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Zbigniew Kulka: Ważniejsze aspekty cyfrowego przetwarzania amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów analogowych
w eksperymentalnej fizyce jądrowej. Jedną z zasadniczych przyczyn odmienności wymagań stawianych
przetwornikom analogowo-cyfrowym (a/c) w eksperymentalnej fizyce jądrowej, a zwłaszcza w spektrometrii
jądrowej, w porównaniu z konwencjonalnymi przetwornikami a/c napięcia stałego jest fakt, że służą one do badania
rozkładów ciągłych jakimi są widma energetyczne promieniowania jądrowego. Przetworniki a/c stosowane do
rejestracji tych rozkładów w postaci histogramów widm amplitudowych lub ładunkowych muszą odznaczać się
liniowością różniczkową zazwyczaj o dwa rzędy wielkości lepszą od tej, którą charakteryzują się konwencjonalne
przetworniki a/c. Co więcej, problem uzyskania odpowiedniej liniowości różniczkowej (oraz stabilności) komplikują
jednoczesne wymagania dużej rozdzielczości i dużej szybkości konwersji spektrometrycznych przetworników a/c.
Pierwsze wymaganie wiąże się z wprowadzeniem detektorów półprzewodnikowych, drugie wynika natomiast z
przypadkowego charakteru procesów jądrowych i konieczności gromadzenia dużej liczby danych pomiarowych,
często w krótkim czasie.

W pracy przeanalizowano wpływ specyficznych cech eksperymentów jądrowych na dobór metod
przetwarzania i zasady konstrukcji impulsowych przetworników a/c stosowanych głównie w spektrometrii jądrowej
do cyfrowego pomiaru amplitudy i ładunku sygnałów detektorowych. W oparciu o wybrane opracowania różnych
rodzajów przetworników a/c, pokazano jak można uzyskać wymagane właściwości metrologiczne przez rozbudowę
struktur układowych i odpowiednie wykorzystanie podzespołów elektronicznych. Ponadto, w pracy przedyskutowano
problematykę cyfrowego pomiaru kształtu impulsów w fizyce cząstek przy wykorzystaniu szybkich próbkujących
przetworników a/c typu "flash".

Zbigniew Kulka: Some important aspects of the amplitude, charge and shape analog signals digitization in nuclear
physics experiments. One of fundamental reasons of the special requirements concerning analog-to-digital converters
(ADC's) used in nuclear experimental physics, especially in nuclear spectroscopy, in comparison to the conventional
ADC's is a fact that they are utilized for continuous distributions measurements which are the nuclear radiation
spectra. The ADC's used for distributions registration in form of amplitude or charge histogram spectra should have
the differential linearity of two orders of magnitude better than that for conventional ADC's. Moreover, the problem
of achievement the acceptable differential linearity (as well as stability) in nuclear spectroscopy is much more
complicated because high resolution and high speed of the converters are also required. The first requirement comes
out from application of semiconductor detectors, the second one comes from the statistical character of the nuclear
processes, as well as, a necessity of collection of the huge amount of nuclear data - often in a short time.

In this report the influence of the specific needs of the nuclear experiments on the conversion methods
selection and construction principles of the pulse ADC's is analyzed. Focus is taken on these ADC's which are used
mainly to digital amplitude and charge detector signals measurements in nuclear spectroscopy. Based on the chosen
examples of different types of ADC's it is shown how to obtain the required metrological parameters by using
enlarged converter's structures and proper choice of the electronic components. In addition, a problem of the detector
signals shape measurements in particle physics using the high speed flash ADC's is also discussed.
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1. WSTĘP

W eksperymentalnej fizyce jądrowej sygnały prądowe uzyskiwane z detektorów
promieniowania są nośnikami różnorodnej informacji o badanych zdarzeniach. W najprostszym
przypadku informacją użyteczną jest sam fakt pojawienia się sygnału na wyjściu detektora. Inne
rodzaje informacji mogą być zawarte w amplitudzie, całkowitym ładunku, kształcie sygnału lub
czasie jego pojawienia się [1-5].

W zależności od wymagań eksperymentalnych sygnały detektorowe są odpowiednio
kształtowane, a następnie parametr sygnału reprezentujący wydzieloną informację użyteczną jest
mierzony i rejestrowany. Obecnie większość pomiarów w fizyce jądrowej wykonuje się metodami
cyfrowymi przy powszechnym stosowaniu przetworników analogowo-cyfrowych (a/c) oraz
komputerowych systemów gromadzenia i obróbki danych. Szczególną rolę w tych pomiarach
odgrywają przetworniki a/c. Przetwornik a/c przetwarza wejściowy sygnał analogowy na
równoważny mu dyskretny sygnał cyfrowy (kod cyfrowy). O tym, czy sygnał cyfrowy
dostatecznie wiernie odwzorowuje sygnał analogowy, czyli o dokładności przetwarzania a/c
decydują parametry przetwornika. Przetwornikom a/c stosowanym w eksperymentalnej fizyce
jądrowej stawia się różne wymagania. Niektóre wynikają ze specyfiki pomiarów jądrowych:
przypadkowego charakteru zdarzeń w procesach jądrowych i potrzeby gromadzenia dużej ilości
danych. Inne, pojawiają się w zależności od celów eksperymentalnych.

Przetworniki a/c stosowane w spektrometrii jądrowej są wykorzystywane w badaniach
rozkładów ciągłych, jakimi są widma energetyczne promieniowania jądrowego. Nośnikiem
informacji o energii kwantu lub cząstki jest zazwyczaj amplituda impulsu napięciowego,
uzyskiwanego w procesie liniowego przekształcania i formowania detektorowego impulsu
prądowego. Nośnikiem tym może być też bezpośrednio przetwarzany ładunek zawarty w
detektorowym impulsie prądowym. Cyfrowo przetwarzane rozkłady amplitudowe lub ładunkowe
impulsów są rejestrowane w postaci histogramów widm. Z faktu tego wynika szczególne
wymaganie stawiane przetwornikom spektrometrycznym - małej nieliniowości różniczkowej,
zwykle od 50 do 100 razy mniejszej od typowej nieliniowości różniczkowej przetworników a/c
napięcia stałego. Wysokie wymagania dotyczą także liniowości całkowej i parametrów
stabilnościowych. Ze względu na stosowanie detektorów półprzewodnikowych o dużej
rozdzielczości, przetworniki spektrometryczne powinny się charakteryzować przynajmniej 12-H13

bitową rozdzielczością i jak najkrótszym czasem przetwarzania. Zestawy spektrometryczne
(detektor, przedwzmacniacz, wzmacniacz liniowy, przetwornik a/c w systemie komputerowego,
wielokanałowego analizatora amplitudy) są na ogół ograniczone do pojedynczego toru
pomiarowego o dużej rozdzielczości i dokładności. Niekiedy jednak, np. przy zastosowaniu
systemu wielodetektorowego, liczba torów pomiarowych musi być zwielokrotniona do kilkunastu
lub nawet kilkudziesięciu. W takich przypadkach stosuje się wielokrotne lub wielowejściowe
przetworniki spektrometryczne (z układami pamięci analogowych i multiplekserem analogowym
na wejściu).
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W eksperymentalnej fizyce cząstek (fizyce wielkich i średnich energii, fizyce jądrowej,
fizyce ciężkich jonów, fizyce promieniowania kosmicznego, itd.) celem pomiarowym może być
rozróżnianie cząstek o znanych właściwościach, badanie cząstek o nieznanych właściwościach lub
też identyfikacja nieznanych cząstek. Cele te realizuje się przez określenie energii cząstki, czasu
jej pojawiania się, toru cząstki lub kąta położenia toru w stosunku do określonego kierunku. W
takich przypadkach wykorzystuje się informacje zawarte w momencie pojawiania się impulsu na
wyjściu detektora, w ładunku zawartym w detektorowym impulsie prądowym lub też jego
kształcie. W odróżnieniu od spektroskopii jądrowej w fizyce cząstek stosuje się złożone układy
detekcyjne i wielokanałowe systemy obróbki i przetwarzania a/c sygnałów detektorowych.
Wymagania w przypadku eksperymentów o małej i średniej skali sięgają od kilkuset do kilku
tysięcy kanałów z przetwarzaniem a/c oraz do kilkuset tysięcy kanałów (i więcej) w przypadku
eksperymentów o dużej skali. Z uwagi na liczbę kanałów i potrzebę zmniejszenia kosztu
aparatury, w pomiarach energii cząstek stosuje się wielokrotne lub wielowejściowe (do 96 wejść)
przetworniki a/c o czułości ładunkowej. Przetworniki tego rodzaju powinny charakteryzować się
odpowiednią rozdzielczością ze względu na wymaganą precyzję pomiaru energii i jak największą
szybkością działania. Z uwagi na inną specyfikę pomiarów, nieliniowość różniczkowa nie jest aż
tak krytycznym parametrem jak to ma miejsce w spektrometrii jądrowej. Wystarczająca jest na
ogół dobra liniowość całkowa. Mogą więc być stosowane jako podzespoły konwencjonalne
przetworniki a/c napięcia stałego. Często jednak, przetworniki a/c stosowane do pomiaru energii
cząstek muszą się charakteryzować dużo większą dynamiką wejściową niż ta, która wynika z ich
rozdzielczości (np. w przypadku sygnałów pochodzących z kalorymetrów elektromagnetycznych).
Problemy te rozwiązuje się przez konstrukcję wielozakresowych przetworników a/c, najczęściej
zmienno-przecinkowych przetworników a/c.

Inne rodzaje interesującej informacji o badanych cząstkach uzyskuje się przez cyfrowy
pomiar kształtu sygnałów detektorowych, przy czym warto podkreślić, że może to być również
informacja o energii cząstki lub momencie jej przejścia przez detektor. Powszechnie do tego celu
są stosowane próbkujące przetworniki a/c typu "flash" i rozbudowane programy komputerowe
obróbki i analizy danych.

Rodzaj wymagań ma decydujący wpływ na wybór odpowiednich metod przetwarzania
sygnałów detektorowych na dyskretne sygnały cyfrowe, technikę konstrukcji i złożoność
praktycznych rozwiązań układowych przetworników oraz możliwości użycia w nich scalonych
układów analogowych i cyfrowych o różnej skali integracji.

