych obliczane będą 
parametry robocze detektorów w/wym typów. uzupełnione o 
charakterystyki statyczne diody półprzewodnikowej -zmierzone 
klasycznymi metodami), służące do kontroli jakości wyrobów. 

Ocenę jakości detektorów stopujących. mierzących pełna. 
energię (E), dokonuje się na podstawie podstawowych parametrów : 
charakterystyk {24]: 
* charakterystyka prądowo-napięciowa, 
* maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania. 
* charakterystyka pojemnośćiowo—napięciowa. 



* rozdzielczość energetyczna, 
* grubo&ć obszaru czynnego. 
* powierzchnia obszaru czynnego. 
* wydajność rejestracji całkowitej absorbcji promieniowania 
gamma. 

* wydajność rejestracji promieniowania gamma. 
Dia oceny detektorów przelotowych, mierzących tylko stratę 

energii <dE/dx). wprowadza się dodatkowe parametry: 
* grubość warstwy martwej detektora [24], 
* jednorodność obszaru czynnego [233 . 

Do oceny detektorów pozycyjnych, mierzących równocześnie 
energię : współrzędne padającej cząstki. wykorzystuje się 
specjalne parametry !26j : 
* rozecie iczość pozycyjna. 
* .: r.; owośi energetyczna. 

LJÓ oceny przydatności detektorów do pomiarów czasowych 
oKreśia się dodatxowe parametry [23]• 
* elektryczny czas narastania impulsu z detektora. 
* czas zcierania i adunków z warstwy dep łecyjnej '.aktywnej;. 
* rozdzielczość czasowa. 

Ponadto dia wszystkich w/wym detektorów mogą być mierzone 
dodatkowe parametry określające jednorodność ich własności na 
całej powierzchni czynnej oraz ich stabilność przy długotrwałe; 
pracy. 
* rozdzielczość geometryczna (promieniowa, osiowa), oraz 
* stabilność długoczasowa. 

Ъ. Metodyka badania detektorów 
Cykl produkcyjny detektorów półprzewodnikowych wymaga 

przeprowadzani es całego szeregu badań własności struktur 
krzemowycn na różnych etapach ich technologii. Badania te ~ 

••« 

przeprowadzane są na wydzielonych stanowiskach pomiarowych 
•i 

klasycznymi przyrządami. W końcowej fazie technologii mierzone są i 
charakterystyki struktury w zależności od przyłożonego napięcia •• 
polaryzacji zaporowej diody. Jako ostateczne testy jakości i 
wyrobów przeprowadzane są badania spektrometryczne na 
wyspecjalizowanym stanowisku pomiarowym. 
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Badane detektory wliczane за. do epektrometrycznego toru 
pomiarowego, połączonego z komputerowym systemem akwizycji 
danych. Konfiguracja typowej aparatury pomiarowej obejmuje 
oddzielne moduły elektroniczne: 
* sterowane źródła światła, 
* zasilacz polaryzacji detektorów. 
* przedwzmacniacz ładunkowy. 
* wzmacniacz spektrometryczny, 
* przetwornik spektrometryczny ADC (Analog-to-Digital Converter), 
* analizator amplitud impulsów, 
* komputer klasy IBM PC/XT (Personal Computer). 

Testowane detektory umieszczane są w komorze próżniowej dla 
zapewnienia swobodnego padania pobudzających cząstek bez zmiany 
ich energii. Niezbędną próżnie zapewnia prosty system pompowo -
pomiarowy składający sie z: 
* komory próżniowej. 
* pompy rotacyjnej. 
* pompy dyfuzyjnej-, 
* wymrażarek par oleju, 
* systemu zaworów, 
* manometrów mechanicznych, oraz 
* próżniomierzy elektronicznych. 

Dla zwiększenia wydajności pracy przy testowaniu detektorów 
przewidziano równoczesne badanie 4 detektorów przy pomocy w/wym 
aparatury. Zwielokrotnieniu ulegną wówczas tylko tory pomiarowe 
(od zasilacza do przetwornika ADC). natomiast anai izatur będzie 
równocześnie przyjmować 4 niezależne ciągi impulsów analogowych i 
zapewniać ich oddzielną rejestracją w pamięci komputera. Podobnie 
system próżniowy powinien umożliwiać równoczesne testowanie 4 
detektorów cząstkami a z naturalnego źródła i z wiązki 
przyspieszonych jonów. 

Testowanie detektorów impulsami iwiatła może być wykonywane 
bez próżni, na oddzielnym stanowisku pomiarowym, zapewniającym 
dokładny przesuw źródła światła nad płaszczyzną detektora, i 
rejestracją jego współrzędnych w czasie testowania. Zebrane dane 
pomiarowe umożliwią obliczenie zmian parametrów detektora w 
różnych punktach jego powierzchni czynnej. 
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Dla zapewnienia poprawnej pracy aparatury spektrometrycznej 
pi-zewidziano zastosowanie generatorów wzorcowych podłączanych w 
kilku miejscach aparatury pomiarowej: 
• generator impulsów ładunku (sterowanie źródeł światła). 
• generator impulsów detektorowych (testowanie przedwzmacniaczy). 
• generator impulsów spektrometrycznych (testowanie analizatora). 

3.1. Pomiar parametrów energetycznych 
Zmierzone parametry detektorów powinny być "przywiązane" do 

wzorców fizycznych, tj. do energii cząstek « lub kwantów у. W 
niewielkim zakresie energii można naświetlać detektor cząstkami « 
2 preparatów promieniotwórczych dla bezpośredniej kalibracji toru 
pomiarowego (Ea - 4-8 MeV). Dla energii znacznie mniejszych lub 
większych od podanego zakresu można stosować wzorce wtórne oparte 
na wzorcach naturalnych: 
" impuls z generatora błysków światła podawany na powierzchnie 
detektora półprzewodnikowego. 

* łmpuls z generatora elektronicznego podawany na wejście 
przedwzmacniacza Ładunkowego. 

Po odpowiedniej regulacji w/wym generatorów można symulować 
energię cząstek w bardzo szerokim zakresie (0.01-100 MeV) z 
bezpośrednim odczytem "generowanej" energii na wskaźnikach 
przyrządów. 

Forma widma energetycznego generowanego w podany sposób może 
zawierać: 
* pojedynczą amplitudę (pik monoenergetyczny). 
* kilka do kilkaset amplitud (widmo prążkowe). 
* wszystkie możliwe amplitudy (widmo ciągłe). 

Dla kalibracji w/wym widm według źródeł a stosowane są w 
generatorach tzw. normal izatory skali zmieniające parametr główny 
generatora (amplitudę, ładunek) w małym przedziale, niezależnie 
od skali głównej (liniowej) przeznaczonej do nastawiania 
symu1owane j energi i. 

Dla rozszerzenia zakresu dynamicznego skali energetycznej 
stosowane są dodatkowe attenuatory amplitudy impulsu generatora, 
nie zmieniające pozostałych jego parametrów. Skala główna 
generatora może by<* ponadto zdalnie sterowana dla celów 
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automatyzacji pomiarów, np. z przetwornika cyfrowo — analogowego 
DAC (Diaital-to-Analog Converter) połączonego z komputerem. 

Równoczesne badanie 4 detektorów wymaga zastosowania 
pomocniczych układów powielających generowane impulsy 
kalibracyjne na dodatkowych wyjściach urządzeń elektronicznych. 
Wymienione generatory powinny być wyposażone w układy 
rozdzielające impulsy wyjściowe na 4 równoległe tory 
generatorowe. 

Sterowane źródła światła wraz z kalibracyjnym źródłem 
naturalnym, mogą być wspólne dla 4 detektorów. Generator 
sterujących impulsów ładunku elektrycznego wymaga oddzielnych 
normalizatorów skali energetycznej. by wyrównać ewentualne 
różnice czułości poszczególnych detektorów na impuls światła. 

Natomiast generator impulsów elektronicznych może być łatwo 
rozbudowany do wersji 4-torowej przez zastosowanie oddzielnych 
attenuatorów dla każdego toru i wtórników napięciowych 
separujących wyjścia pomiędzy sobą. 

3.2. Pomiar parametrów czasowych 
Każdy z w/wym typów detektorów, niezależnie od przydatności 

do pomiarów energetycznych, może być zastosowany do pomiarów 
czasowych. 0 wartości detektora dla tych pomiarów decydują jego 
parametr-/ a zwłaszcza czasowa zdolność rozdzielcza. będąca 
odpowiednikiem energetycznej zdolności rozdzielczej, mierzona 
przy pomocy aparatury i metodyki właściwej dla spektrometrii 
czasu. Główne czynniki wpływające na czasową zdolność rozdzielczą 
detektora to czas zbierania nośników ładunku, wytworzonych przez 
jonizację padająca cząstką. oraz czas narastania sygnału w 
obwodzie elektrycznym detektora. 

Bezpośredni pomiar czasu zbierania nocników ładunku t dla 
jednego znaku nośników we względnie powolnych detektorach może 
być wykonany przez użycie źródła monoenergetycznego cząstek 
krótko - zasięgowych i obserwację impulsu sygnału bezpośrednio na 
wyjściu przedwzmacniacza integrującego (ładunkowego). Jeżeli 
wkład własnego czasu narastania przedwzmacniacza jest znaczący. 
to należy go uwzględnić przez jego pomiar. stosując generator 
impulsów o bardzo szybkim froncie sygnałów wprowadzanych na 
wejście przedwzmacniacza. oraz przez odpowiednie obliczenia [23]. 



Odpowiedź szybkiego detektora najłatwiej jest zmierzyć 
stosując impulsowy akcelerator cząstek (jeżeli jest dostępny) lub 
iródło szybkiego impulsu światła dla wytworzenia dużej ilości par 
dziura - elektron w detektorze. Pomiar polega na monitorowaniu 
wynikowego impulsu prądowego, używając bezpośrednio oscyloskopu 
samplingowego, i określeniu jego czasu trwania [23]. Generacja 
impulsu prądowego w detektorze związana jest bezpośrednio z 
efektem zbierania wytworzonych nośników ładunku. 

W każdym przypadku podstawą rzetelnego pomiaru jest 
określenie elektrycznego czasu narastania sygnału detektora przez 
specjalne pomiary i oddzielenie jego skutku od efektu 
spowodowanego ruchem nośników w warstwie deplecyjnej (zaporowej) 
123). Dla tego celu stosowany jest generator impulsów 
napięciowych, wytwarzający skok napięcia przyłożony w szereg z 
detektorem, o wartości małej w porównaniu do napięcia polaryzacji 
detektora lub napięcia złączowego w detektorze. Czas narastania 
sygnału wyjściowego przedwzmacniacza, odpowiednio skorygowany dla 
własnego czasu narastania, jest uważany jako elektryczny czas 
narastania impulsu detektora. 

Współczesna metodyka i aparatura pozwala na automatyzację 
tych pomiarów z zastosowaniem techniki komputerowej. Do pomiarów 
czasu narastania impulsów napięciowych stosowane są 
dyskryminatory typu "constant fraction" wyznaczające moment czasu 
na zadanej względnej wysokości sygnału. niezależnie od jego 
amplitudy absolutnej. Pomiar czasu pomiędzy dwoma zdefiniowanymi 
punktami na froncie sygnału sprowadza się do pomiaru odcinka 
czasu wyznaczonego impulsami wyjściowymi z dyskryminatorów. Do 
cyfrowego pomiaru w/wym interwału czasowego może być zastosowany 
bezpośredni przetwornik analogowo-cyfrowy TDC (Time-to-Digital 
Converter; lub pośredni przetwornik czas-amp1 ituda TAC 
'Time-to-Ampl i tude Converter.) współpracujący z typowym 
analizatorem amplitud impulsów. 