Jak wspomniano, wymagania eksperymentalne fizyki cząstek można spełnić stosując w
systemach pomiarowych konwencjonalne, scalone (hybrydowe lub monolityczne) przetworniki
a/c napięć stałych, produkowane seryjnie. Jednak w spektrometrii jądrowej charakter wymagań
zmusza bądź do modyfikacji działania konwencjonalnego przetwornika za pomocą dodatkowych
układów polepszających istotny parametr, bądź też do opracowania niekonwencjonalnego,
wyspecjalizowanego przetwornika a/c.



Aby sprostać tym wymaganiom powstają nowe opracowania specjalistycznych
przetworników a/c, wykorzystujące jako podzespoły konstrukcyjne szybkie analogowe i cyfrowe
układy scalone typu ASIC (Application Specific Integrated Circuits), szybkie scalone
kompensacyjne przetworniki a/c, cyfrowo korygowane przetworniki a/c typu "flash" o
architekturach "subranging" oraz scalone przetworniki c/a.

W realizacjach praktycznych obserwuje się tendencje do zwiększania gęstości upakowania
elementów i stosowania uniwersalnych zintegrowanych modułów konstrukcyjnych. Rozwijane są
technologie wytwarzania układów hybrydowych, techniki montażu powierzchniowego (SMD) oraz
komputerowe techniki projektowania i technologie wytwarzania druków wielowarstwowych.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie ważniejszych aspektów cyfrowego pomiaru
amplitudy, ładunku i kształtu impulsów uzyskiwanych z detektorów promieniowania jądrowego.
Pomiary tych trzech parametrów sygnałów należą do podstawowych rodzajów pomiarów w
eksperymentalnej fizyce jądrowej, głównie w spektrometrii jądrowej i fizyce wysokich energii.
Zwłaszcza pomiary amplitudy i ładunku sygnałów wykonuje się za pomocą specjalnych
przetworników a/c, których opracowaniem i wytwarzaniem w niedużych seriach zajmują się
wyspecjalizowane firmy lub ośrodki badawcze fizyki jądrowej.

Autor był inicjatorem, wykonawcą lub współwykonawcą szeregu specjalistycznych
opracowań przetworników a/c stosowanych w badaniach fizyki jądrowej do pomiaru amplitudy,
ładunku i kształtu impulsów. Specjalistyczne przetworniki a/c do pomiarów czasu nie wchodziły
w zakres zainteresowań autora z wyjątkiem tych opracowań, gdzie jeden z pośrednich etapów
przetwarzania amplitudy sygnału napięciowego na kod cyfrowy wymaga kodowania czasu.
Opracowania przetworników a/c prezentowane w pracy powstały głównie w Zakładzie Elektroniki
Jądrowej Instytutu Problemów Jądrowych (ZEJ IPJ dawny ZEJ IBJ) w Świerku w ostatnich
dwudziestu latach. W realizacji praktycznej przetworników zostały wykorzystane doświadczenia
autora uzyskane przy projektowaniu aparatury elektronicznej w czasie pobytów w zagranicznych
ośrodkach badawczych fizyki jądrowej.

Praca zawiera 4 zasadnicze rozdziały.
W rozdziale 2 krótko scharakteryzowano ogólne właściwości przetworników a/c oraz

omówiono budowę i zasadę działania kilku podstawowych rodzajów konwencjonalnych
przetworników a/c, szczególnie przydatnych w technice jądrowej.

Rozdział 3, poświęcony cyfrowym pomiarom rozkładów amplitudowych w spektrometrii
jądrowej jest zasadniczym rozdziałem pracy. W części wstępnej rozdziału 3 określono miejsce
i funkcję spektrometrycznego przetwornika a/c w systemie wielokanałowego analizatora
amplitudy. Sprecyzowano wymagania stawiane przetwornikom spektrometrycznym uwypuklając
szczególne znaczenie parametru liniowości różniczkowej dla prawidłowej rejestracji widm
rozkładów amplitudowych impulsów. Przedyskutowano również metody poprawy liniowości
różniczkowej konwencjonalnych przetworników a/c. Główną część rozdziału 3 zajmuje
prezentacja opracowań specjalistycznych przetworników spektrometrycznych wykonanych przy
decydującym udziale autora, należących do dwóch najliczniejszych grup: przetworników



Wilkinsona i przetworników kompensacyjnych. W oparciu o szczegółowe rozwiązania układowe
i zebrane doświadczenia konstrukcyjne, przedyskutowano różne aspekty cyfrowego przetwarzania
amplitudy sygnałów impulsowych wynikające ze specyfiki pomiarów jądrowych. Uzyskane
rezultaty odniesiono do parametrów wybranych spektrometrycznych przetworników znanych firm,
reprezentujących obecny stan techniki światowej w omawianych grupach przetwornikowych. W
części końcowej rozdziału 3 dokonano przeglądu opracowań spektrometrycznych przetworników
a/c należących do dwóch pozostałych, mniej licznych od poprzednich grup rodzajowych: typu
"flash" i hybrydowych (o połączonych różnych metodach przetwarzania), konkurencyjnych pod
względem szybkości działania z przetwornikami kompensacyjnymi.

W rozdziale 4 omówiono metody i techniki cyfrowego pomiaru ładunku zawartego w
sygnałach prądowych z detektorów. W części pierwszej rozdziału 4 omówiono problemy
związane z przekształcaniem ładunku na napięcie. Problemy te są rozważane na przykładach
opracowań bramkowanych i niebramkowanych układów integracyjnych wykonanych przez autora
i jego współpracowników. Część drugą rozdziału 4 poświęcono przetwornikom ładunkowo -
cyfrowym (q/c). Omówiono różne rodzaje przetworników q/c stosowanych głównie w fizyce
wysokich energii, a także spektrometrii jądrowej i fizyce neutronowej przy cyfrowej
dyskryminacji kształtu impulsów. W zakończeniu rozdziału 4 zestawiono parametry wybranych
przetworników q/c reprezentujących stan techniki światowej w tej grupie układów.

W rozdziale 5 są rozważane zagadnienia związane z cyfrowymi pomiarami kształtu
sygnałów. W części pierwszej rozdziału omówiono podstawowe właściwości statyczne i
dynamiczne przetworników a/c typu "flash". Krótko scharakteryzowano standardowe metody
określania właściwości dynamicznych szybkich przetworników a/c. W części drugiej rozdziału
przedstawiono trzy wybrane opracowania modułowych, cyfrowych rejestratorów kształtu
sygnałów wykonane przy znaczącym udziale autora.



2. PRZETWORNIKI A/C W POMIARACH AMPLITUDY, ŁADUNKU
I KSZTAŁTU SYGNAŁÓW

2.1 Ogólne właściwości przetworników a/c

Proces przetwarzania analogowo-cyfrowego polega na przekształceniu wejściowego
sygnału analogowego w postaci napięcia U, na równoważny mu wyjściowy sygnał cyfrowy N
(rys.2.1a). Formą zapisu sygnału cyfrowego są kody cyfrowe, które umożliwiają przedstawienie
wartości liczbowych sygnałów w zapisie dwójkowym (o podstawie 2).
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Rys. 2.1 Przetwornik analogowo-cyfrowy (a/c): symbole schematowe (a), idealna charakterystyka
przetwarzania przetwornika a/c o 3-bitowej rozdzielczości (b), zmiany błędu kwantyzacji
w funkcji napięcia wejściowego (c)

Do zapisu liczb dodatnich są stosowane kody unipolarne: naturalny kod dwójkowy i zapis
dziesiętny kodowany dwójkowo (BCD). Liczby dodatnie i ujemne są zapisywane przy użyciu
kodów bipolarnych: kodu znak-moduł, przesuniętego kodu dwójkowego, kodu uzupełnień do 2
i kodu uzupełnień do 1. Często też są stosowane kody komplementarne utworzone przez inwersję
0—»1 i 1—>0 stanów wszystkich bitów kodu.

Przykładowo, dowolna dodatnia, całkowita liczba dziesiętna jest zapisywana w naturalnym
kodzie dwójkowym w następujący sposób:
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Bit a ,̂ jest nazywany najbardziej znaczącym bitem (MSB), zaś bit a0 - najmniej znaczącym bitem
(LSB). W procesie przetwarzania a/c określone zostają współczynniki a0, a,, ...., a,,.,. Wartość
kodu cyfrowego N zmienia się w zakresie 0 < N < 2n-l, gdzie 2n jest całkowitą liczbą
przedziałów kwantowania, zaś n jest liczbą bitów. Grupa bitów tworzy słowo cyfrowe, a liczba
bitów słowa określa jego długość.

W większości przetworników a/c charakterystyka przetwarzania ma przebieg liniowy, co
oznacza, że szerokość przedziałów kwantowania jest jednakowa w całym zakresie przetwarzania
i niezależna od wartości sygnału wejściowego. Przetworniki o liniowej charakterystyce
przetwarzania są łatwiejsze w projektowaniu, kalibracji i pozwalają na prostą interpretację
wyników.

Na rys.2.1b, przedstawiającym idealną charakterystykę przetwarzania 3-bitowego
przetwornika a/c, wyznaczono prostą będącą idealną charakterystyką przetwarzania przy
nieskończenie dużej liczbie bitów słowa wyjściowego. Prosta łączy początek układu
współrzędnych z punktem o współrzędnych wyznaczonych przez maksymalną wartość słowa
wyjściowego (111) i odpowiadającą jej wartość napięcia U,. Prosta ta przechodzi przez środki
przedziałów kwantowania napięcia U[, odpowiadających kolejnym wartościom cyfrowym słowa
wyjściowego. Odchylenia charakterystyki przetwarzania od tej prostej wyznaczają błąd
kwantyzacji, który zmienia się w granicach od -q/2 do +q/2. Przebieg zmian błędu kwantyzacji
w funkcji napięcia U, podano na rys.2.1c. Średnia wartość błędu kwantyzacji w pełnym
rzeczywistym zakresie przetwarzania jest równa zeru.

Parametry przetwornika a/c określają jego właściwości w sposób ilościowy. Wśród wielu
parametrów przetwornika za najważniejsze należy uznać te, które określają rozdzielczość,
dokładność i szybkość przetwarzania.

Przetwornik a/c ma cechy zarówno układu cyfrowego jak i analogowego. Z jego
właściwościami jako układu cyfrowego jest związany błąd kwantyzacji, określający rozdzielczość
przetwarzania, a z cechami analogowymi - błędy analogowe wyrażone przez dokładność.