Wyniki wielu takich pomiarów gromadzone mogą być w pamięci 
komputera w postaci widm czasów narastania, wykalibrowanych w 
jednostkach czasu np. w nanosekundach [25]. Ze względu na 
zastosowanie analizatora impulsów do rejestracji widm 
amplitudowych (pomiary parametrów energetycznych) korzystne jest 
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wykorzystanie go również do pomiarów czasowych przy zastosowaniu 
doda-Łkowego przetwornika TAC. 

Dla wykonania w/wym pomiarów czasowych niezbędna jest 
aparatura: 
* szybki generator impulsów światła, 
* szybki generator impulsów detektorowych, 
* 4—torowe układy rozdzielające, 
* specjalne dyskryminatory czasu narastania, 
* przetwornik czas-amplituda, 
* kalibrator interwałów czasu, 
* analizator amplitud impulsów, 
* komputer klasy IBM PC/XT. J 

Jak widać z powyższego wykazu aparatury pomiarowej, opartai 
na zastosowaniu techniki komputerowej, uniwersalną rolę spełnia 
analizator amplitud impulsów pozwalając mierzyć i rejestrować 
zarówno widma energetyczne jak i czasowe dla 4 detektorów. 
Wykorzystanie tych możliwości zależy od stopnia rozbudowy 
analogowej aparatury pomiarowej w kierunku zwielokrotnienia torów 
pomiarowych. 

4. Aparatura pomiarowa 
Dla realizacji w/wym zadań testowania detektorów 

półprzewodnikowych przydatna jest różnorodna aparatura 
elektroniczna dla zestawienia 4 torów pomiarowych, obsługujących 
zestaw 4 detektorów i ruchomą głowicę ze źródłami światła 
(rys.l): 
* 4 zasilacze polaryzacji detektorów, 
* 4 tory spektrometryczne amplitudowe, 
* 4 tory spektrometryczne czasowe, 
* 4-torowy generator impulsów detektorowych» 
* 4-torowy generator impulsów światła, 
* głowica ze źródłami światła i cząstek alfa, 
* 4-torowy analizator amplitud impulsów. 
* komputer IBM PC/XT z peryferiami. 

I? 
V. 
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Wyr.-;er:: one poprzednio pomiary parametrów detektorów 
wykonywane mogą być w trybie półautomatycznym z częściowa reczn* 
regulacją parametrów aparatury stymulującej detektory jak również 
aparatury pomiarowe;. Nastawiane parametry powinny być zapisywane 
w protokóle łącznie z wynikami pomiarów. Rezultatem pomiarów i 
analizy zarejestrowanych danych powinien byt wykaz parametrów 
detektorów przypisany każdemu mierzonemu egzemplarzowi. Wykaz ten 
wraz z niezbędnymi rysunkami powinien stanowić dokumentację 
pcrr.iarową przechowywaną w pamięci komputera. 

Można wyodrębnić trzy oddzielne typy pomiarów. związane z 
grupami parametrów detektorów: 
* ponr.iary amplitudowe (widma energety-r.nei . 
* porr.:ery czasowe i widma czasu narastania • . 
- pomiary pozycyjne 'rozkłady geometryczne). 

Zaieżnie od rozwiązania konstrukcyjnego "tacy z detektorami" 
i głowicy przemieszczanej w kontrolowany sposób względem środków 
detektorów, będzie można prowadzić pomiary 4 detektorów we 
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wszystkich grupach parametrów. Analizator amplitud będzie 
przyjmował do rejestracji 4 ciągi impulsów analogowych 
pochodzących z różnych układów pomiarowych. Dla szybkiego 
przełączania odpowiednich impulsów na wejścia analizatora 
powinien być zastosowany 4-torowy komutator 'multiplexer: 
sygnałów analogowych z ręcznym sterowaniem. 

5. Metodyka reiestracji amp 1 itud impulsów. 
Podana powyżej metodyka badania detektorów o różnej 

konstrukcji i o różnej ilości sygnałów wyjściowych (na Kilku 
wyprowadzeniach) wymaga równoczesnej rejestracji 4 amplitud 
dostarczanych przez aparaturę pomiarowa spektrometrii 
energetycznej lub czasowej. Realizacja systemu rejestracji 
spełniającego w/wym wymagania odbywać sio będzie stopniowo 
wyodrębniając oddzielne systemy pomiarowe: 
* 4-torowy system rejestracji amplitud 'bez korelacji zdarzeń 
równoczesnych) z zapisem 4 oddzielnych rozkładów amplitudowych. 

* 4-parametryczny system rejestracji amplitud iz korelacja 
czasowa, zdarzeń) z zapisem kolejnych zdarzeń 4—amplitudowych. 

Systemy te wymagają różnej organizacji zapisu danych 
pamięci analizatora bądź komputera, wykorzystując: 
* podział pamięci analizatora na niezależne sektory iia 
poszczególnych torów pomiarowych, 

* zasadę zapisu "zdarzenie po zdarzeniu" w blokach informacji dla 
4 amplitud łącznie. 

Zarejestrowana informacja w obu systemach różni sie forn» 
zapisu i stopniem uporządkowania danych, przybierając postać: 
* rozkładu amplitud posegregowanych według ich wielkości (widmo 

amplitudowe), 
* zapisanych kolejnych grup nieuporządkowanych amplitud. 

Wymagana pamięć analizatora wynika z długości słowa kodowego 
(rozdzielczości) przetwornika ADC oraz z ogólnej ilości 
rejestrowanych zdarzeń. Organizacja pamięci w obu systemach jest 
różna i uzależniona od: 
* ilości niezależnych sektorów pamięci. 
* długości każdego sektora pamięci, 
* pojemności "kanału" w sektorze pamięci, lub 



* rozdzielczości zapisu każdej amplitudy, oraz 
* długości bufora zderzeń 4-amplitudowych. 

Znane z literatury i praktyki rozwiązania techniczne systemu 
4-torowego można sklasyfikować według stopnia rozbudowy 
równoległych torów pomiarowych na: 
* system w pełni równoległy, zawierajacy wszystkie moduły 4 torów 
pomiarowych, 

* system z jednym przetwornikiem AOC i multiplekserem 4 torów 
pomiarowych, sterowanym z 4 dyskryrainatorów obecności impulsu. 
Ze względu na konieczność równoczesnej rejestracji 4 amplitud 

preferowany jest system równoległy, wymagający większej ilości 
aparatury pomiarowej. 

Realizacja pełnego systemu wieloparametrycznego bidzie 
odbywać się etapowo: 
* I etap — 4-torowy system rejestracji amplitud impulsów. 
* II etap - 4-parametryczny system rejestracji amplitid impulsów. 

Niniejszy opis dotyczy realizacji I—ego etapu, który po 
wdrożeniu do praktyki pomiarowej będzie stanowił równocześnie 
podwalinę pod realizację II-ego etapu. 

Zakończenie organizacji 4-torowego systemu rejestracji 
amplitud impulsów, (wybór wariantu aparatury, zaprojektowanie, 
wykonanie. uruchomienie i zainstalowanie u użytkownika, 
usuwanie usterek sprzętowych a programowych. przygotowanie 
modułów zapasowych oraz dokumentacji serwisowej) przewidywane 
jest w ! kwartale 1990 r. 

Równocześnie rozpoczną się prace projektowe nad założeniami 
do 4-parametrycznego systemu rejestracji amplitud impulsów, 
będącego wyższym etapem rozwoju aparatury pomiarowej i 
rejestrującej. 

6.Zasady konstrukcji analizatora 
Spośród wielu rozwiązań technicznych produkowanych 

analizatorów (dostępnych w Polsce) jako interesujące dla 
realizacji w/wym pomiarów można wymienić systemy pomiarowe 
współpracujące z najpopularniejszym obecnie komputerem osobistym 
klasy IBM PC/XT/AT i standardem jądrowej aparatury pomiarowej 
CAMAC. Systemy te oparte są o sprzęgi czyli układy pośredniczące 



(interface) pracujące na zasadach transmisji równoległej lub 
szeregowej [27]. 

Określenie "równoległa" w nazwie omawianej transmisji oznacza 
jednoczesne przesyłanie wszystkich bitów przekazywanego słowa 
kodowego odpowiednią liczbą przewodów. przy szeregowym 
przesyłaniu słów (bajtów). Dla podkreślenia tego faktu czasem 
stosuje się nazwę "transmisja szeregowo-równoległa". 

W transmisji "szeregowej" zarówno bity każdego słowa, jak i 
poszczególne słowa są przekazywane kolejno, czyli szeregowo. 
Transmisja szeregowa ma jedną ważną zaletę - możliwość stosowania 
tanich kabli o dwóch, trzech przewodach, co pozwala na budowę 
systemów pomiarowych rozłożonych na dużej przestrzeni. 

Systemy sprzęgów (interfejsów) zależnie od rodzaju stosowanej 
transmisji nazywamy równoległymi bądź szeregowymi. 

Wybór rodzaju transmisji zaieży głównie od odległości na 
:akie ma się ona odbywać oraz od wymaganej szybkości przesyłania 
informacji. Przy odległościach małych, kiedy koszt grubych. 
wielożyłowych kabli jest niewielki w porównaniu z kosztem całego 
systemu, pr~esiuchy między poszczególnymi przewodami są słabe, 
a pojemność: kabii na tyle małe. że pozwaiają na dużą szybkość 
transmisji, zdecydowanie wygodniejsza jest transmisja równoległa. 
Jest ona potencjalnie znacznie szybsza od transmisji szeregowej, 
a układy sprzęgów są prostsze. 

Ze względu na lokalny charakter połączeń pomiędzy aparaturą 
pomiarową a komputerem, w realizacji analizatora 4-torowego 
preferowana będzie transmisja równoległa. 

Dla porównania możliwych do realizacji sprzęgów równoległych. 
zestawiono poniżej standardowe systemy opisane w normach 
krajowych oraz międzynarodowych: 
* system HP-IB (standard firmowy Hewlett-Packard) !27!. 
* standard IEEE-488 (standard j/w przyjęty w USA) [28]. 
* standard GPIB (inna nazwa w/wym standardu) [29]. 
* standard 1EC-625 (poprawiona wersja w/wym standardu) [301. 
* standard IIS-2 (w/wym standard przyjęty w RWPG) [31]. 
* standard IMS-2 (w/wym standard przyjęty w NRD) [27]. 
* standard 6536 (w/wym standard przyjęty w PRL) (32]. 
* system CAMAC (międzynarodowy system pomiarowy i :27i. 
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* system CAMAC-ACB (rozszerzenie w/wym dla wielu 
sterowników) [27]. 

* sprzęg 8255 (programowalny 1С Intel 8255) [27], 
* sprzęg Centronics (sprzęg do drukarek) (27], 
* sprzęg PCIB (sprzęg do komputera IBM PC) [27]. 