2.1.1 Rozdzielczość przetwornika

Rozdzielczość przetwornika jest zwykle określana liczbą bitów n słowa wyjściowego.
Rozdzielczość może być również wyrażona w miliwoltach jako wielkość przedziału kwantowania
q, czyli przez wartość napięcia wejściowego Ut odpowiadającą najmniej znaczącemu bitowi (1
LSB) słowa wyjściowego:



( 2 2 )

gdzie: UFS - nominalny pełny zakres przetwarzania, czyli wartość napięcia
przetwarzanego odpowiadająca maksymalnej wartości słowa wyjściowego
(111...1) powiększonej o 1,

Uimax - rzeczywisty zakres przetwarzania, czyli wartość napięcia przetwarzanego
odpowiadająca maksymalnej wartości słowa wyjściowego (111...1),

przy czym rzeczywisty i nominalny zakres przetwarzania są związane zależnością:

(2.3)

Rozdzielczość przetwornika a/c stanowi granicę jego dokładności, wynikającą z samej
istoty procesu kwantowania (dyskretyzacji) napięcia wejściowego przy przetwarzaniu tego
napięcia na wielkość cyfrową. W prawidłowo zaprojektowanym przetworniku liczba bitów
wyniku przetwarzania jest tak dobrana, że wartość błędu analogowego, wyrażonego przez
dokładność (względną lub bezwzględną), jest niniejsza od błędu kwantyzacji (± q/2). Zwiększanie
liczby bitów wyniku, czyli zwiększanie rozdzielczości ponad granicę wynikającą z wartości błędu
analogowego jest niecelowe, gdyż nie poprawia już dokładności przetwarzania. Tak więc w
większości przypadków, rozdzielczość przetwornika określa także jego dokładność (obie wielkości
mogą być wyrażone w bitach). Są jednak przetworniki a/c, których liczba bitów dokładności jest
mniejsza od liczby bitów określających rozdzielczość.

2.1.2 Dokładność przetwarzania

Dokładność przetwarzania jest miarą dokładności cyfrowego odwzorowania sygnału
analogowego i jest ograniczona przez błędy powstające w procesie przetwarzania.

Błędy analogowe przetwornika a/c są wyrażane przez dokładność bezwzględną lub
względną. Dokładność bezwzględna jest określana jako różnica pomiędzy teoretyczną i
rzeczywistą wartością napięcia wejściowego U,, powodującą powstanie na wyjściu określonej
wartości cyfrowej, przy czym wartości U, wyznacza się jako punkty środków przedziałów
kwantowania na idealnej i rzeczywistej charakterystyce przetwarzania. Dokładność względna jest
określana jako wartość dokładności bezwzględnej odniesiona do pełnego nominalnego zakresu
przetwarzania i wyrażana w procentach.

Wartość dokładności bezwzględnej (lub względnej) jest uwarunkowana przede wszystkim
przez nieliniowość całkową i różniczkową, błąd przesunięcia zera, błąd wzmocnienia (skalowania)
i odpowiednie współczynniki zmian temperaturowych.



Nieliniowość całkowa INL jest określana jako maksymalne względne odchylenie (AU,)max

rzeczywistej charakterystyki przetwarzania N=f(U,) od charakterystyki idealnej, będącej prostą
łączącą skrajne punkty zakresu przetwarzania.

Nieliniowość całkowa jest określana liczbowo jako:

INL = ( A t / / ) m " • 100%. (2.4)

Nieliniowość różniczkowa (DNL) jest określana przez wyznaczenie różnic między
sąsiednimi wartościami napięcia wejściowego U„ powodującymi zmianę słowa wyjściowego o
wartość 1 LSB. Nieliniowość różniczkowa może być podawana w procentach jako maksymalne
względne odchylenie tej różnicy od jej wartości średniej w całym zakresie przetwarzania:

DNL ( y. ) = ( 1-Ay. /Ayt ) • 100% , (2-5)

gdzie: Ay, - szerokość i-tego kanału,
Ay( - średnia szerokość kanału w całym zakresie zmienności

zmiennej niezależnej >
lub też może być wyrażona w ułamkach wartości 1 LSB. Taki sposób przedstawienia
nieliniowości różniczkowej jest wygodny również do eksperymentalnego sprawdzenia (patrz
p.3.1.2).

Wartość DNL konwencjonalnych przetworników a/c napięcia stałego nie powinna
przekraczać ±1 LSB (typowo ±Vi LSB). Jeśli błąd nieliniowości różniczkowej przekracza wartość
±1 LSB, to w przebiegu charakterystyki przetwarzania pojawiają się brakujące kody (tzw. dziury
kodowe).

2.1.3 Szybkość przetwarzania

Szybkość przetwarzania jest charakteryzowana przez czas przetwarzania lub częstotliwość
przetwarzania lub też szybkość próbkowania.

Czas przetwarzania jest to czas konieczny do jednego pełnego przetworzenia sygnału
analogowego o wartości równej UFS na wielkość cyfrową z zachowaniem określonej
rozdzielczości i dokładności.

Częstotliwość przetwarzania jest maksymalną częstotliwością z jaką mogą następować
kolejne przetworzenia sygnału analogowego z zachowaniem określonej rozdzielczości i
dokładności w pełnym zakresie przetwarzania. Częstotliwość przetwarzania jest w przybliżeniu
odwrotnością czasu przetwarzania.



Szybkość działania próbkujących przetworników a/c (najczęściej przetworników a/c typu
"flash") jest określana przez liczbę przetworzeń na sekundę i wyrażana zwykle w megapróbkach/s
lub megahercach (MSPS, Ms/s lub MHz).

Wymaganie dużej szybkości przetwarzania jest z reguły sprzeczne z wymaganiami dużej
rozdzielczości i małej nieliniowości różniczkowej. Stąd też, ostateczne parametry przetworników
a/c są często odzwierciedleniem kompromisu przyjętego w celu pogodzenia różnych wymagań.

2.2 Podstawowe rodzaje przetworników a/c

Znanych jest wiele rodzajów konwencjonalnych przetworników a/c działających w oparciu
o różne metody przetwarzania [6-10]. W eksperymentalnej fizyce jądrowej są stosowane tylko
niektóre rodzaje konwencjonalnych przetworników a/c, odpowiednio modyfikowane ze względu
na specyficzne wymagania pomiarowe. Klasyfikując te przetworniki według metod przetwarzania,
można wyodrębnić trzy podstawowe grupy przetworników a/c, które są powszechnie stosowane
w pomiarach amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów:

a) przetworniki a/c z liniowym rozładowaniem działające w oparciu o metodę
czasową prostą (run-down ADC's, single slope ADC's)

b) kompensacyjne przetworniki a/c działające w oparciu o metodę kompensacji
wagowej (successive approximation ADC's, SA ADC's)

c) równoległe przetworniki a/c działające w oparciu o metodę porównania
bezpośredniego (parallel ADC's, flash ADC's, FADC's).

Metoda czasowa prosta stosowana w przetwornikach a/c grupy (a) jest metodą pośrednią.
Najpierw następuje przetworzenie wielkości wejściowej, czyli napięcia lub prądu na wielkość
pomocniczą (w tym przypadku na czas), która jest następnie porównywana z wielkością
odniesienia i kodowana w celu uzyskania wyniku w postaci cyfrowej.

Metody kompensacji wagowej i porównania bezpośredniego stosowane w przetwornikach
a/c z grup (b,c) są metodami bezpośrednimi, czyli charakteryzują się bezpośrednim porównaniem
wielkości przetwarzanej z wielkością odniesienia.

Przetworniki a/c zaliczane do każdej z trzech wymienionych grup zwykle różnią się
między sobą rozwiązaniami układowymi, wynikającymi z wprowadzonych modyfikacji
podstawowej metody przetwarzania.

2.2.1 Przetworniki z liniowym rozładowaniem

Spośród kilku wersji przetworników a/c działających w oparciu o metodę czasową prostą,
wersja przedstawiona na rys. 2.2 jest najbardziej zbliżona do stosowanej w badaniach fizyki
jądrowej.
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Rys. 2.2 Przetwornik a/c z liniowym rozładowaniem:
a) uproszczony schemat blokowy
b) przebiegi czasowe

Działanie przetwornika z liniowym rozładowaniem polega na ładowaniu kondensatora C
do wartości szczytowej napięcia wejściowego U x (pobranie próbki) i następnie rozładowaniu
kondensatora stałym prądem odniesienia IR do poziomu porównania -Uo. W czasie rozładowania
wyznaczonym przez komparator, impulsy podawane z generatora zegarowego są bramkowane,
a uzyskana na wyjściu bramki seria impulsów zegarowych jest zliczana za pomocą licznika
dwójkowego. Zawartość licznika N x jest proporcjonalna do przetwarzanego napięcia wejściowego
U x zgodnie z zależnością:

Ux + U0)Cfc (2.6)

gdzie: fc - częstotliwość generatora zegarowego.
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Przeprowadzając pomocnicze pomiary dla napięć wejściowych równych UR i zero, uzyskuje się
dodatkowe wartości NR i No, co pozwala na skorygowanie odczytu

El Nx~N° (2 7)
U* NR~No

i eliminację zarówno błędu skali (wzmocnienia) jak i błędu przesunięcia zera.
Można łatwo zauważyć, że właściwości kondensatora C i dokładność komparatora oraz

stabilność czasowa i temperaturowa prądu odniesienia IR (liniowość napięcia piłokształtnego), a
także stabilność częstotliwościowa generatora impulsów zegarowych, będą determinowały
dokładność tego rodzaju przetwornika a/c. Dokładność i rozdzielczość prostego przetwornika a/c
z liniowym rozładowaniem jest ograniczona do około 10 bitów, tj. do 0,1%. W spektrometrii
jądrowej błąd ten powinien być o rząd wielkości mniejszy, czyli 0,01% (lub jeszcze mniejszy)
przy rozdzielczościach przetworników od 10 do 14 bitów. Uzyskanie wymaganych właściwości
wiąże się często ze znaczną rozbudową układów przetwornikowych.

W przetworniku z liniowym rozładowaniem czas przetwarzania jest proporcjonalny do
zawartości licznika N x (czyli do wartości napięcia przetwarzanego). Szybkość napełniania licznika
(szybkość przetwarzania) jest więc ograniczona częstotliwością fc generatora zegarowego.

W przetwornikach tego rodzaju stosuje się generatory zegarowe stabilizowane kwarcem,
najczęściej o częstotliwości 100 MHz. W procesie przetwarzania, parametry generatora (jedynego
wzorca) nie zmieniają się i dlatego przetworniki a/c z liniowym rozładowaniem charakteryzują
się bardzo dobrą liniowością różniczkową.

Przetworniki a/c z liniowym rozładowaniem stosowane w spektrometrii jądrowej nie są
wytwarzane w postaci scalonej, głównie ze względu na trudności technologiczne (różnorodność
elementów) oraz dużą wrażliwość części analogowej na zakłócenia pochodzące z części cyfrowej
przetwornika i trudną separacją tych wzajemnych oddziaływań. W realizacjach praktycznych
stosuje się technikę dyskretno-monolityczną, głównie przy użyciu układów scalonych małej i
średniej skali integracji.

2.2.2 Przetworniki kompensacyjne

Zasadę przetwarzania a/c metodą kompensacji wagowej zilustrowano na rys.2.3, gdzie
podano uproszczony schemat blokowy przetwornika oraz przebieg czasowy napięcia
kompensacyjnego. Przetwornik zawiera w części podstawowej komparator napięcia, rejestr
aproksymacyjny i generator zegarowy (taktujący) oraz w pętli sprzężenia zwrotnego przetwornik
cyfrowo-analogowy (c/a) połączony ze źródłem napięcia odniesienia (UR).

Proces przetwarzania rozpoczyna się po podaniu zewnętrznego sygnału startu konwersji
i wyzerowaniu rejestru aproksymacyjnego. W chwili początkowej, najbardziej znaczący bit (MSB)
rejestru aproksymacyjnego przyjmuje stan logiczny 1, a pozostałe bity stany logiczne 0. W tych
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Rys. 2.3 Kompensacyjny przetwornik a/c:
a) uproszczony schemat blokowy
b) ilustracja procesu konwersji w 3-bitowym kompensacyjnym przetworniku a/c

(Tc = 1 /fc - okres generatora zegarowego)

warunkach przetwornik c/a wytwarza prąd odpowiadający 1/2 FS. Jeśli prąd wyjściowy
przetwornika c/a jest większy od Ux/R, to stan logiczny 1 jest usuwany z bitu MSB (powraca stan
0) i przenoszony do bitu (MSB-1) do kolejnego porównania. Jeśli prąd Ux/R jest większy od
prądu wyjściowego przetwornika c/a, to stan 1 pozostaje na pozycji bitu MSB. W ten sposób
odbywa się kolejne porównywanie (aż do najmniej znaczącego bitu LSB) sygnału wejściowego
z wyjściowym sygnałem przetwornika c/a, wytwarzanym pod wpływem stanów logicznych 1
będących wynikiem poprzednich porównań. Po n-porównaniach, gdzie n jest rozdzielczością
przetwornika w bitach, zero-jedynkowa kombinacja stanów logicznych na wyjściu rejestru
aproksymacyjnego jest cyfrowym ekwiwalentem napięcia U x. Stany te utrzymują się aż do
pojawienia się następnych sygnałów startu konwersji i zerowania rejestru aproksymacyjnego.

Kompensacyjne przetworniki a/c charakteryzują się dwiema istotnymi cechami. Po
pierwsze, przetwornik n-bitowy wymaga tylko n-kroków przetwarzania, więc czas przetwarzania
jest równy nT c (gdzie T c jest okresem generatora zegarowego, czyli czasem trwania jednego
kroku) i jest stały (nie zależy od wartości napięcia przetwarzanego). Po drugie, dokładność
przetwarzania jest w zasadzie ograniczona właściwościami przetwornika c/a. Uzyskanie
wymaganych właściwości nie jest specjalnie trudne przy dzisiejszych możliwościach
technologicznych wytwarzania układów scalonych.
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Z tych względów kompensacyjne przetworniki a/c są szeroko stosowane głównie ze
względu na możliwość uzyskania krótkich czasów przetwarzania oraz na możliwość pełnego
scalenia przetwornika przy zastosowaniu technologii hybrydowej lub monolitycznej. Produkowane
są liczne odmiany scalonych przetworników kompensacyjnych o rozdzielczościach od 8 do 16
bitów i czasach przetwarzania od kilkuset nanosekund do kilkudziesięciu mikrosekund.

Kompensacyjne przetworniki a/c zapewniają optymalny kompromis pomiędzy szybkością,
rozdzielczością i kosztem. Są często stosowane w spektrometrii jądrowej, z tym jednak, że na
wejściu wymagają użycia dokładnych i szybkich impulsowych układów wydłużających z
detektorem piku a ich nieliniowość różniczkowa musi być dodatkowo korygowana do poziomu
akceptowanego w pomiarach spektrometrycznych.

2.2.3 Przetworniki równoległe typu "flash"

Najkrótsze czasy przetwarzania zapewniają równoległe, jednostopniowe (single-stage)
przetworniki a/c typu "full-flash". Koncepcja równoległego przetwornika a/c typu "full-flash" jest
dobrze znana w badaniach jądrowych (dyskryminatorowa technika przetwarzania) od przeszło 50
lat. Dopiero jednak rozwój technologii wytwarzania układów monolitycznych sprawił, że
przetworniki tego rodzaju zaczęto produkować seryjnie głównie zresztą dla potrzeb elektroniki
użytkowej, np. telewizji.

Na rys. 2.4a przedstawiono powszechnie stosowaną strukturę równoległego przetwornika
a/c typu "full-flash". Przetwornik tego rodzaju zawiera łańcuch komparatorów napięcia
spolaryzowanych z dzielnika rezystorowego, zasilanego ze źródła napięcia odniesienia (UR).
Rezystory dzielnika są tak dobrane, aby napięcia progów porównania sąsiednich komparatorów
różniły się o wartość napięcia odpowiadającą najmniej znaczącemu bitowi (1 LSB). Układ
zawiera 2n rezystorów dzielnika oraz tyle komparatorów, ile poziomów kwantowania ma
przetwornik, czyli (2n-l) komparatorów w przypadku przetworników o rozdzielczości n-bitów.
Podczas przetwarzania napięcia wejściowego U x następuje jednoczesne porównanie tego napięcia
ze wszystkimi poziomami kwantowania. Odpowiedź przetwornika - w postaci słowa cyfrowego
w tzw. kodzie "termometrowym" - jest niemal natychmiastowa. Połączony z wyjściami
komparatorów dekoder, przekształca ten nietypowy kod na naturalny kod dwójkowy. Ponieważ
wszystkie komparatory zmieniają swoje stany wyjściowe jednocześnie, więc proces kwantyzacji
jest jedno-krokową operacją. Jednak w celu uzyskania słowa wyjściowego w postaci kodu
dwójkowego jest konieczny drugi krok przetwarzania - konwersja kodu realizowana za pomocą
następnego dekodera.
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Rys. 2.4 Uproszczone schematy blokowe przetworników a/c typu "flash":
a) równoległy przetwornik a/c typu "fiill-flash"
b) dwustopniowy przetwornik a/c typu "flash" o architekturze "subranging"

i rozdzielczości n = 8 bitów

Równoległe przetworniki a/c typu "full-flash" są wytwarzane wyłącznie jako układy
monolityczne (MOS lub bipolarne) o rozdzielczości od 4 do 10-bitów. Szybkość przetwarzania
w zależności od rozdzielczości i technologii wykonania może wynosić od kilkunastu do kilkuset
megapróbek/s (Ms/s lub MHz). Obecnie, najszybsze przetworniki bipolarne 4-bitowe "full-flash"
pracują do 175 Ms/s, 6-bitowe do 500 Ms/s, 8-bitowe do 300 Ms/s i 10-bitowe do 75 Ms/s.

Niekiedy, aby uzyskać większe szybkości próbkowania, np. 500 Ms/s lub 1 Gs/s przy
8-bitowej rozdzielczości, sygnał próbkowany podaje się jednocześnie do dwóch lub czterech
przetworników "full-flash" o maksymalnych szybkościach próbkowania 250 Ms/s. W takiej
konfiguracji każdy z przetworników jest połączony z własnym buforem pamięciowym i pracuje
z pełną szybkością. Częstotliwość powtarzania impulsów zegarowych jest taka sama dla
wszystkich przetworników, ale poszczególne ciągi impulsów zegarowych są przesunięte w czasie
tak, aby "przywiązanie" czasowe poszczególnych impulsów zegarowych było zgodne z ich
pozycją wynikającą z żądanej częstotliwości próbkowania (500 Ms/s lub 1 Gs/s). Wyprowadzanie
danych z buforów pamięciowych w celu ich wizualizacji lub obróbki odbywa się za pomocą
szybkiego, przełączanego multipleksera cyfrowego. Tego rodzaju organizację pracy
przetworników i multipleksera określa się jako "interleaved mode". Bywa ona stosowana w
szybkich oscyloskopach cyfrowych lub cyfrowych rejestratorach przebiegów.

14



Obok jednostopniowych przetworników "full-flash" są również stosowane wielostopniowe
(multi-stage) przetworniki a/c typu "flash", przy czym najczęściej są to przetworniki
dwustopniowe ze stopniami przetwarzania typu "full-flash". Struktury tego rodzaju są
powszechnie określane jako "subranging", choć często są również nazywane przetwornikami
"half-flash", "two-step flash" lub "dual-rank flash". Technika "subranging" polega na zawężaniu
zakresu pomiarowego "w dół" i tworzeniu podzakresów pomiarowych, czyli na dwu (lub więcej)
stopniowym przetwarzaniu sygnału wejściowego z kolejnym określaniem słowa wyjściowego w
grupach po kilka bitów, poczynając od najstarszych.

Przetworniki o architekturze "subranging" oferują istotne zalety w porównaniu z
przetwornikami typu "full-flash" szczególnie w dwóch odmianach układowych: konwencjonalnych
przetworników "subranging" o typowej rozdzielczości 8-bitów oraz cyfrowo korygowanych
przetworników "subranging" o większych rozdzielczościach (12-H14 bitów).