W dyskretnych systemach pomiarowych system sprzęgu jest 
zewnętrzny, w pełni dostępny dla użytkownika. Dzięki temu możliwe 
jest łatwe funkcjonalne i strukturalne dostosowywanie systemu 
pomiarowego do zmieniających się potrzeb. 

Uniwersalne dyskretne systemy pomiarowe, które powinny 
cechować się możliwością wprowadzania zmian i rozbudowy przez 
użytkownika, najwygodniej jest budować korzystając ze 
znormalizowanych, standardowych systemów sprzęgów. 

W chwili obecnej systemem podstawowym, najpowszechniej 
stosowanym w metrologii jest system sprzęgu IEC—625 130], 
opracowany przez firmę Hewlett-Packard (USA). i przyjęty przez 
międzynarodową organizację International Biectrotechnical 
Comission. 

W technice jądrowej. a także w innych dziedzinach 
wymagających dużych i szybkich systemów pomiarowych. jest 
stosowany system sprzęgu CAMAC, zalecony dwadzieścia lat temu 
przez międzynarodowy Komitet ESONE. 

W ostatnich latach firma Hewlett-Packard zaproponowała system 
sprzęgu HP-IL specjalnie dostosowany do terenowych systemów 
pomiarowych o zasilaniu bateryjnym [27]. 

Oprócz tych standardów w technice pomiarowej są 
wykorzystywane systemy sprzęgów adaptowane z innych dziedzin, np. . 
z telekomunikacji. Ponadto w coraz większym stopniu, zwłaszcza 
ostatnio, jako systemy sprzęgu stosuje się w miernictwie typowe 
magistrale mikroprocesorowe. 

6.1. System aprzęcru IEC—625 
Najważniejszy obecnie w metrologii system sprzęgu IEC—625. 

normatywnie obowiązujący w Polsce od początku 1985 r. 132], w 
najbliższych latach będzie stanowił podstawę dla automatyzacji 
pomiarów laboratoryjnych we wszystkich krajach RWPG [31]. System 
sprzęgu IEC-625 jest prostszy i bardziej elastyczny niż wcześniej 
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opracowany i stosowany w dużych systemach pomiarowych. zwłaszcza 
w teehnice jądrowej, system CAMAC. 

W naszym Kraju prace konstrukcyjno-wdrożeniowe nad systemem 
IEC-625 prowadzi się stosunkowo szerokim frontem. Bloki sprzęgu 
IEC-625 zostały skonstruowane m.in. w Zakładach MERATRONIK i 
UNIMA. W Instytucie Podstaw Elektroniki Politechnika 
Warszawskiej, oprócz szybkich sprzęgów w technice 3S1 .'S/naił 
Scale Integration). opracowano i wdrożono pierwsze sprzęgi 
IEC-625 o dużej skali integracji z mikrokomputerami 
jednoukładowymi. W wielu placówkach naukowo—badawczych pracują 
eksperymentalne automatyczne systemy pomiarowe w standardzie 
IEC-625. oparte na wiasnych rozwiązaniach technicznych. 

Mimo to rozpowszechnienie w Polsce tego popularnego już na 
świecie standardu następuje powoli. Jedną z przyczyn jest brak 
seryjnej produkcji krajowych przyrządów pomiarowych oraz sprzęto 
informatycznego. dostosowanych do współpracy z magistralą 
IEC-625. 

W systemie pomiarowym pracującym w standardzie IEC-625 
urządzenia sterujące, rejestrujące oraz przyrządy pomiarowe są 
przyłączone równolegle do magistrali cyfrowej, której zadaniem 
jest przesyłanie rozkazów i instrukcji organizujących pracę 
systemu, a także informacji o stanie urządzeń oraz wyników 
pomiarowych (rysunek 2). 

Taka konfiguracja systemu sprzęgu umożliwia bezpośrednia 
współpracę między dowolną parą urządzeń dołączonych do magistral i 
lub przesyłanie informacji z jakiegokolwiek urządzenia do kilku 
innych jednocześnie. Jest to więc struktura niezwykle elastyczna: 
m e nakładając żadnych ograniczeń co do konfiguracji układu 
pomiarowego zapewnia prostotę łączenia urządzeń między sobą oraz 
umożliwia szybka rozbudowę lub redukcję systemu 

Dołączeme wieiu urządzeń do wspólnej magis.raii pozwala na 
rc.. aby każda informacja dotarła do wszystkich przyrządów. 
Właściwa organizacja pracy systemu wymaga zatem adresowania 
przesyłanych instrukcji i danych pomiarowych. Przyrządy 
przeznaczone do współpracy z magistralą IEC-625 muszą więc 
charakteryzować się pewną "inteligencją". która powinna 
umożliwiać im selektywne odbieranie instrukcji programujących 
oraz nadawanie informacji pomiarowych. 
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H/B.2 Przykładowy schemat blokowy systemu pomiarowego 
pracującego w standardzie IEC-625. [27]. 

Prostota budowy i elastyczność systemu pomiarowego 
pracującego w standardzie IEC-625 jest wiec okupiona 
konieczności* wyposażenia wszystkich urządzeń współpracujących z 
magistralą w sprsęgi IEC-625. Działanie tych sprz*gow oraz 
spełniane przez nie funkcje s* określone norm* krajową [32] w 
celu zapewnienia poprawnej wsp<6łpracy przyrządów pomiarowych 
wytwarzanych przez różnych producentów. 
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6.2. System pomiarowy САМДС 
System CAMAC zajmuje szczególne miejsce wśród automatycznych 

systemów pomiarowych jest bowiem pierwszym. który został 
znormalizowany na skalę międzynarodową (27). 

Koncepcja systemu CAMAC powstała 20 lat temu i była 
dostosowana do ówczesnego stanu techniki. Stąd niektóre 
rozwiązania w systemie są już dzisiaj przestarzałe. Ponadto CAMAC 
jest systemem bardzo kosztownym. Dlatego też nie znajduje 
zastosowania w małych laboratoriach i małych systemach 
pomiarowych. Natomiast jest nadal wykorzystywany w technice 
jądrowej, a także w przemyśle i w medycynie, gdzie jednak jego 
możliwości nie są na ogół w pełni wykorzystywane [27]. Jest to 
jedyny cyfrowy system pomiarowy rozpowszechniony w Polsce. 

Urządzenia przeznaczone do pracy w systemie CAMAC nie mogą 
pracować* niezależnie od tego systemu. Poszczególne przyrządy 
pomiarowe nie mogą działać jako autonomiczne ze względu na 
konstrukcję mechaniczną, brak zasilacza oraz zwykle brak 
zobrazowania wyniku pomiaru na płycie czołowej. Wynik ten jest 
przesyłany jedynie magistralą cyfrową do nadrzędnych urządzeń 
sterujących. Odróżnia to system CAMAC np. od systemu IEC-625. w 
którym urządzenia mogą działać poza systemem, a ich konstrukcja 
mechaniczna nie jest opisana normą. 

Stanowisko pomiarowe może składać się z jednej lub z wie!u 
standardowych kaset (27], wypełnionych modułami pomiarowymi. Dla 
systemów wielokasetowych normy precyzują także sposób połączenia 
kaset pomiędzy sobą oraz ze sterownikiem systemu pomiarowego. 
Kasety łączone są za pośrednictwem gniazd znajdujących się na 
płytach czołowych sterowników kaset. Magistrala łącząca kasety 
nosi nazwę gałęzi. Norma CAMAC przewiduje dwa rodzaje gałęzi-, 
równoległą [33] oraz szeregową [34]. 

Sterownikiem systemu pomiarowego jest urządzenie, w którym 
jest zawarty program sterujący pomiarami (np. zbieraniem danych s 
eksperymentów) i które generuje sekwencję sygnałów powodujących 
wykonanie tego programu. W przypadku systemów jednokasetowych 
sterownikiem systemu może być sterownik kasety, w którym zawarto 
układ zdolny do realizacji określonego programu. Sterownikiem 
systemu może bvć również komputer; sterownik kasety jest wtedy 
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sprzęgiem między kanałem wejścia/wyjścia komputera a magistralą 
kasety. W przypadku systemów wielokasetowych sterownikiem systemu 
jest najczęściej mini- lub mikro-komputer. 

W przypadku gdy stanowisko pomiarowe składa si« z jednej 
kasety sterowanej za pomocą mikrokomputera, nieuzasadnione i 
nieopłacalne jest łączenie komputera z kasety za pomocą 
znormalizowanej gałęzi równoległej iub szeregowej. W tej sytuacja 
najlepiej jest wykorzystać do komunikacji z kasetą kanał 
wejścia/wyjścia komputera (rysunek Э). Sterownik kasety jest 
wtedy sprzęgiem między komputerem a magistralą kasety. Oczywiście 
sterownik kasety musi być przystosowany do współpracy z 
konkretnym typem komputera. Dlatego tez takie sterowniki noszą 
nazwę dedykowanych i sterownik 2 typu U). 

KASETA """^Г" ^.IWTi KOMPUTER CAMAC i 
Sterownik iedykow&r.y 4- • КапаГ we/wy 

Rys.3 Jedrcokasetowy system САХА С ze s:.ero*r.ik:err. kasety 

dedykowanym do konkretnego komputera 12"7' . 

6.3. Komputer sterujący IBM PC/XT/AT 
IBM PC {Personal Computer) jest mikrokomputerem osobistym 

przeznaczonym do zastosowań profesjonalnych. Pierwszy model tego 
mikrokomputera został wprowadzony na rynek amerykański w 1981 r. 
przez największego światowego producenta komputerów, firmę 
/nternationai Business Machines. Mimo gwałtownego postępu w 
mikroelektronice 1 konstrukcji komputerów osobistych IBM PC jest 
nadal produktem o dużych walorach użytkowych, a jego udoskonalone 
wersje PC/XT (extended Technology; oraz PC/AT (Advanced 
Technology), rozszerzają możliwości użytkowników indywidualnych 
do granic, które jeszcze niedawno były poza zasięgiem w:eiu 
ośrodków komputerowych. 

Mikrokomputery IBM typu PC stały się de facto standardem. 
który starają się skopiować lub przynajmniej naśladować setki 
firm na całym świecie. Pomimo, że wielu producentów oferuje po 
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konkurencyjnych cenach mikrokomputery przewyższające parametrami 
technicznymi komputery IBM, to jednak standard IBM umacnia się. 

Do mikrokomputerów klasy IBM PC jest dostępne różnorodne 
oprogramowanie, praktycznie do wszystkich możliwych zastosowań. 
Według niektórych ocen liczba oferowanych programów sięga 30 
tysięcy [35]. Programy te są różnej jakości. pisane przez 
zawodowych programistów,- użytkowników, którzy je tworzą, dla 
własnych potrzeb, a następnie oferują do rozpowszechnienia przez 
producentów oprogramowania; czy wreszcie przez amatorów 
zrzeszonych w klubach użytkowników. 

Główne grupy oprogramowania to programy systemowe i 
narzędziowe, służące do przygotowania i obsługi programów 
użytkowych.oraz oprogramowanie użytkowe. Programy użytkowe mogą 
mieć w określonym obszarze zastosowań charakter uniwersalny, 
stanowiąc narzędzie do wykonywania wielu zadań, lub mogą byi 
przystosowane do konkretnego zastosowania. W tym ostatnim 
przypadku programy nazywane są często aplikacjami. 

Nowa jakość sprzętu, a przede wszystkim szerokie jego 
rozpowszechnienie, spowodowały przełom w oprogramowaniu. Olbrzymi 
rynek użytkowników indywidualnych wymagał dostarczenia 
oprogramowania "przyjaznego", które może być stosowane bez 
potrzeby odwoływania się do drukowanych instrukcji. Osiągnięto 
to. dzięki wprowadzeniu techniki "menu" w różnych jej formach. 
polegającej na przedstawieniu użytkownikowi do wyboru na ekranie 
monitora różnych opcji odpowiadających określonym poleceniom. 
Taka przygotowana lista rozkazów może występować w strukturze 
hierarchicznej, gdzie wybór rozkazu otwiera kolejne, bardziej 
szczegółowe opcje. 

Możliwości komputera mogą być znacznie zwiększone przez 
dołączenie do wewnętrznej magistrali dodatkowych układów. Karty 
(płytki z elektroniką) rozszerzające możliwości komputera 
montowane są w gniazdach szczelinowych umieszczonych na płytce 
systemowej. Gniazda mają jeden z dwu typowych wymiarów - zgodnie 
z tym rozróżniamy tzw. karty długie i karty krótkie. Część gniazd 
zajęta jest na karty niezbędne do funkcjonowania podstawowego 
zestawu komputerowego, takie jak adaptery monitorowe i kontrolery 
dysków, a część gniazd można wykorzystać na rozbudowanie systemu. 
Każde następne urządzenie, takie jak sztywny dysk czy przetwornik 
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analogowo-cyfrowy wymaga oddzielnego gniazda. Do modeli IBM PC i 
XT można dołączyć dodatkowy blok rozszerzający zawierający 8 
gniazd szczelinowych. 

Do najbardziej popularnych kart oferowanych przez firmy 
niezależne od IBM należą karty wielofunkcyjne. które łączą na 
jedne: karcie wiele elementów dostarczanych przez IBM na 
odrębnych kartach (lub nie produkowanych przez IBM). Wiele 
oferowanych do IBM PC kart służy do rozszerzenia możliwości 
wyświetlania tekstu i grafiki. Na kartach rozszerzających 
montowane są także dodatkowe układy pamięci cyfrowych, 
przetworniki anaiogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, układy 
sprzęgające, modemy i dziesiątki innych układów elektronicznych. 
Do montowania dowolnych układów zaprojektowanych przez 
użytkownika służą tzw. karty prototypowe. 

ć.4. Współ praca komputera z urządzeniami laboratoryjnym: 
Układy pośredniczące między różnymi urządzeniami cyfrowymi 

noszą nazwę sprzęgów. czy złączy •interface'. Dc najbardziej 
regularnych układów naieży sprzęg szeregowy R5-232. ora~ sprzęg 
równoległy spopularyzowany przez drukarki f:rniy Centronics. 

Popularnym sprzęgiem używanym do łączenia instrumentów 
laboratoryjnych z komputerem jest IEC-625. omówiony poprzednio. 
Sprzęg ten umożliwia podłączenie do komputera do 15 przyrządów 
laboratoryjnych różnego typu i przeznaczenia. 

Przez zastosowanie odpowiedniego sprzęgu na karcie 
rozszerzającej, komputer może również współpracować z systemem 
automatyki i pomiarów CAMAC. Sterownik kasety CAMAC jest wówczas 
dostosowany do standardu zastosowanego sprzęgu na karcie 
rozszerzającej w komputerze. 

Wiele nowoczesnych instrumentów laboratoryjnych ma wyjście 
cyfrowe, które można bezpośrednio łączyć ze sprzęgiem szeregowym 
komputera. Dane zbierane z instalacji laboratoryjnej mogą być Л 
rejestrowane, a następnie wykorzystane do opracowania wyników na jf 
komputerze. Jeśli dane zbierane są w dużych odstępach czasowych. | 
to dla zwolnienia komputera do innych zadań można między- Э 
instrument i komputer wstawić bufor pamięci, z którego komputer 
pobiera informacje co pewien czas w większych porcjach. 
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Do podłączenia większej liczby instrumentów można zastosować 
kartę wejść/wyjść cyfrowych montowaną w jednym z wolnych gniazd 
szczelinowych. Jeśli instrumenty nie mają wyjścia cyfrowego, 
wówczas zwykle zaopatrzone są w standardowe wyjście analogowe. Do 
przetworzenia sygnałów analogowych na cyfrowe służą przetworniki 
analogowo-cyfrowe (ADC) instalowane na tzw. kartach zbierania 
danych, które mogą być zamontowane w komputerze. Przykładem 
takiej karty może być autonomiczny analizator amplitud impulsów, 
który zostanie dalej omówiony dokładniej. 

7. Kierunki rozwoju systemów sprzęgu z komputerem 
W obecnej chwili największe znaczenie mają dwa systemy 

sprzęgów pomiarowych, przyjęte normatywnie w wielu krajach 
świata: CAMAC oraz IEC-625. 

System sprzęgu CAMAC, choć obecnie nieco już przestarzały, 
nadaje się zwłaszcza do budowy systemów zbierania dużej liczby 
danych w krótkim czasie i szybkiego ich przetwarzania. Jest to 
typowy system modułowo-stojakowy, którego koszt, w miarę 
rozbudowy, rośnie wolniej niż możliwości pomiarowe. Został 
zaprojektowany z myślą o dużych laboratoriach, które wymagają 
wysokowydajnej i szybkiej aparatury pomiarowej. 

System sprzęgu według zalecenia IEC-625 umożliwia łączenie ze 
sobą typowych urządzeń informatycznych i przyrządów pomiarowych 
ogólnego przeznaczenia, wyposażonych w blok sprzęgu zgodny z tym 
zaleceniem. Ponieważ światowa oferta tego rodzaju przyrządów jest 
bardzo obszerna i zróżnicowana (od prostych woltomierzy i 
multimetrów, poprzez generatory sygnałów,, analizatory widma, 
oscyloskopy cyfrowe, aparaturę mikrofalową do mikroprocesorowych 
przyrządów systemowych) funkcjonalna elastyczność systemów 
pomiarowych IEC-625 jest nieograniczona. 2 tego powodu, jak 
również ze względu na potencjalnie dużą szybkość transmisji 
informacji i możliwą skalę rozbudowy,system interfejsu IEC-625 
jest najdogodniejszy do automatyzacji stanowisk pomiarowych 
średniej wielkości o różnorakim przeznaczeniu - od nauki do 
przemysł u. 

Można więc zaryzykować twierdzenie, że scharakteryzowane 
wyżej systemy sprzęgu umożliwiają tworzenie różnorodnych systemów 
pomiarowych, odpowiadających większości wymagaA spotykanych w 
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praktyce metrologicznej . Omówione systemy sprzęgów mają jednak 
pewne wady. które uwypukliły się zwłaszcza w ostatnich latach w 
związku z szerokim wprowadzaniem do praktyki inżynierskiej tanich 
mikrokomputerów ( w tym modułowych systemów mikroprocesorowych i 

9 

komputerów personalnych). 
Po pierwsze są relatywnie drogie. Przyrząd pomiarowy średniej 

klasy z sprzęgiem IEC-625 kosztuje kilka tysięcy $. a dobry 
kontroler IEC-625 do kilkunastu tys. $ [27]. Natomiast sprzęg 
CAMAC wymaga znacznych pierwotnych nakładów inwestycyjnych 
(stojaki, kasety, komputer, zasilacze itd.), a ceny modułów 
pomiarowych są zbliżone do cen równoważnych im przyrządów 
autonomicznych. Koszt zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego 
CAMAC lub IEC-625 może więc być wyższy niż np. koszt doraźnie 
opracowanego systemu pomiarowego z komputerem klasy PC, nie 
mówiąc już o konkurencji ze strony tzw. inteligentnych przyrządów 
pomiarowych, które mogą niekiedy w pełni zastąpić klasyczny 
system pomiarowy. 

Po drugie - tworzenie systemów pomiarowych ze standardowym 
systemem sprzęgu wymaga uprzedniego poznania jego parametrów 
technicznych, oprogramowania (np. zbioru komunikatów, właściwości 
funkcji sprzęgowych itp.) oraz zasad użytkowania. Wszystko to 
stanowi pewien "próg kompetencyjny", który w praktyce nie jest 
ani łatwo ani chętnie pokonywany. Zwłaszcza, że tematyka ta stoi 
na uboczu głównego nurtu mikroprocesorowego i nie dostarcza 
wiadomości uniwersalnych, o szerszym zastosowaniu praktycznym. 

Prawdopodobnie z wyżej wymienionych przyczyn zaczęły w 
ostatnich latach powstawać tanie systemy pomiarowe wykorzystujące 
jako system sprzęgu magistralę mikroprocesorową, do której 
bezpośrednio są dołączane zarówno typowe pakiety informatyczne 
(procesor CPU, pamięci RAM i ROM, kontrolery klawiatury, 
monitora, pamięci dyskowych itp.). jak i modułowe przyrządy < 
pomiarowe. Stopień rozpowszechnienia tego rodzaju systemów 1 
pomiarowych jest jednak wciąż niewielki. Wynika to przede ';j 
wszystkim z bardzo wąskiej oferty gotowych przyrządów § 
pomiarowych, dostosowanych do współpracy z typowymi magistralami || 
mikroprocesorowymi. Ponadto istnieją trudności z oprogramowaniem ' 
i w większości przypadków zaprogramowanie sekwencji pomiarowej 
wymaga znajomości assemblera. 



Modułowe przyrządy pomiarowe na magistrali mikroprocesorowej 
to ni-c innego jak przejaw tendencji rozwojowej polegającej na 
wydzieleniu bloku komputerowego z inteligentnego pomiarowego 
przyrządu systemowego. Jest to korzystne z trzech powodów. 

Po pierwsze, komputery, produkowane masowo i stosunkowo 
proste technologicznie, są obecnie jednymi z najtańszych urządzeń 
e1ektron i cznych. 

Po drugie - mają one z natury rzeczy dialogową "płytę 
czołową" - monitor i klawiatur», a także duże равнееi masowe. 

Po trzecie wreszcie są bardzo elastyczne w zastosowaniach ze 
względu na rozbudowane i rozpowszechnione oprogramowanie. 

We współczesnym laboratorium komputer IBH PC stał się tak 
popularny jak oscyloskop. Wykorzystując jego duże możliwości 
sprzętowe i programowe wiele firm opracowało analizatory amplitud 
impulsów korzystając z wewnętrznej magistrali komputera. 
Przyrządy takiego typu są kombinacją sprzętu i pakietu 
oprogramowania pozwalającą na autonomiczne zbieranie danych 
niezależnie od zastosowań komputera w tym samym czasie. 

7.1. Anal izatory amplitud na bazie komputera IBK PC 
Zgodnie z tendencją panującą w Światowej; technice poesiarowej 

wiele firm opracowuje nowoczesne przyrządy pomiarowe na bazie 
rozpowszechnionego komputera klasy IBM PC, wyposażając go w karty 
rozszerzające jego standardowe mozliwoSci. W ten sposób budowane 
są obecnie analizatory amplitud impulsów stosowane do prostych 
pomiarów spektrometrycznych z pojedynczy» detektorem. Wseie firm 
światowych oferuje handlowo analizatory o najprovtsxei budowle 
nie wymagające zewnętrznych przetworników ADC. Jako przykład 
typowej konstrukcji tego typu można podai analizator firmy EG&G 
ORTEC oraz jego odpowiednik krajowy - analizator SWŁN oferowany 
przez Zakład Elektroniki Jądrowej w Instytucie Probłemów 
jądrowych w Świerku f39). 