Na rys. 2.4b jest pokazana typowa, 8-bitowa struktura konwencjonalnego, dwustopniowego
przetwornika a/c "subranging". Układ zawiera dwa 4-bitowe przetworniki a/c typu "full-flash",
4-bitowy przetwornik c/a, wzmacniacz sumujący o wzmocnieniu 16 i 8-bitowy rejestr wyjściowy.
W pierwszej fazie procesu konwersji napięcie wejściowe U x jest przetwarzane w 4-bitowym
przetworniku a/c, na wyjściu którego otrzymuje się stany czterech najstarszych bitów. Następnie,
zrekonstruowane napięcie U x za pomocą 4-bitowego przetwornika c/a (o dokładności 8-bitowej)
jest odejmowane od napięcia U x . Uzyskana różnica, będąca błędem kwantyzacji pierwszego
stopnia przetwarzania a/c jest wzmacniana 2n/2-krotnie, czyli 16 razy i podawana na wejście
drugiego 4-bitowego przetwornika a/c. W ten sposób, w drugiej fazie procesu konwersji uzyskuje
się cztery pozostałe młodsze bity 8-bitowego słowa wyjściowego. Proces kwantyzacji jest
dwu-krokową operacją, a cały proces przetwarzania jest synchronizowany sygnałami
zegarowymi, które dla uproszczenia opisu pominięto.

Zaletą konwencjonalnego 8-bitowego przetwornika a/c "subranging" jest mniejsza,
niezbędna liczba komparatorów napięcia i wynikająca z tego faktu mniejsza moc tracona w
porównaniu z ekwiwalentnym przetwornikiem typu "full-flash". W układzie z rys.2.4b potrzeba
2(2n/2-l)=30 komparatorów, natomiast równoległy przetwornik a/c typu "full-flash" o takiej samej
rozdzielczości wymaga użycia (2n-l)=255 komparatorów. Jednak szybkość działania przetwornika
"subranging" jest przynajmniej dwukrotnie mniejsza niż szybkość działania przetwornika
"full-flash" o takiej samej rozdzielczości. Szybkość tę przede wszystkim ogranicza czas ustalania
napięcia na wyjściu wzmacniacza sumującego, a także czas ustalania napięcia na wyjściu
przetwornika c/a. O ile jednak w przypadku bardzo szybkich przetworników "full-flash"
stosowanie na ich wejściach układów próbkuj ąco-pamiętających lub śledząco-pamiętających jest
często zbędne, o tyle w przypadku przetworników "subranging" układy te są na ogół konieczne.

Większość konwencjonalnych przetworników a/c "subranging" charakteryzuje się 8-bitową
rozdzielczością i typową szybkością pracy 20 Ms/s. Znane są jednak tego rodzaju przetworniki,
w których dzięki wprowadzonym modyfikacjom uzyskano większe szybkości działania. Na
przykład, eliminując wzmacniacz sumujący i przetwornik c/a a wprowadzając przełączany
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dzielnik rezy storo wy podający napięcia odniesienia do komparatorów, uzyskano przy 8-bitach
szybkość 30 Ms/s [11]. Dalsze, tym razem znaczne zwiększenie szybkości do 200 Ms/s uzyskano
w układach modularnych 8-bitowych przetworników "subranging" wprowadzając zaawansowane
modyfikacje technologiczne [12].

Główną przyczyną pojawienia się nieliniowości i brakujących kodów w charakterystykach
przetwarzania konwencjonalnych przetworników "subranging" jest niedopasowanie zakresu zmian
napięcia wyjściowego wzmacniacza sumującego do zakresu wejściowego drugiego przetwornika
a/c typu "flash". Ogólnie biorąc, błędy pojawiające się w konwencjonalnym przetworniku
"subranging" mogą być spowodowane błędami cząstkowymi takimi jak błędy: wzmocnienia,
przesunięcia zera i liniowości - obydwu przetworników a/c typu "full-flash" i przetwornika c/a,
błędem czasu ustalania przetwornika c/a oraz błędami: wzmocnienia, niezrównoważenia i czasu
ustalania - wzmacniacza sumującego.

Większość błędów powstających w konwencjonalnych przetwornikach a/c "subranging"
można wyeliminować stosując technikę zwaną "korekcją cyfrową". Technika ta umożliwia
budowę nowoczesnych, dwustopniowych cyfrowo korygowanych przetworników a/c "subranging"
(Digitally Corrected Subranging ADC's - DCS ADC's).

W praktyce są stosowane dwie typowe konfiguracje cyfrowo korygowanych
przetworników a/c "subranging": z dwoma lub jednym przetwornikiem "full-flash".
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Rys. 2.5 Uproszczony schemat cyfrowo korygowanego przetwornika a/c "subranging" z dwoma
przetwornikami "full-flash"
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Pierwsza typowa konfiguracja cyfrowo korygowanego przetwornika "subranging" jest
przedstawiona na rys. 2.5. Pierwszy stopień "full-flash" ma zwykle mniejszą rozdzielczość (k),
a drugi - większą (ł). Suma rozdzielczości (k+ł) obydwu przetworników powinna być
przynajmniej o jeden bit większa niż wymagana rozdzielczość n całego przetwornika
"subranging". Cyfrową korekcję danych wyjściowych z obydwu przetworników "full-flash", w
celu uzyskania wymaganej rozdzielczości wynikowej, przeprowadza się najprościej za pomocą
sumatora cyfrowego. Zwykle dąży się do tego, aby liczba bitów pierwszego stopnia
przetwarzającego była jak najmniejsza, o ile pozwalają na to względy praktyczne. Rzecz w tym,
że różnica napięcia wejściowego i napięcia wytwarzanego przez przetwornik c/a musi być
wzmocniona tak, aby zakres zmian tego napięcia był odpowiednio dopasowany do napięciowego
zakresu wejściowego drugiego stopnia przetwarzającego. Każdy dodatkowy bit pierwszego stopnia
przetwarzającego podwaja wymagane wzmocnienie, a przy większym wzmocnieniu wzmacniacza
sumującego czas ustalania napięcia wyjściowego jest dłuższy. Jak wiadomo, czas ten jest
głównym czynnikiem ograniczającym szybkość działania całego przetwornika "subranging".
Istotny wpływ na właściwości całego przetwornika a/c mają również parametry przetwornika c/a,
który powinien charakteryzować się odpowiednią rozdzielczością (dokładnością) i szybkością
działania. Rozdzielczość (dokładność) przetwornika c/a powinna być o jeden bit większa lub
przynajmniej równa rozdzielczości (dokładności) całego przetwornika a/c "subranging".

Druga typowa konfiguracja cyfrowo korygowanego przetwornika "subranging" jest
pokazana na rys.2.6. W strukturze tej występuje tylko jeden k-bitowy przetwornik "full-flash",
który jest wykorzystywany dwukrotnie w procesie konwersji. Jego rozdzielczość powinna być
dobrana tak, aby spełniony był warunek 2k > n, gdzie n - jest wymaganą rozdzielczością
przetwornika "subranging". Jak poprzednio, również rozdzielczość (dokładność) przetwornika c/a
powinna być większa lub przynajmniej równa n. W obydwu przedstawionych konfiguracjach,
wykorzystuje się tylko k-bitów n-bitowego przetwornika c/a.

Proces przetwarzania przebiega w dwóch krokach. W pierwszym, przełącznik Sl jest
włączany a S2 wyłączany, a w drugim odwrotnie. Gdy przełącznik Sl jest włączony, to napięcie
wejściowe U x jest podawane do wejścia k-bitowego przetwornika "full-flash". Uzyskuje się w ten
sposób k-stanów bardziej znaczących bitów, które są wprowadzane do 1-go rejestru
zatrzaskowego. Gdy z kolei przełącznik S2 jest włączony, to do wejścia przetwornika "full-flash"
jest podawane napięcie wyjściowe wzmacniacza. W tym kroku przetwarzania zostaje określonych
k-stanów mniej znaczących bitów, które są wprowadzane do 2-go rejestru zatrzaskowego. Na
koniec, dane z obydwu rejestrów są korygowane w sumatorze w celu uzyskania n-bitowego słowa
wyjściowego.

Jak wspomniano poprzednio, suma rozdzielczości obydwu stopni przetwarzających
powinna być przynajmniej o jeden bit większa niż rozdzielczość przetwornika "subranging". Ten
dodatkowy bit korekcyjny, uzyskiwany w drugim stopniu, pozwala na skorygowanie błędów
analogowych powstających w pierwszym stopniu, których wartość nie przekracza zakresu ±lA
LSB.
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Rys. 2.6 Uproszczony schemat cyfrowo korygowanego przetwornika a/c "subranging"
z pojedynczym przetwornikiem "ftill-flash"

W ogólnym przypadku, jeśli drugi stopień zapewnia c bitów korekcyjnych, to mogą być
skorygowane błędy analogowe pierwszego stopnia leżące w zakresie ±lA (2C-1). Aby bity
korekcyjne (bit MSB, bit MSB-1, ..., itd.) drugiego stopnia, sumowane z bitami pierwszego
stopnia miały takie same wagi, wzmocnienie wzmacniacza sumującego musi być równe A = G 2k"c

, gdzie G - jest wzmocnieniem pierwszego stopnia, k - jest rozdzielczością przetwornika
"full-flash" pierwszego stopnia, c - jest liczbą bitów korekcyjnych. W szczególności, przez
zastosowanie techniki korekcji cyfrowej można skorygować takie błędy analogowe jak: błąd
pamiętania i błąd czasu ustalania układu próbkująco-pamiętającego lub śledząco-pamiętającego
oraz błędy: wzmocnienia, przesunięcia zera i liniowości - pierwszego przetwornika a/c typu
"full-flash", a także błąd niezrównoważenia wzmacniacza sumującego oraz błędy przesunięcia
zera przetwornika c/a i drugiego przetwornika a/c typu "full-flash". Właściwe zastosowanie
techniki korekcji cyfrowej pozwala bądź na całkowitą eliminację wymienionych błędów
cząstkowych, bądź też na przekształcenie tych błędów na błąd wzmocnienia lub (i) błąd
przesunięcia zera ogólnej charakterystyki przetwarzania cyfrowo korygowanego przetwornika a/c
"subranging".

Scalone, cyfrowo korygowane przetworniki a/c typu "subranging" są wytwarzane dopiero
od kilku lat. Charakteryzują się dobrymi parametrami przy określonej kombinacji rozdzielczości
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i szybkości działania. Ze względu na uzyskiwane 12-̂ 14 bitowe rozdzielczości są one bardzo
atrakcyjne w zastosowaniach spektrometrycznych. Ale podobnie jak pozostałe przetworniki
budowane w oparciu o stopnie "full-flash", a także wcześniej omawiane przetworniki
kompensacyjne, wymagają zastosowania bądź współpracujących z nimi detektorów piku bądź też
umieszczanych na wejściu dokładnych i szybkich impulsowych układów wydłużających z
detektorami piku, a ich liniowość różniczkowa musi być dodatkowo polepszana różnymi
metodami (przy użyciu środków układowych lub programowych) do poziomu akceptowanego w
pomiarach spektrometrycznych.