7.1.1. Analizator 
Przykładem nowoczesnej konstrukcji może być analix»tor 

amplitud impulsów typu ACE™ firmer BS6G ORTEC. który Jest 
autonomicznym przyrządem pomiarowy» na wewnętrznej karcie 
komputera, umieszczonej we wspólnej obudowie. Właśnie ta karta 
АСЕ zainstalowana w personalnym komputerze IHH PC. uraz z 
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odpowiednim oprogramowaniem. przekształca go w nowoczesny, 
ekonomiczny i łatwy w obsłudze ЖЛ-(Multi-Channel Analyser) [36). 

Karta rozszerzająca АСЕ może być zainstalowana w dowolnym 
komputerze odpowiadającym standardowi IBM PC-XT lub AT. Praca jej 
nie powinna kolidować z innymi działaniami komputera w czasie 
autonomicznego zbierania danych w buforze pamięci na karcie АСЕ. 
W tym celu opracowano specjalny pakiet programów MAESTRO, 
pozwalający na efektywną kontrolę zbierania danych, wizualizacje 
i archiwizację zebranych widm oraz ich opracowanie matematyczne. 

Karta АСЕ posiada wbudowany spektrometryczny przetwornik 
ana1ogowo—cyfrowy (ADC). mikroprocesor sterujący, pamięć danych 
oraz sekcje wejścia/wyjścia. Karta ta zajmuje 1 i ^2 
standardowej długości gniazd szczelinowych komputera (slotes). 
Zakończona jest ona typową dla komputera IBM płytką tylna, z 
zamocowanymi tam gniazdami koncentrycznymi BNC (dla podłączenia 
zewnętrznych sygnałów) oraz manipulatorami do ręcznego ustawiania 
warunków pracy ADC. W obudowie jednego komputera IBM PC mogą być 
zainstalowane aż 4 takie karty. 

Wbudowany przetwornik ADC oparto na korzystnej tutaj zasadzie 
kompensacji wagowej [37], mniej czułej na elektroniczne 
zakłócenia komputera niż konwencjonalna zasada działania 
Wilkinsona. Zastosowano tu najnowocześniejszy przetwornik ADC 
w/wyro, typu ze stałym czasem przetwarzania 25 /JS dla wszystkich 
amplitud widma i z rozdzielczością 12 bitów. 

Karta ACE jest sterowana przez wydawanie rozkazów zapisanych 
w kodzie ASCII do wewnętrznego mikroprocesora Z80A 
współpracującego z pamięcią danych wyposażoną w podwójny układ 
(port) ' wejścia/wyjścia (rys.4). Architektura tej pamięci 
umożliwia transmisję 4K kanałów danych do pamięci komputera dla 
analizy w czasie poniżej 100 ms. Transmisje danych są możliwe bez 
przerywania akwizycji danych, pozwalając na wzięcie i obróbkę 
"snapshots" widm w czasie realnym. W pamięci danych każde słowo 
zawiera 23 bity oraz 1 bit na oznaczenie flagi obszaru 
zainteresowań ROI (Range Of Interest). 

Karty АСЕ są dostępne w dwóch wersjach: ACE-4K z podstawowym 
zakresem przetwarzania 4096 kanałów i ACE-2K z zakresem j/w 2048 
kanałów. W obu wersjach można programowo nastawić mniejsze 
zakresy pomiarowe, aż do 256 kanałów. Również programowo 
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wybierany jest sposób zakończenia pomiaru, po osiągnięciu: czasu 
zegarowego, czasu "żywego", zliczeń w obszarze zainteresowań lub 
przepełnienia zawartości kanału. 

SysrnaT wejściowy 

A D С 

UP 
KOMPUTERA 

0 
PAMIĘĆ 

DANYCH 24 BIT 

0 
/•i BUFORA 

dwuwej^ciowa 

У 4 
—у 

PAMIĘĆ 
PROGRAMU 8 BIT 

Rya.4 Funkcjonalny schemat blokowy wielokanałowego bufora 
.TH АСЕ firmy EG&G ORTEC wbudowanego do IBM PC [361. 

7.1.2. Analizator SWAN 
Z początkiem roku 1987 w Zakładzie Elektroniki Jądrowej 

Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku podjęto opracowanie 
wielokanałowego analizatora amplitud impulsów wykorzystując do 
tego celu standardowy komputer IBM PC/XT. 

Analizator amplitudy impulsów SWAN, produkowany przez w/wym 
Zakład IPJ. składa się z zestawu dwóch kart umieszczonych na 
jednym z wolnych wewnętrznych stanowisk mikrokomputera typu IBK 
PC XT/AT oraz pakietu oprogramowania użytkowego [38). w 
połączeniu z mikrokomputerem typu IBM PC XT/AT stanowi 
nowoczesny, wielokanałowy analizator amplitudy impulsów, 
niezbędny w spektrometrii jądrowej. 

Jedna z kart zawiera 12-bitowy spektrometryczny przetwornik 
analogowo-cyfrowy. Na drugiej karcie, zaopatrzonej w złącze 
krawędziowe do połączenia z magistralą mikrokomputera, 
umieszczona jest pamięć buforowa o pojemności 8K słów 24-
bitowych oraz układy pomocnicze. 

Zestaw kart może pracować w trybie akwizycji autonomicznie, 
pozwalając na wykorzystanie w tym czasie mikrokomputera do innych 
celów. 
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Oprogramowanie komputera pracującego pod systemem DOS 
obejmuje kontrole zbierania danych, wizualizację i archiwizację 
widm oraz ich opracowanie matematyczne, jak np. obróbkę 
statystyczno-matematyczną oraz różne sposoby wyprowadzania 
wyników pomiarów [39]. 

7.2. Porównanie różnych sprzęgów 
Dla dokonania wyboru optymalnego standardu i układu sprzęgu 

do określonych zadań pomiarowyvh zestawiono w tabeli 1 
najważniejsze cechy ubytkowe różnych systemów sprzęgających 
stosowanych w technice pomiarowej 127J: 

Tabela 1. Porównanie systemów sprzęgających z komputerem 

Cecha użytkowa systemu 
Szybkość transmisji (s±ów/s) 

E>i ugość słowa informacji 

.Maksymalna odległość między 
przyrządami 

Maksymalna łączna długość kabli 

Łatwość realizacji sprzęgu 
przez użytkownika 

Dostępność uniwersalnego 
bloku sprzęgu 

Średni koszt prostego 
stanowiska pomiarowego 

Koszt wyposażenia przyrządu 
w sprzęg 

Liczba typów oferowanych 
przyrządów ze sprzęgami 

Moc zasilania systemu sprzęgu 
Maksymalna liczba urządzeń 

w systemie 
Dostępność gotowego oprogramowania 

pomiarowego 

СЛМАС 
10e/s 

24 bit 

tak 

tak 

b.duży 

duży 

średnia 

duża 

b.duża 

tak 

IEC-625 

5*105/s 

8 bit 

2 m 
20 m 

tak 

tak 

duży 

duży 

b.duża 

średnia 

15 

tak 

IBM PC 
4*105/s 

2-5 m 

nie 

nie 

średni 

mały 

b. mał a 
średnia 

kilka 

tak 
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Liczba typów oferowanych 
kontrolerów systemu 

Stopień rozproszenia inteligencji 
w systemie 

duża 

duży 

b.duża 

duży 

mała 

mai у 

W grupie sprzęgów systemu CAMAC współpracujących z komputerem 
IBM PC/XT zestawiono w tabeli 2 parametry krajowych komercyjnych 
opracowań technicznych [40]: 

Tabela 2. Sprzęgi CAMAC - IBM/XT/AT 

Parametr użytkowy 

Sterownik kasety 

I i ość s t erown i ków 

Standard mechaniczny 
Karta do komputera PC 

Ilość kart w PC 
Przewód połączeniowy 

Standard transmisji 

Szybkość transmisji 

Oprogramowanie 

* 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Charakter firmy 

Przedstawiciel 

Firma 

VARSOFT 
"WlTlST 

CC-488 
VCC-232 
4 
CAMAC 2M 
IEEE-488 
RS-232C 
4 
C-625/15 
C-232 
IEC-625 
RS-232 
500 KB/s 

9.6 KB/s 
Turbo-Pascal 
Ver.5.0. С 
CAMAC S-rout. 
Version 2.2 
Demonstracyjne 
Matem.obróbka 
Bibl.procedur 
Sp. z o.o. 
J.Peryt 
W.Pei-yt 

produkująca 

POLON 

C-112 

4 

CAHAC 2M 
W-112 

1 
34—żyłowy 

równoległa 

Państwowa 

FIEELTBCKIK 

CSX 250-
1ВИ РС/ЗГГЛТ 
4 

aemz » 
5E» ?>Г/УГ'АТ 

4 
ZKZ Z5Q<-
i3K ?C;XT/AT 
niwnc 1 ефл 

~ 1С лЪ-з 
бООкЭ- -£ '2«A) 
Fortran, 
Assembler. 
С 

BibiioŁeJca, 
Fortran.. С 
Sp. йг«Е!.. 

Z.Fidel»3S 
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Adres firmy 

Telefon 

Tatrzańska 5/7 
00-742 W-wa 

Krasiczyńska 2/8 
03-379 W-wa 
11-89-53 
41-17-07 * W a 

W-wa 
Rynek 10 
34-200Sucha 
Beskidzka 

33-35-11 
Kraków 

W grupie wyspecjalizowanych analizatorów amplitud impulsów 
współpracujących z komputerem IBM PC/XT zestawiono w tabeli 3 
parametry krajowych komercyjnych systemów pomiarowych [41J: 

Tabela 3. Analizatory amplitud na bazie IBM PC/XT/AT 

Parametr użytkowy 

Nazwa analizatora 

Rodzaj pracy analizat 
Standard mechaniczny 
Oprogramowanie 
Sprzęg do komputera 

Standard transmisji 
Standard przetw. ADC 
Ilość przetw. ADC 
Bufor pamięci danych 
Pojemność bufora 
Pojemność kanału 
Podział pamięci 
Czas zapisu do bufora 
Czas kasowania bufora 
Wybór funkcji analiz. 