Przykładowe czasy przetwarzania uzyskiwane w cyfrowo korygowanych przetwornikach
"subranging" są następujące [13]: 12-bitów/350ns (ADC-530), 12-bitów/100ns (ADC-600) i
14-bitów/lns (ADC-908).
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3. CYFROWY POMIAR ROZKŁADÓW AMPLITUDOWYCH

3.1 Spektrometryczne przetworniki a/c

Przetwornik a/c w systemie spektrometrycznym jest częścią wejściową wielokanałowego
analizatora amplitudy, decydującą o jego właściwościach pomiarowych. Analizator umożliwia
rejestrację widma rozkładu amplitudowego impulsów, będącego dyskretną aproksymacją ciągłego
rozkładu energetycznego badanych kwantów lub cząstek. Ściślej mówiąc, uzyskuje się histogram
widma, składający się z tylu przedziałów (kanałów) ile poziomów kwantowania zapewnia
przetwornik a/c.

Najczęściej w analizatorach amplitudy przyjmuje się podział na kanały o jednakowej
szerokości. Jest to podyktowane stosunkowo łatwą realizacją techniczną, a także wygodą
interpretacji i obróbki rejestrowanych rozkładów. O maksymalnej liczbie kanałów analizatora
decyduje rozdzielczość przetwornika będąca jednym z jego najważniejszych parametrów. Ogólnie
biorąc, rozdzielczość przetwornika powinna być przynajmniej równa rozdzielczości detektora.

Rozwój detektorów promieniowania jądrowego sprawił, że po okresie, gdy wystarczające
były 8-rlO bitowe rozdzielczości przetworników (detektory gazowe i liczniki scyntylacyjne),
obecnie wymagania wzrosły do 12-13 bitów (detektory półprzewodnikowe). W szczególnych
przypadkach, aby wykorzystać doskonałe właściwości nowych detektorów germanowych w
szerokim zakresie energetycznym są potrzebne przetworniki o rozdzielczości 14 a nawet 15-bitow.
Obecne możliwości techniczne pozwalają na konstrukcję przetworników o rozdzielczościach od
8 do 14-bitów, tj. od 256 do 16 384 kanałów - przy zachowaniu innych parametrów na poziomie
akceptowanym w spektrometrii jądrowej.

Drugim obok rozdzielczości ważnym parametrem przetworników spektrometrycznych jest
czas przetwarzania. Procesy jądrowe charakteryzują się przypadkowymi rozkładami czasowymi
zdarzeń, często o dużych intensywnościach. Sygnały (zdarzenia) pojawiające się na wejściu
analizatora w czasie martwym (suma czasu przetwarzania i czasu zapisu danych do pamięci) są
tracone. Stosując szybką pamięć o krótkim czasie dostępu, czas martwy analizatora będzie zależał
przede wszystkim od czasu konwersji przetwornika. Przez minimalizację tego czasu można
ograniczyć straty zdarzeń. Co więcej, zwiększenie wydajności rejestracji pozwala efektywniej
wykorzystać czas pomiaru i zwiększyć statystyczną dokładność pomiaru. Jednoczesne wymagania
dużej rozdzielczości i małego czasu przetwarzania są wymaganiami konfliktowymi. Można je
spełnić jedynie przez rozstrzygnięcia kompromisowe, przy czym warunkiem kompromisu jest
akceptowalna w spektrometrii jądrowej wartość nieliniowości różniczkowej. Z tego powodu
liniowość różniczkowa jest trzecim i zarazem najważniejszym parametrem przetworników
spektrometrycznych (problem liniowości różniczkowej jest dyskutowany w dalszej części
rozdziału).

Liniowość całkowa, liniowość różniczkowa i stabilność położenia kanałów są parametrami
charakteryzującymi dokładność spektrometrycznego przetwornika a/c. Stabilność położenia
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kanałów określają stabilność temperaturowa (poziomu podstawowego i wzmocnienia konwersji)
oraz stabilność długoczasowa. Obydwa parametry stabiłnościowe określa się mierząc odpowiednio
przesunięcie prążka (piku) wzorcowego w typowym zakresie zmian temperatury otoczenia
(zwykle o 20°C) oraz przesunięcie prążka w stałej temperaturze w czasie kilkudziesięciu godzin
nieprzerwanej pracy przetwornika (zwykle w czasie 24 godzin). Jeśli przy pomiarze stabilności
termicznej prążek zostanie usytuowany w początkowej części zakresu amplitudowego, to można
określić niestabilność poziomu podstawowego, a w końcowej - niestabilność wzmocnienia
konwersji. Na przykład, w 12 lub 13-bitowych przetwornikach obie powyższe niestabilności
powinny być mniejsze od ± 0.01% pełnego zakresu na 1°C, zaś niestabilność długoczasowa
mniejsza od ± 0.01% pełnego zakresu na 24 godziny. W praktyce oznacza to, że prążek
wzorcowy nie powinien przesunąć się więcej niż o 1 kanał zarówno przy zmianie temperatury
pracy w pełnym zakresie (np. 20°C), jak i przy długotrwałym pomiarze w stałej temperaturze.
Należy przy tym podkreślić, że w pomiarach wymagających dużej dokładności, niestabilność
rzędu 2-T-3 kanałów może prowadzić do pogorszenia rozdzielczości systemu pomiarowego i w
rezultacie do zniekształcenia mierzonego widma.

Spektrometryczne przetworniki a/c są jeszcze charakteryzowane wieloma innymi
parametrami, które m.in. precyzują wymagania co do polaryzacji, kształtu impulsów wejściowych
i maksymalnej częstości ich pojawiania się na wejściu. Na przykład, aby uniknąć przesunięć
poziomu podstawowego przy zmianach częstości pojawiania się impulsów, wejścia analogowe
i poszczególne stopnie przetworników są najczęściej sprzęgane stałoprądowo. Ponadto są również
określane możliwości próbkowania i przetwarzania napięć stałych i wolnozmiennych, możliwości
analogowego, lub częściej cyfrowego, przesuwania kanału zerowego w celu efektywnego
wykorzystania pamięci analizatora, możliwości odrzucania sygnałów o amplitudach większych
lub mniejszych od określonych progów napięciowych oraz pracy w natychmiastowej lub
opóźnionej koincydencji lub też antykoincydencji z sygnałami zewnętrznymi, napięcia i prądy
zasilające, poziomy logiczne i parametry czasowe cyfrowych sygnałów danych i sygnałów obsługi
przetwornika w standardzie systemu pomiarowego (NIM, CAMAC, FASTBUS, VME, VXI, karty
PC lub inne). Niektóre przetworniki spektrometryczne są wytwarzane jako wielokrotne, np 2, 4,
8 w jednym module lub na jednej karcie.

Tak więc, ze względu na specyficzne wymagania, nowoczesne przetworniki
spektrometryczne są często budowane w oparciu o niekonwencjonalne metody i rozwiązania
techniczne przy użyciu elementów dyskretnych i układów scalonych o najwyższych klasach
dokładności oraz dużej szybkości działania.

W spektrometrii jądrowej są w zasadzie stosowane cztery rodzaje przetworników a/c
[10,14] z tym, że większość z nich należy do dwóch dużych grup:

grupy przetworników z liniowym rozładowaniem, nazywanych w elektronice
jądrowej przetwornikami typu Wilkinsona [15]
grupy przetworników kompensacyjnych.
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Przetworniki typu Wilkinsona zostały zastosowane w spektrometrii jądrowej najwcześniej -
z początkiem lat pięćdziesiątych - i są stosowane do chwili obecnej. Ich popularność wynika z

właściwości samej metody przetwarzania, która pozwala uzyskać małą nieliniowość różniczkową.
W zasadzie jedyną niedogodnością tych przetworników jest dość długi i zmienny czas
przetwarzania. Na przykład, w 13-bitowym/100 MHz przetworniku typu Wilkinsona, czas
konwersji zmienia się liniowo w funkcji wartości amplitudy impulsu wejściowego zwykle od
około 1-H2 fis do około 83H-84 fis. Ze względu na przypadkowy rozkład czasowy impulsów
doprowadzanych do wejścia wielokanałowego analizatora amplitudy z przetwornikiem a/c typu
Wilkinsona, długi i zmienny czas konwersji będzie znacząco ograniczał maksymalną intensywność
rejestrowanych impulsów (częstość zliczania) i wprowadzał zmienne straty (gubienie) impulsów.
Można wykazać [3, 14], że zmienny czas konwersji przetworników typu Wilkinsona może
zniekształcać rejestrowane widmo przy dużych częstościach zliczania.

Spektrometryczne przetworniki kompensacyjne pojawiły się w spektrometrii jądrowej
kilkanaście lat później niż przetworniki Wilkinsona, a ich rozwój był i jest ściśle związany z
rozwojem technologii wytwarzania analogowych układów scalonych. Są one konstruowane przy
użyciu komercyjnych scalonych przetworników a/c (jako podzespoły główne) i przetworników
c/a (jako podzespoły pomocnicze). Obecnie, dzięki znacznym osiągnięciom w technologii,
spektrometryczne przetworniki kompensacyjne zapewniają najkrótsze, stałe czasy przetwarzania
(niezależne od amplitudy impulsów). Wymagają jednak korekcji nieliniowości różniczkowej przy
użyciu środków układowych.

Pozostałe rodzaje spektrometrycznych przetworników a/c należą do mniej licznych grup
przetwornikowych i podobnie jak przetworniki kompensacyjne charakteryzują się na ogół stałym
czasem przetwarzania:

grupy przetworników typu "flash"
grupy przetworników hybrydowych (metody mieszane).

Scalone, jednostopniowe przetworniki a/c typu "full-flash" oraz cyfrowo korygowane
przetworniki a/c typu "flash" o architekturach "subranging" są wykorzystywane w spektrometrii
jądrowej przy zastosowaniu dwóch, zupełnie odmiennych technik rejestracji rozkładów
impulsowych. Pierwsza technika jest klasyczną techniką rejestracji rozkładów amplitudowych
impulsów, w której nieliniowość różniczkową przetwornika koryguje się albo środkami
programowymi w trybie "off-line" (dotyczy przetworników jednostopniowych), albo też polepsza
się ją środkami układowymi przy zastosowaniu znanych metod uśredniania szerokości kanałów
(dotyczy cyfrowo korygowanych przetworników "subranging"). Druga technika, polega na użyciu
przetworników typu "flash" do rejestracji kształtu sygnałów detektorowych i następnie, stosując
odpowiednie algorytmy obróbki sygnałów cyfrowych w trybie "off-line" lub też ostatnio - przez
zastosowanie filtracjii cyfrowej wykonywanej w czasie rzeczywistym - koryguje się dane cyfrowe
pod kątem różnych wymagań spektrometrycznych.

Przetworniki hybrydowe działają w oparciu o kombinacje zwykle dwóch metod
przetwarzania, np. metody liniowego rozładowania i metody kompensacji wagowej lub częściej -
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metody bezpośredniego porównywania równoległego i metody kompensacji wagowej.
Kombinacja dwóch metod przetwarzania pozwala na uzyskanie korzystniejszych relacji pomiędzy
dokładnością a szybkością przetwarzania niż dla każdej z tych metod z osobna. Pojawiają się
jednak większe komplikacje konstrukcyjne w realizacji praktycznej przetwornika, który wymaga
ponadto polepszania liniowości różniczkowej różnymi metodami. Jednak obecnie, zainteresowanie
rozwojem przetworników hybrydowych zmalało, wobec coraz doskonalszych właściwości
scalonych, komercyjnych przetworników a/c (kompensacyjnych lub cyfrowo korygowanych
"subranging"), które umożliwiają budowę przetworników spektrometrycznych o dużej szybkości
działania przy mniejszej złożoności układowej.

Przetworniki Wilkinsona, chociaż oferują dłuższe (maksymalne) czasy konwersji w
porównaniu z przetwornikami kompensacyjnymi, przetwornikami typu "flash" i przetwornikami
hybrydowymi - a ogólniej - z przetwornikami o ustalonych czasach konwersji, są jednak
preferowane w pewnych zastosowaniach. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów. Po
pierwsze, co dowodzi statystyka, w większości zastosowań średni czas konwersji wynosi około
30% maksymalnego czasu konwersji. A zatem, pod względem szybkości działania niektóre
przetworniki Wilkinsona mogą być porównywane z przetwornikami o ustalonych czasach
konwersji. Po drugie, wzmocnienie konwersji, definiowane przez liczbę kanałów przypadających
na wejściowy zakres napięciowy lub po prostu przez liczbę kanałów, może być "dopasowane" do
energii mierzonych kwantów lub cząstek. Przykładowo, pożądane wzmocnienie konwersji w
spektrometrii alfa wynosi typowo 256 lub 512 kanałów, zaś w spektrometrii gamma z detektorami
scyntylacyjnymi NaJ-512 lub 1024 kanały.

W odróżnieniu od przetworników Wilkinsona, w przetwornikach o ustalonym czasie
konwersji, wzmocnienie konwersji jest stałe i nie zależy od liczby bitów słowa danych
przekazywanego do pamięci. Przetworniki te są najczęściej stosowane w pomiarach z detektorami
germanowymi (np. HPGe) przy dużych częstościach zliczania i dużych energiach mierzonych
kwantów lub cząstek.

3.1.1 Kształtowanie sygnałów detektorowych przetwarzanych cyfrowo

Miarę energii traconej przez cząstkę lub kwant promieniowania przenikających przez
obszar czynny detektora jest całkowity ładunek w nim wygenerowany. Zmiana ładunku w czasie
wywołuje na wyjściu detektora impulsowy sygnał prądowy, którego kształt zależy przede
wszystkim od rodzaju promieniowania, typu i właściwości detektora oraz od miejsca jonizacji i
kąta wpadania cząstki lub kwantu w obszar czynny detektora.

Impulsy prądowe z detektora są całkowane w układzie biernym R,C lub
przedwzmacniaczu ładunkowym umieszczonym na wyjściu detektora (rys.3.1). Jeżeli stała
czasowa układu całkującego jest duża w porównaniu z czasem trwania impulsu prądowego, to
taka metoda wstępnego kształtowania jest nazywana metodą napięciową. W wyniku wstępnego
kształtowania metodą napięciową otrzymuje się impulsy napięciowe o kształcie znacznie
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odbiegającym od kształtu impulsów prądowych. Sygnały napięciowe uzyskane w wyniku
wstępnego kształtowania są następnie poddawane zasadniczemu kształtowaniu w wzmacniaczu
kształtującym, zwanym też często liniowym lub spektrometrycznym.
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Rys. 3.1 Kształtowanie sygnałów detektorowych metodą napięciową

Głównym zadaniem wzmacniacza kształtującego jest wzmocnienie i takie uformowanie
sygnałów, aby przybrały one kształt optymalny z punktu widzenia spektrometrycznych wymagań
pomiarowych i wygodny do dalszej obróbki, w szczególności do przetwarzania analogowo -
cyfrowego. W procesie wzmacniania i kształtowania sygnałów detektorowych, nie może ulec
zniekształceniu informacja energetyczna zawarta w amplitudzie sygnałów. Tak więc w procesie
tym musi być zachowana ścisła proporcjonalność pomiędzy ładunkiem wygenerowanym w
detektorze i amplitudą sygnału wyjściowego. Z tego względu charakterystyka przenoszenia
wzmacniacza musi być funkcją liniową.

Optymalizacja kształtu sygnałów polega na kompromisowym pogodzeniu różnych i często
sprzecznych ze sobą wymagań. Do najważniejszych wymagań spektrometrycznych należą:
uzyskanie maksymalnego stosunku sygnału do szumu, eliminacji wpływu niekorzystnych efektów
związanych z częstością zliczania, ograniczenie "rozmycia" amplitudowego spowodowanego
fluktuacjami czasu narastania sygnałów wejściowych (przyczyną są rozrzuty kształtu sygnałów
prądowych z detektora) oraz nadanie sygnałom wyjściowym takich parametrów czasowych (czas
narastania, czas trwania), przy których uzyskuje się największą dokładność (liniowość)
przetwarzania a/c.

W praktyce są stosowane dwie zasadnicze techniki kształtowania sygnałów: technika
kształtowania bez uzależnienia czasowego (time-invariant shaping) oraz technika kształtowania
z uzależnieniem czasowym (time-variant shaping) [16-18].
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W pierwszym przypadku sygnały są kształtowane przy użyciu układów pasywnych, tzn.
kombinacji układów różniczkująco-całkujących typu CR-RC bądź też linii opóźniających. W
drugim przypadku, elementy układu kształtującego zmieniają wartości w synchronizmie z
sygnałem wejściowym, jak np. w przypadku zastosowania bramkowanego integratora. W obydwu
przypadkach, układy kształtujące mogą być traktowane jako określone rodzaje filtrów
częstotliwościowych. Budowane są również wzmacniacze kształtujące, w których są stosowane
kombinacje obydwu wspomnianych rodzajów filtrów lub też filtrów transwersalnych [19,20].

W wyniku zastosowania różnych kombinacji układów kształtujących uzyskuje się sygnały
wyjściowe o różnych kształtach: zbliżone kształtem do sygnałów gaussowskich, sygnały
trapezoidalne, itd. Sygnały te charakteryzują się odmiennymi właściwościami
spektrometrycznymi, z tym, że mają jedną wspólną cechą: są napięciowymi sygnałami
impulsowymi. Szerokości tych sygnałów mogą się zawierać w przedziale czasowym od kilkuset
nanosekund do kilku lub więcej mikrosekund. Stąd, przetworniki a/c stosowane do cyfrowego
przetwarzania amplitudy tych sygnałów muszą być przetwornikami impulsowymi (pulse ADC's).
Często też są nazywane przetwornikami a/c czułymi na wartość szczytową impulsów
(peak-sensing ADC's).

Ze względu na impulsową postać sygnałów, spektrometryczne przetworniki a/c muszą być
wyposażone w napięciowe układy wydłużające. Układ wydłużający spełnia funkcję pamięci
analogowej wartości szczytowej impulsu na czas potrzebny do jej przekształcenia na kod cyfrowy.
Umożliwia on przekształcenie napięcia impulsowego na napięcie quasi-stałe, z zachowaniem
liniowej zależności pomiędzy amplitudami obydwu napięć.

Najprostszym i najszybciej działającym układem pamięci analogowej jest detektor wartości
szczytowej impulsu (detektor piku) zbudowany z diody impulsowej D i kondensatora
pamięciowego C (rys.3.2a). Jednak prosty układ diodowo-pojemnościowy bez sprzężenia
zwrotnego nie spełnia wymagań spektrometrycznych z uwagi na ograniczoną dokładność w fazie
ładowania kondensatora pamięciowego, szczególnie przy wydłużaniu impulsów o małej
amplitudzie.

W pomiarach amplitudy impulsów funkcję pamięci analogowej spełniają najczęściej
układy wydłużające w konfiguracji diodowo-pojemnościowej ze sprzężeniem zwrotnym (rys.3.2b).
Układy tego rodzaju samoczynnie zapamiętują wartość szczytową impulsu i jednocześnie
wytwarzają sygnał informujący o wykryciu szczytu, czyli spełniają funkcję detektora piku. Układ
wydłużający stanowi zwykle wyodrębnioną część spektrometrycznego przetwornika a/c i jest
umieszczany na jego wejściu. Tylko w przypadku przetworników Wilkinsona jest on integralną
częścią przetwornika. Ze względu na przypadkowy rozkład czasowy sygnałów przetwarzanych
(zgodny z rozkładem Poissona), przed układem wydłużającym musi być umieszczona napięciowa
bramka liniowa. Bramka liniowa zamyka wejście przetwornika po wykryciu szczytu impulsu na
czas potrzebny do przetworzenia amplitudy impulsu na kod cyfrowy oraz na czas potrzebny do
zapisu danych do pamięci histogramowej analizatora. Użycie bramki liniowej zapobiega
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zniekształceniu amplitudy tego impulsu, którego przetwarzanie rozpoczęło się i nie zostało
zakończone przed pojawieniem się następnych impulsów.
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Rys. 3.2 Analogowe układy pamięciowe:

a) detektor wartości szczytowej impulsu napięciowego (detektor piku)
b) impulsowy, napięciowy układ wydłużający ze sprzężeniem zwrotnym