Firma opracowująca 
WITRA 
RW-101 

MCA 
CAMAC IM 
Pascal. С 
PC/IEC-
-625 
IEC-625 
CAMAC 
4 
RW-101 
8K 
23 bity 
4 części 
2 MS 

ms 
Menu 

POLON 
Tristan-
1024 
MCA, MCS 
Autonom. 
+ 
+ 

RS-232 
CAMAC 
1 

wewnętrzny 
2K 

14 bitów 
2 części 
150 MS 

ms 
Klawisze 

IFJ 
DE5P 

MCA 
CAMAC IM 
+ 
CSA-256 

równoległa 
CAMAC 
1 

BWSP 200 
8K 

*24 bity 
8 części 
0.5 MS 
10 ms 
Menu 

ELEKTOR 
Hetman 

MCA 
CAMAC 2M 
Assemb, С 
Karta 
8255 
równoległa 
dowolny 
4 
SMB-1 
8K 

24 bity 
8 części 
0.5 MS 
30 ms 
Menu 
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Parametr ubytkowy 

Parametry analizatora 
Pamięć kilku widm 
Wyświetlanie widm 
Kalibracja widm 
Odjęcie tła 
Integrator piku 
Praca autonomiczna 
Zapis/odczyt zbioru 

Ochrona danych bufora 

Charakter firmy 
Przedstawiciel firmy 

Adres firmy 

Telefon 

Firma opracowująca 
WITRA 
Menu 
4 x 1K 
4 x 1K 
dowolna 
Automat. 
Markery 
Program. 
Aut/ręczne 

Bateria 

Sp.z o.o. 
Wiktor 
Peryt 

Krasiczyń-
-ska 2/8 
03Э79 W-wa 
11-89-53 

POLON 
Klawisze 
2 x 1K 
1K 
-
Automat. 
Markery 
Sprzęt. 
Ręczne 

-

Państw. 

Postępu 7 
W-wa 

IFJ 
Menu 
1 x 1K 
1K 
-
-
-
+ 
Ręczne 

-

Państw. 
Adam 
Czermak 
Radzikow-
-skiegol52 
31342 K-ów 
37-02-22 
(432) 

ELEKTOR 
Menu 
4 x 8K 
4x8K 
dowo1na 
Wielomian 
Markery 
Program. 
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Na podstawie powyższych danych porównawczych został wybrany 
do realizacji praktycznej wariant analizatora proponowany przez 
firmę WITRA, oparty na standardzie sprzęgu IEC-625. Analizator 
ten umożliwia równoczesną współpracę z 4-ma przetwornikami ADC 
oraz zapewnia wysoce autonomiczna pracę analizatora, niezależnie 
od zadań wykonywanych w tym czasie na komputerze. 

Pozatem rozwinięte oprogramowanie analizatora daje 
użytkownikowi bogaty wybór możliwości przedstawionych w postaci 
hierarchicznego. MENU. Główne możliwości analizatora to zbieranie 
widm amplitud impulsów i równoczesna ich analiza w czasie realnym 
eksperymentu. 



8. Analizator 4-torowy na bazie IBM PC/XT 
Wielokanałowy analizator amplitud firmy WITRA przeznaczony 

jest głównie dla jądrowych eksperymentów fizycznych i zastosowań 
medycznych. Umożliwia on analiz* widm jednoparametrycznych oraz 
uzyskiwanie diagramów zliczeń jednokanałowych. Analizator 
umożliwia jednoczesną rejestrację do czterech widm z niezależnych 
torów pomiarowych [42J. 

Analizator ten umożliwia gromadzenie danych typu DHI (Direct 
Memory Increment), polegających na tworzeniu widma (widm) poprzez 
zwiększanie zawartości komórek pamięci (bufora), których adres 
określany jest przez wejściową amplitudę impulsu (cyfrowe słowo 
kodowe). Metoda ta polega na dodawaniu jednego zliczenia do 
zawartości komórki wybranej adresem. Dla następnej wartości 
amplitudy (kodu cyfrowego) powtarza się tę procedurę dla' 
następnego wybranego adresu. W rezultacie otrzymuje się histogram 
zliczeń. 

Otrzymywane w ten sposób dane pomiarowe gromadzone są 
autonomicznie w buforze pamięci typu RAM (Random Access Memory). 
W określonych momentach czasu dane cyfrowe z bufora j.-sekazvwane 
są do komputera, gdzie po odpowiednich przekształceni ach są 
przedstawiane na monitorze. Komputer umożliwia wyświetlenie 
zebranych widm pomiarowych na ekranie monitora, jak również 
dokonanie określonych operacji na tych widmach. Oprogramowanie 
użytkowe analizatora, dzięki wykorzystaniu bogatych możliwości 
mikrokomputera klasy IBM PC. stwarza użytkownikowi komfortowe 
warunki obsługi eksperymentu. 

8.1. Opis ogólny analizatora 
Podstawowymi elementami analizatora są: 

* komputer zgodny ze standardem IBM PC/XT, i 
* aparatura CAMAC. umieszczona w pojedynczej kasecie. 

Głównym blokiem CAMAC jest bufor pamięci oraz od jednego do 
czterech przetworników amp li tuda-cyf ra (ADO. Bloki te mogą byc 
umieszczone na dowolnych stanowiskach kasety. 

System pomiarowy może by<± uzupełniony dodatkowymi blokami 
niezbędnymi do prowadzenia eksperymentu. Należą do nich 
wzmacniacze, zasilacze wysokiego napięcia i inne. Mogą one byc 
zainstalowane w tej samej kasecie CAMAC. 
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Kaseta CAMAC i komputer połączone są miedzy sobą za pomocą 
magistral i IEC-625. Magistrala ta umożliwia także podłączenie 
różnego typu urządzeń towarzyszących np. woltomierzy i 
amperomierzy określających dodatkowe parametry (temperatury, 
wartość napięcia polaryzacji i prądu wstecznego detektora itp.). 

8.1.1. Parametry techniczne 
Działanie analizatora może być opisane następująco: 

* Ilość wejść (ilość rejestrowanych 
parametrów) - 1..4 

* Rozdzielczość dowolnego parametru 
- zależna od typu ADC - do 21Э (8К) kanałów 

* Pojemność kanału rejestracji - ponad 8 min (23 bityj 
* Średnia intensywność zliczeń 
zależna od typu ADC. 
- dla ADC Polon 712 - do 30 kHz 

* Zliczanie zdarzeń i czasu - z korekcją czasu 
rzeczywistego martwego analizatora 

* Transmisja danych do komputera - kanałem DMA 

8.2. Opis techniczny analizatora 
Minimalny zestaw aparatury dla systemu wielokanałowego 

analizatora amplitud impulsów składa się z następujących 
elementów: 

1. Komputer IBM PC/XT z kartą sprze-gu IEC-625. 
2. Kaseta CAMAC z buforem pamięci i przetwornikami ADC, 
3. Kabel standardu IEC-625 łączący komputer z kasetą CAMAC. 
Komputer IBM PC/XT zawiera w minimalnej konfiguracji: 

* 640 KB pamięci operacyjnej, 
* stację miękkich dysków 360 KB. 
* drukarkę mozaikową graficzną, 
* kartę grafiki wysokiej rozdzielczości HERKULES. 
* monitor monochromatyczny o wysokiej rozdzielczości, 
* kartę sprzęgu IEC-625 (nie każdej firmy). 

Kaseta CAMAC (bez sterowni!» kasety) wyposażona jest w zestaw: 
* bufor pamięci zmierzonych danych z przetworników ADC. 
* komplet przetworników spektrometrycznych ADC (do czterech), 
* komplet kabli łączących bufor z poszczególnymi »JDC. 



Kabel standardu IEC-625 (z wtykiem 25-żyłowym) łączy ze sobą: 
* kartę sprzęgu IEC-625 w komputerze, 
* bufor pamięci w kasecie CAMAC. 

Bufor pamięci (Analyser Buffer) autonomicznie odczytuje dane 
z przetworników analogowo-cyfrowych i tworzy widma 
jednoparametryczne. Ilość adresów pamięci w wersji podstawowej 
wynosi 4096 kanałów, a w wersji rozszerzonej 8192 kanały przy 
pojemności każdego z nich 8M (23 bity). Pamięć może być 
podzielona na dwie lub cztery części, dzięki czemu możliwe jest 
równoległe gromadzenie widm z czterech, trzech, dwóch lub jednego 
ADC. (Podział pamięci automatycznie ogranicza ilość kanałów 
dostępnych dia jednego widma). 

Dane zgromadzone w buforze mogą. być w dowolnej chwili 
odczytane przez komputer. Transmisja odbywa się kanałem 
bezpośredniego dostępu do pamięci operacyjnej (DMA) i m e 
powociuje blokowania zbierania danych. Możliwe jest odłączenie 
bufora od komputera bez przerywania ciągłości pomiarów. Po 
ponownym nawiązaniu łączności z komputerem kontynuowany jest 
odczyt danych zebranych autonomicznie w buforze. 

Przetworniki amplituda-cyfra (ADC) są typowymi przetwornikami 
spektrometrycznymi o dowolnej liczbie kanałów i dowolnego typu 
(również innego standardu niż CAMAC). W kasecie CAMAC 
wykorzystują one magistralę danych lecz nie podlegają 
sterownikowi kasety i pełnemu standardowi CAMAC. Współpracują one 
autonomicznie z buforem pamięci, który steruje je poprzez 
specjalne połączenia z tyłu bloków. Odpowiednia adaptacja tych 
przetworników wykonywana jest przez firmę WITRA. 

Blok bufora-analizatora i komplet ADC mogą zajmować dowolne 
stacje w kasecie CAH'C z wyjątkiem stanowiska nr 25. 

Poprawę niezawodności i automatyzację całego systemu 
pomiarowego można zapewnić przez zastosowanie aparatury, której 
parametry są ustawiane drogą cyfrowa za pomocą komputera. W 
przypadku stosowania aparatury w systemie CAMAC zaleca się 
używanie sterownika kasety CC-488 (sterowanego z magistrali 
IEC-625). produkowanego przez firmę WITRA. 



8.3. Oprogramowanie analizatora 
Pakiet oprogramowania dostarczany razem z analizatorem 

obejmuje 3 programy o różnym przeznaczeniu: 
* podstawowy program obsługi aparatury. 
* roboczy program obróbki matematycznej, 
* demonstracyjny program działania aparatury. 

PODSTAWOWY PROGRAM OBSŁUGI aparatury analizatora (MCA.EXE) 
zawiera grupy programów o różnym przeznaczeniu: 
* procedury do akwizycji {zbierania) danych w pamięci komputera. 
* programy do wizualizacji (przedstawiania) graficznej danych. 
* programy do wstępnej obróbki matematycznej zebranych danych. 
* programy do zapisu danych na trwałych nośnikach (dyskach). 
* programy do zapisu protokoiu z przeprowadzonych pomiarów, 
* programy do odczytu danych z trwałych nośników. 

ROBOC2Y PROGRAM OBRÓBKI matematycznej wybranych danym 
(MCA.TOOL) zawiera grupy programów o różnym przeznaczeniu dla 
manipulacji na zapisanych zbiorach w postaci binarnej luk 
tekstowej. 

DEMONSTRACYJNY PROGRAM DZIAŁANIA aparatury (MCA.DEMO} zawiera 
podobne grupy programów jak podstawowy program obsługi. lecz 
odczyt danych przeprowadza ze zbioru poprzednio zmierzonego widma 
f i zyczneffo. 

8.3.1. Podstawowy program obsługi 
Podstawowy program obsługi aparatury analizatora (MCft.EXE) 

umożliwia użytkownikowi dowolny wybór jednej z wielu możliwości 
proponowanych przez hierarchiczne МЕМУ: 
* WBIDCO - funkcje pozwalające sterować sposobem prezentacji widma 
oraz umożliwiające wykonywanie na widmie prostych operacji. 

- zbiór instrukcji sterujucych pracą analizatora 
oraz umożliwiających autonomiczny pomiar w buforze ser 
komputera. 

• CAUCRATIOM - zbiór opcji pozwalających wykalibrowae v;r 
pomiarowy przez zadanie współczynników lub wczytanie ich z 
dysku. 



* REPORT - instrukcje pozwalające uzyskać pisemny raport 
pomiarowy na drukarce lub na ploterze (parametry, dane i 
rysunek widma). 

• (FQLE - zestaw "narzędzi" związanych z operacjami dyskowymi jak 
również dwie opcje wyjścia z programu do systemu DOS. 

- instrukcje pozwalające na zaprojektowanie pracy 
analizatora jak również zapis aktualnych parametrów na dysk. 
Niezależnie od wybranej opcji działania programu można 

wykonywać w trybie bezpośrednim następujące rozkazy: 
. STTARTT - rozpoczęcie pomiaru we wszystkich torach równocześnie, 
. STJOP - zatrzymanie pomiaru we wszystkich torach równocześnie. 
. CL.EAR - kasowanie danych ze wszystkich torów pomiarowych. 
. READ - odczyt danych z bufora i aktualizacja widma. 

- autonomiczne zbieranie danych bez kontroii komputera. 
. AFTTEE BREAK - kontynuacja pomiaru po uprzednim wyjściu z 
programu. 

8.3.1.1. Programowanie parametrów 
Po uruchomieniu programu akwizycji danych MCA.EXE ustawiane 

sa.. początkowe wartości parametrów analizatora poprzez ich odczyt 
z dysxnetki, gdzie zostały wcześniej określone i zdefiniowane 
3&.KQ pai ametry typowe (default) . Dla sprawdzenia wartości 
parametrów bądź też ich zmiany służy hasło: 

• <WPTTO<DINS . 
Zawiera ono opcje wyświetlające na monitorze sub-menu do ich 
modyfikacji. Działanie poszczególnych opcji tego hasła polega 
na określeniu jednego lub kilku parametrów systemu 
pomiarowego: 

- PARAMETERS: 
Ustawianie czterech głównych parametrów pomiaru: 
. Path project - ilości torów pomiarowych i ilości kanałów 

przypadających na jeden tor. Możliwe są następujące 
kombinacje: 4xlK. 3xlK. 2xlK. lxlK, 2x2K. 1х2К, 1х4К, 
gdzie 1K oznacza 1024 kanały. Ilość kanałów jest 
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uzależniona od rodzaju użytego przetwornika ADC, a 
od jego rozdzielczości cyfrowej. 

. Time limit - przedziału czasu, PO którym zostanie przerwany 
pomiar. Autonomiczny zegar w buforze umożliwia odmierzanie 
realnego czasu trwania zbierania danych (z uwzględnieniem 
czasu martwego analizatora i pozostałej aparatury 
pomiarowej). 

. Count limit - liczby zliczeń, po której przekroczeniu w 
dowolnym z torów pomiarowych zostanie przerwany pomiar. 
Refresh period - przedziału czasu między kolejnymi 
uaktualnieniami danych w pamięci komputera poprzez odczyt 
ich z bufora. Minimalny czas odświeżania danych może być 
zmniejszony do 5 sekund. 

STORING: 
Ustawienie parametrów związanych z zapisem zbieranych widm: 
. Storing directory - katalog, na który będą, zapisywane 

widma. 

. File to store - nazwy zbiorów, na które będą zapisywane 
widma z poszczególnych torów pomiarowych. 

. Period of storing - przedział czasu między kolejnymi, 
automatycznymi zapisami danych na dysk. 

. Autostoring - włączanie i wyłączanie automatycznego zapisu 
danych na dysk. 

NOTES: 
Notatnik związany z aktualnym torem pomiarowym. Użytkownik 
może wpisywać tu swoje uwagi o pomiarze. Zapiski z notesu 
zostają umieszczone w raporcie. Możliwa jest modyfikacja i 
kasowanie tekstu. 

READ PARAMETERS: 
Odczytanie parametrów ze zbioru dyskowego i ustawienie ich. 
Zbiór parametrów zawiera następujące informacje: limit 
czasu, limit zliczeń, projekt torów pomiarowych, okres 
odświeżania, nazwa katalogu do zapisu danych, nazwy zbiorów 
zapisu, przedział czasu między kolejnymi zapisami, włączenie 
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zapisu automatycznego, notatki użytkownika. kalibracja, 
redakcja raportu oraz włączenie pomocniczych informacji 
wyświetlanych na monitorze (help). 

- WRITE PARAMETERS: 
Zapisanie parametrów na zbiór w aktualnym katalogu. Patrz 
uwagi podane powyżej. 

- DEFAULT: 
Ustalenie nazwy zbioru, z którego zostaną odczytane 
parametry zaraz po uruchomieniu programu ИСА.ЕХЕ oraz zapis 
tego ustalenia przez wykonanie rozkazu Write default. 

- HELP: 
Włączanie i wyłączanie pomocniczych informacji na monitorze. 

6.3.1.2. Obsługa analizatora 
Po ustaleniu pożądanych parametrów pracy analizatora można 

ronpoc2a.cS pomiar lub też analizę poprzednio zebranych danych. W 
•-•/v.. c€iU można wybrać jedną z możliwości oprogramowania: 

Zawiera ona zi;ór wszystkich opcji sterujących pracą bufora 
analizatora umożliwiających: 

- rozpoczęcie pomiaru i jego zakończenie. 
- kasowanie i odświeżanie danych, oraz 
- przejście do pracy autonomicznej bufora, i 
- ponowną obsług? pomiaru na ekranie. 

• ODJE. 
Zawiera ona zestaw narzędzi programowych związanych z 
operacjami dyskowymi oraz wyjścia z programu. Umożliwiają one: 

- zapis i odczyt widma na dysk, 
- wyświetlenie i zmianę aktualnego katalogu, 
- chwilowe wyjście z programu do systemu operacyjnego (DOS), oraz 
- ostateczne wyjście do DOS po zakończeniu pracy analizatora. 

8 . 3. 1 .3. Sterowanie pnmiarumi 

ROZPOCZĘCIE POMIARU może być wykonane rozkazem: 
• uruchomienia pomiaru w opcji IHEASWRtEJHlElNT rozkazem Start. 
• uruchomienia pomiaru w trybie bezpośrednim rozkazem Alt-S. 
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Program kasuje zawartość buforów pamięciowych w bloku 
anal-izatora oraz w komputerze, zeruje mierniki intensywności 
zliczeń dla każdego z 4 torów oraz rozpoczyna odliczanie czasu 
pomiaru i liczby zliczeń. Po upływie zadanego czasu odświeżania 
pamięci komputera następuje odczyt zawartości bloku bufora. 

ZATRZYMANIE POMIARU może nastąpić po wystąpieniu sygnału: 
* zakończenia czasu pomiaru zadanego rozkazem Time limit, 
* osiągnięcia określonej liczby zliczeń zadanej rozkazem Count 

limit, 
* zatrzymania pomiaru w opcji (MEASIUREWEWIT rozkazem Stop. 
* zatrzymania pomiaru w trybie bezpośrednim rozkazem Alt-S. 

Program zatrzymuje analizator, sygnalizuje ten fakt 
dźwiękiem, zapisuje widma net dysk i wyświetla na ekranie 
komunikat o zakończeniu pomiaru. W przypadku ustawienia 
automatycznego zapisu dane zostaną zapisane na wskazane zbiory. 

OBSŁUGA POMIARU umożliwia obserwację zebranych wyników oraz 
ich wstępną analizę matematyczną. Zebrane dane pomiarowe 
gromadzone są w postaci czterech widm przechowywanych w pamięci 
komputera. Aktualnie może być wyświetlane jedno widmo o 
rozmiarach uprzednio zdefiniowanych lub cztery widma 
równocześnie. 

8.3.1.4. Obserwacja wyników pomiarów 
Obserwacja zgromadzonego widma i analiza jego parametrów 

możliwa je3t przy użyciu opcji: 
* W0IDE<D. 

Zawiera ona funkcje pozwalające sterować sposobem prezentacji 
widma oraz wykonywać na widmie proste operacje matematyczne. W 
szczególności możliwe są operacje: 

- Y-SCALE: 
Umożliwia wybór sposobu prezentacji widma na ekranie: I Scal1П9 - podopcja umożliwiająca ustalenie sposobu- i 

skalowania osi w trybie Auto lub Manual. | 
. Node - podopcja pozwalająca na wybór skali osi Y pomiędzy 1 

skalą Linear lub Logarythmic. 



- MARKER: 
Powoduje pojawienie się na ekranie znaczników 
przemieszczanych wzdłuż osi kanałów. Pojawia się też ramka z 
informacją o numerze kanału, wartości wynikającej z 
kalibracji oraz o zawartości kanału. Wybrany przedział może 
być dalej "obrabiany" w innych podopcjach. 

- SMOOTHING: 
Umożliwia wygładzanie widma w całym zakresie i wrysowywanie 
go na ekranie. 

- BASE LINE: 
Powoduje ustawienie poziomu zliczeń, od którego widmo jest 
prezentowane na rysunku. Ustawienie poziomu następuje przez 
wskazanie znacznikiem (Marker) albo przez podanie wartości 
(Value). 

- ZOOM: 
Umożliwia ustalenie obszaru części widma dla obserwacji na 
ekranie i rozciągnięcie go na całą szerokość skali. Wyboru 
dokonuje się podając numery kanałów (Values) albo poprzez 
wskazanie obszaru •narkerssi: (Markers) . 

- FIND PEAK: 
Wykonuje dopasowanie funkcji "gaussowskiej" do punxtow z 
zadanego przedziału. Obliczane są parametry: ouiożer.;e 
maksimum, wysokość, dyspersja, szerokość połówkowa, po:« 
netto (bez'tła) i pole brutto (z tłem). 

- COMPARE: 
Umożliwia porównanie zebranego widma z innym widmem 
wczytanym z dysku (File) oraz z własnym odbiciem lustrzanym 
(Mirror). 

- RESET VIDEO: 
Powoduje ustawienie parametrów sub-opcji Base line i Zoom do 
wartości podstawowych. 

- TOTAL: 
Następuje ustalenie przedziału kanałów, dla jakiego będzie 
przy każdym odczycie obliczana suma zliczeń. Na ekranie 
wyświetlane są krańce wybranych przedziałów. 
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8.3.1.5. Analiza wyników pomiarów 
Analiza zebranego widma może być znacznie ułatwiona przy 

wyka 1 ibrowanej osi kanałów, czego dokonujemy przy użyciu hasła: 
• CaOBRATTDOIN . 

Opcja ta zawiera zbiór funkcji pozwalających wykalibrować tor 
pomiarowy przez zadanie wartości bądź wczytanie parametrów 
kalibracji z dyskietki. Podane punkty wyznaczają prosta, 
kalibracji (kalibracja liniowa), która dobierana jest metodą 
najmniejszych kwadratów. W ramach tej opcji możliwe są 
operacje: 

- NEW: ' 
Wprowadzenie nowej kalibracji z dowolną jednostką miary. £>ła 
wybranych punktów widma można wprowadzać numery kanałów lub. 
też wskazywać je znacznikiem. 

- UNCALIBRATE: 
Powrót do sytuacji podstawowej tzn. przedstawienia widma z 
numeracją kanałów. 

- INFO: 
Wyświetlenie informacji o aktualnej kalibracji. 

- WRITE TO FILE: 
Zapis bieżącej kalibracji na zbiór, o którego nezwe program 
pyta w aktualnym katalogu. 

- LOAD FROM FILE: 
Wczytanie poprzedniej kalibracji z dysku. 

В.Э.1.6. Dokumentacja wyników pomiarów 
Dokumentacja wyników pomiarów i wstępnej analizy widma maze 

być otrzymana przy użyciu hasła: 
• REPORTT . ;. 

Opcja ta pozwala uzyskać pisemny raport o przebiegu pomiaru na ;• 
drukarce albo na ploterze. Zawiera ona funkcje: ^ 

- 60: f 
Wydruk albo rysowanie raportu. 1 

- OUTPUT: | 
Wybór urządzenia, na które zostanie skierowany raport 



- CUSTOMIZE: 
Redakcja raportu tzn. ustalenie zakresu i ilości 
wydrukowywanej informacji. 

Raport zawiera również informacje o czasie pomiaru, dacie 
Fomiaru, danych kalibracji oraz zapisane uprzednio notatki własne 
użytkownika. 

8.3.1.7. Zapis wvnikdw pomiarów 
Utrwalenie wyników pomiarów na dysku może być dokonane przy 

użyciu hasła: 
* (FniLE. 

W opcji tej został zgromadzony zestaw narzędzi programowych 
związanych z operacjami dyskowymi oraz zapewniających dwa 
wyjścia z programu. W szczególności umożliwia ona: 

- STORE DATA: 
Zapis danych ze wszystkich torów pomiarowych na dysk do 
bieżącego katalogu i na zbiory o nazwach ustalonych w 
rozkazie Options. 

- DIRECTORY: 
Wyświetlenie nazw zbiorów zawartych w aktualnym katalogu 
według zadanej "maski" - obowiązuje konwencja używana w DOS. 

- CHANGE DIR: 
Zmianę aktualnego katalogu. 

- ERASE FILE: 
Kasowanie zbiorów wybranych przez użytkownika z podanej 
listy aktualnego katalogu. 

- OS SHELL: 
Wyjście do systemu operacyjnego (DOS) z pozostawieniem 
programu w pamięci komputera oraz powrót do programu. 

- QUIT: ' 
Wyjście z programu do DOS - zakończenie pracy analizatora. 

9. Zakończenie 
Opisany w niniejszej pracy 4-torowy analizator amplitud 

impulsów został wybrany z kilku ofert jako przyrząd pomiarowy 

52 



najlepiej spełniający postawione przed nim zadania. Będzie on 
wykorzystywany do pomiarów diagnostycznych detektorów 
półprzewodnikowych produkowanych i eksploatowanych w Instytucie 
Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie. 

Na bazie tego analizatora będzie zorganizowane 
zautomatyzowane stanowisko pomiarowe do kontroli parametrów 
technologicznych detektorów, jak również do ich archiwizacji. W 
oparciu o obowiązujące aktualnie normy (krajowe i międzynarodowe) 
będą mierzone użytkowe parametry detektorów — decydujące o ich 
przydatności dla współczesnych metod pomiarowych stosowanych w 
fizyce i technice jądrowej. Dla pomiarów złożonych detektorów 
półprzewodnikowych analizator będzie rozbudowany do wersji wielo-
parametrycznej. 

Wybór międzynarodowego standardu sprzęgu IEC-625 (GPIB) do 
komputera klasy IBM PC/XT pozwala na perspektywiczne dołączanie 
różnych przyrządów pomiarowych do obsługi stanowiska 
diagnostycznego. Szczególnie cenne może być zautomatyzowanie 
pracy woltomierzy i mikroamperomierzy do pomiaru charakterystyk 
detektorów. 

Osiągalna obecnie w analizatorze szybkość transmisji danych 
ograniczona jest możliwościami komputera IBM PC a nie samego 
standardu sprzęgu. Zastosowanie szybkiej równoległej magistrali 
transmisji danych pozwala osiągnąć dużą szybkość przesyłania 
informacji. zwielokrotniając możliwości rozbudowy systeeu 
pomiarów. 

Wybrany standard uniezależnia aparaturę pomiarową od typu 
stosowanego komputera tak, że możliwa jest perspektywiczna zaitna 
współpracującego komputera bez konieczności przebudowy systeau 
pomiarowego. Większość współczesnych komputerów posiada wbudowane 
już wyjście/wejście w standardzie IEC-625 oraz odpowiednie 
oprogramowanie do obsługa kanału pomiarowego. 

Zastosowany standard umożliwia podłączenie do wspólnej 
magistrali wiele różnych przyrządów pomiarowych, przeznaczonych 
do obsługi stanowiska diagnostycznego detektorów 
półprzewodnikowych. Przyrządy te mogą być wykonywane w różnych 
standardach mechanicznych i mogą pochodzić od różnych 
producentów. Wymagany jest tylko sprzęg IEC-625 wbudowany do 
każdego przyrządu. 
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Perp.-ekr.rwY rozwojowe umożliwiają zastosowanie systemu CAMAC 
w rormiarze kilkunastu kaset oraz równoczesne stosowanie innych 
standardów pomiarowych jak np. VME lub Multibus. Sterowniki kaset 
w tych systemach pomiarowych nie są dedykowane do konkretnego 
typu komputera, iecs przystosowane do standardu sprzęgu IEC-625. 

Oprogramowanie użytkowe całego systemu pomiarowego może być 
wykonane w języku wysokiego poziomu np. w Pascalu lub w C. 
Navomiast program aplikacyjny dedykowany do konkretnych 
zastosowań może być napisany bezpośrednio przez użytkownika w 
prostym języku interpretacyjnym np. w Basicu. Oprogramowanie do 
obróbki matematycznej zebranych danych może być napisane w 
dowoinym języku algorytmicznym z danej dziedziny zastosowań. 

9.1. Rezultaty warożema 
Opisywany analizator amplitud impulsów został uruchomiony w 

Zakł aazie Reakcji Jądrowych IFJ i iest obe;me wykorzystywany w 
Labc-ratcr;um detektorów półprzewodnikowych w tymże Zakładzie. 
Służy on jako podstawowe narzędzie pracy do pomiarów i obliczeń 
parametrów produkowanych tu detektorów krzemowych. 

Analizator W1TRA gotów jest do równoczesnego pomiaru 4 widm 
energetycznych z 4 badanych detektorów. Specjalna komora 
próżniowa dla tych pomiarów jest obecnie w fazie rozruchu. 
Badania detektorów wykonywane są obecnie w tymczasowej małej 
komorze próżniowej mieszczącej 1 detektor. 

Dia zademonstrowania możliwości pomiarowych analizatora 
pokazane na rysunku 5 zmierzone kontrolne widmo energetyczne. 
uzyskane przez naświetlenie nowego detektora wzorcowym źródłem 
кг: ibracyjnyn:. 
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Rys.5 Widmo energetyczne z detektora barierowo-powierzchr.io-
wego Si produkcja IFJ (nr 022) o parametrach: 

* epidianowa pasywacja krawędzi 
* powierzchnia czuła 1 cm 
* grubość czynna 100 «n (przelotowy ДЕ) 
* pojemność czynna złącza 120 pF 
* napięcie polaryzacji +65 V 
* energetyczna zdolność rozdzielcza 26 keV 

Zastosowano tu zamknięte źródło cząstek <x typu AMR 33 firay 
Amersham, o energiach 5,15; 5,45 i 5,78 MeV. Ponadto zapisano na 
tym samym widmie pik z generatora rtęciowego typu POLON 1106. 
podłączonego do wejścia testowego przedwzmacniacza ładunkowego 
typu ORTEC 142B. Impulsy z jego wyjścia energetycznego podawane 
były na wzmacniacz spektrometryczny typu POLON 1101 i na 
odtwarzacz składowej stałej typu POLON 1102. Wzmocnione i 
uformowane impulsy o kształcie "gaussowskim" wprowadzane były na 
wejścia jednego z 4 przetworników spektrometrycznych ADC typu 
POLON 712 (1024-kanałowych), należących do analizatora WITRA. 
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Rye.6 Widma energetyczne z detektora barierowo-powierzchnio-
wego Si produkcji IFJ (nr 027) o parametrach: 

* powierzchnia czuła б cm2 
* grubość czynna 320 ляп 
* pojemność złącza 600 pF 
* napięcie polaryzacji +80 V 
* energetyczna zdolność- rozdzielcza 62 keV 
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Równoczesną pracę 4 detektorów zastąpiono kolejną rejestracją 
tego samego widma na 4 wejściach analizatora, co pokazano na 
rysunku 6. Zastosowano tu identyczne źródło kalibracyjne jak 
poprzednio naświetlając nowy detektor krzemowy o większej czułej 
powierzchni i o większej grubości czynnej. Zauważyć tu można 
wzrost szerokości pików w porównaniu z poprzednim pomiarem. 

Przy pomiarach detektorów o dużych pojemnościach, rzędu 
kilkuset pF, lepsze rezultaty daje zastosowanie specjalnego 
przedwzmacniacza ładunkowego produkcji IFJ typu NZI 09. Umożliwia 
on poprawne pomiary widma energetycznego dla pojemności złącza 
detektora do 1000 pF, nie psując przy tym czasowych właściwości 
sygnałów. 

Dla każdego toru pomiarowego wykonano oddzielną kalibrację 
energetyczną, ze względu na nieuniknione rozrzuty parametrów 
metrologicznych przetworników ADC. Zmierzone 4 widma energetyczne 
pokazane są z indywidualną 3kalą i z oddzielnym rozciągnięciem 
interesującej części widma. 

Podziękowania 
Niniejsza praca powstała z inspiracji współpracowników г 

Zakładu Reakcji Jądrowych IFJ jako podsumowanie 1-rocznej pracy 
projektowo-organizacyjnej. która doprowadziła do wdrożenia 
opisanego systemu pomiarowego do praktyki pomiarowej. Chciałbym 
tu gorąco podziękować wszystkim Kolegom, pokonywującym razens ze 
mną kolejne bariery na tej drodze, a szczególnie: dr W.Karczowi. 
ob. E.Białkowskiemu, doć. S.Wiktorowi, dr H.Wojciechowekieeu. dr 
M.Palarczykowi. inż. S.Sykutowakiemu, inż A.Lorenzowi. ob. 
K.Pogorzelekiej. 

Dość obszerna niniejsza praca wymagała fachowej korekty 
merytorycznej, w której uczestniczyli również pracownicy innych 
działów IFJ a także MIFiTJ AGH. PW v/ Warszawie oraz IPJ w 
Świerku. Chciałbym tu szczególnie gorąco podziękować: prof. 
К.Korbę łowi, dr J.Wrzesińskiemu, dr W.Parytowi. dr R.Kuoczafcovi. 
inż. M.Ziemblinskiemu, inż. J.Gręboezowi. inż. к.Czenoakowi. 
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Praca nad manuskryptem tej publikacji wymagała kilku miesięcy 
zaangażowania czasu komputera IBM PC/AT. Ponadto korekta i 
aktualizacja danych zawartych w tej publikacji wymagała 
wielokrotnych poprawek. Zaangażowanie tak znacznego czasu pracy 
możliwe było dzięki przychylności i tolerancji Kierownika Zakładu 
Reakcji Jądrowych prof. A.Budzanowekiego, któremu składam tą 
drogą serdeczne podziękowania. 

Za nadanie ostatecznej postaci reportu składam również 
podziękowanie pani J.Gurbiel. 
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