poprzedzony bramką liniową

Szczegółowej analizie teoretycznej i realizacjom wysokiej klasy układów wydłużających
ze sprzężeniem zwrotnym poświęcono wiele prac [21-25]. Umieszczenie
diodowo-pojemnościowego układu wydłużającego w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego
wzmacniacza operacyjnego zwiększa dokładność ładowania pojemności pamiętającej dla impulsów
o małej amplitudzie. W rezultacie polepsza się liniowość i rozszerza zakres dynamiczny
przetwornika. Jednak układ wydłużający ze sprzężeniem zwrotnym wykazuje wrażliwość na
zmianę parametrów czasowych impulsów przetwarzanych, objawiającą się silną zależnością
dokładności wydłużania amplitudy od czasu narastania i czasu trwania impulsów wejściowych.
Przy zmniejszaniu szerokości impulsów wejściowych maleje dokładność procesu ładowania
kondensatora pamięciowego, co w efekcie prowadzi do pogorszenia liniowości i dynamiki
przetwornika a/c. Z tych względów dla spektrometrycznych przetworników a/c określa się
minimalne wartości czasu narastania i czasu trwania impulsów wejściowych: odpowiednio od 50
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ns do 100 ns i od 400 do 500 ns [26], przy których obowiązują podane wartości parametrów -
nieliniowości i dynamiki wejściowej przetwornika. Kluczową rolę w fazie ładowania odgrywa
wzmacniacz Al, który powinien charakteryzować się szerokim pasmem częstotliwościowym i
niedużym wzmocnieniem, co jest warunkiem uzyskania monotonicznej odpowiedzi impulsowej.
Z tych względów wzmacniacz Al jest z reguły wzmacniaczem zbudowanym z elementów
dyskretnych, który w porównaniu ze wzmacniaczem monolitycznym pozwala na większą swobodę
w doborze komponentów - w tym elementów kompensacji częstotliwościowej zarówno
wzmacniacza Al jak i całego układu wydłużającego. Natomiast wzmacniacz A2 jest zwykle
wzmacniaczem monolitycznym, który powinien odznaczać się krótkim czasem ustalania napięcia
wyjściowego dla wzmocnienia równego jeden, bardzo dużą rezystancją wejściową i małą
rezystancją wyjściową oraz stosunkowo dużą szybkością zmian napięcia wyjściowego.

Dobór diody impulsowej D w amplitudowych układach wydłużających nie jest krytyczny,
gdyż czas trwania procesów przejściowych w diodzie można pominąć w porównaniu z wolnym
procesem ładowania kondensatora pamięciowego. Na ogół wystarczające są diody o czasach
przełączania od około 2 ns do 4 ns.

Istotne znaczenie dla prawidłowego działania układu wydłużającego ma natomiast typ i
właściwości kondensatora pamięciowego, szczególnie jego zdolność do bezstratnego
przechowywania ładunku (znikoma upływność) i całkowitego jego tracenia po zakończeniu fazy
wydłużania. W niektórych kondensatorach występuje znaczący efekt absorpcji dielektrycznej
materiału wypełniającego kondensator. Wpływ absorpcji objawia się przez "pamiętanie" pewnej
szczątkowej części napięcia, do którego kondensator był uprzednio naładowany. Wielkość błędu
pamiętania zależy od rodzaju dielektryka i jest funkcją czasu pamiętania. Jako pamięci
pojemnościowe są najczęściej stosowane kondensatory mikowe, polistyrenowe, polipropylenowe,
lub poliwęglanowe [10,148], gdyż charakteryzują się one najmniejszą zdolnością absorpcji
dielektrycznej w zakresie czasów pamiętania od kilku do kilkudziesięciu mikrosekund oraz małą
upływnością ładunkową i niestabilnością termiczną.

3.1.2 Liniowość różniczkowa - parametr o szczególnym znaczeniu

W wielu zastosowaniach konwencjonalnych przetworników a/c (np. woltomierze cyfrowe),
mała nieliniowość całkowa (mniejsza od ± 1/2 LSB) jest wystarczająca do uzyskania dużej
dokładności pomiaru.

W spektrometrii jądrowej przetwornikom a/c oprócz wymagania małej nieliniowości
całkowej (INL), zwykle mniejszej od ± 0.1%, stawia się drugie i decydujące o jego przydatności
wymaganie: małej nieliniowości różniczkowej, zwykle mniejszej od ± 1/100 LSB, czyli mniejszej
od ± 1%. Nawet 2-3% nieliniowość różniczkowa przetwornika może być przyczyną
występowania zniekształceń w zarejestrowanym widmie, które utrudniają jego prawidłową
interpretację i obróbkę.
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Jednorodność szerokości kanałów można ocenić przez pomiar charakterystyki liniowości
różniczkowej wyznaczanej dla wszystkich kanałów. Charakterystyka ta jest pierwszą pochodną
charakterystyki liniowości całkowej, jednak ze względu na sposób pomiaru tej ostatniej (zwykle
liczba punktów pomiarowych jest znacznie mniejsza od maksymalnej liczby kanałów), nie można
na jej podstawie wyznaczyć charakterystyki liniowości różniczkowej z wymaganym stopniem
dokładności.

W praktyce, nieliniowość różniczkową (DNL) wyznacza się rejestrując za pomocą
analizatora tzw. "płaskie" lub "białe" widmo, charakteryzujące się jednakowym
prawdopodobieństwem rozkładu zdarzeń w granicach całego zakresu zmiennej niezależnej
(zakresu amplitudowego) [27]. Czas pomiaru widma "płaskiego" (czas zbierania zliczeń w
kanałach) powinien być dostatecznie duży, aby statystyczne fluktuacje zliczeń w kanałach były
małe w porównaniu z żądaną dokładnością pomiaru. Nieliniowość różniczkową oblicza się za
pomocą wyrażenia:

DNL = (1 - NJ N) 100% ( 3 1 )

gdzie: N( jest liczbą zliczeń w kanale i-tym, Ń jest średnią liczbą zliczeń przypadającą na kanał.
Jako wartość nieliniowości różniczkowej przyjmuje się największe wartości odchyleń w obydwu
kierunkach (+/-), pomijając wartości nieliniowości występujące w pewnej liczbie pierwszych i
ostatnich kanałów (l-r2% zakresu dynamicznego). Ponieważ statystyczna dokładność pomiaru jest
proporcjonalna do 1/VN, więc aby uzyskać 0.1% dokładność pomiaru DNL, średnia liczba zliczeń
przypadająca na kanał powinna być rzędu 106.

Dostępnych jest wiele komercyjnych, scalonych przetworników a/c, ale żaden z nich nie
może być użyty bezpośrednio w wielokanałowym analizatorze amplitudy. Nie są odpowiednie
nawet te o jakościowo najlepszych parametrach, wśród których nieliniowość różniczkowa jest
określana na poziomie nie przekraczającym ± XA LSB. W zastosowaniach spektrometrycznych
oznacza to nieliniowość różniczkową, która może osiągnąć wartość ± 50%, a zatem nie może być
zaakceptowana. Przyczyną tego wymagania jest fakt, że rezultatem pomiaru widma za pomocą
wielokanałowego analizatora amplitudy jest histogram obrazujący rozkład ciągły.

Należy również zaznaczyć, że przetwornik o dużej nieliniowości różniczkowej może mieć
małą nieliniowość całkową. Wynika to z faktu, że nieliniowość całkowa mierzona w danym
kanale (np. w co 20 lub w co 50 kanale) jest sumą algebraiczną nieliniowości różniczkowych
wszystkich poprzednich kanałów. Dodatnie lub ujemne odchylenia szerokości każdego z kanałów
od szerokości idealnej mogą się kompensować w tej sumie. Dlatego też, mimo iż obydwa
parametry określające nieliniowość przetwornika są powiązane ze sobą, to jednak nieliniowość
różniczkowa ma decydujące znaczenie. Reasumując, aby scalony przetwornik konwencjonalny
mógł być stosowany w przetworniku spektrometrycznym, jego liniowość różniczkowa musi być
polepszona.
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3.1.3 Metody polepszania liniowości różniczkowej

Znane są różne metody polepszania liniowości różniczkowej przetworników a/c
przeznaczonych do zastosowań spektrometrycznych [28-37]. Wśród tych metod najważniejsze
znaczenie praktyczne i największą popularność zyskała metoda uśredniania szerokości kanałów
(sliding scale method) [28]. Metoda ta, mimo że znana od ponad 30 lat nie była początkowo zbyt
często stosowana. Powodem były względy techniczne, tzn. niedoskonałe konstrukcyjnie i
posiadające przeciętne parametry kompensacyjne przetworniki a/c, dla których metoda ta została
opracowana. Przetworniki kompensacyjne realizowane najpierw techniką dyskretną, później
dyskretno-monolityczną nie były konkurencyjne, szczególnie pod względem parametrów
stabilnościowych, w stosunku do przetworników Wilkinsona. Zainteresowanie metodą uśredniania
znacznie wzrosło, gdy pojawiły się w pełni scalone kompensacyjne przetworniki a/c i
przetworniki c/a o bardzo dobrych parametrach. Łatwość technicznej realizacji układów
uśredniających oraz istotna zaleta metody - nie powiększania czasu przetwarzania - doprowadziły
do pełnego rozwoju i szerokiego stosowania w spektrometrii jądrowej spektrometrycznych
przetworników kompensacyjnych. Przez wiele lat metoda uśredniania była wykorzystywana w
swej oryginalnej wersji, zwanej obecnie wersją standardową.

+ 1

mN<n-4

Rys. 3.3 Uproszczony schemat blokowy spektrometrycznego, kompensacyjnego przetwornika a/c ze
standardowym układem uśredniania szerokości kanałów
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Schemat blokowy spektrometry cznego, kompensacyjnego przetwornika a/c z
standardowym układem uśredniania szerokości kanałów jest przedstawiony na rys.3.3. Liniowość
różniczkowa n-bitowego przetwornika kompensacyjnego jest polepszana za pomocą m-bitowego
układu uśredniającego składającego się z m-bitowego licznika dwójkowego, n-bitowego,
unipolarnego przetwornika c/a (wykorzystuje się tylko m bitów) oraz n-bitowego sumatora
cyfrowego. Do wartości szczytowej impulsu wejściowego U, jest dodawane (lub odejmowane)
napięcie piedestału UA. Wartość napięcia piedestału zmienia się od 0 do (2m-l) razy w sposób
pseudo- przypadkowy (zawartość licznika jest zmieniana o 1 po zakończeniu lub przed
rozpoczęciem konwersji w przetworniku kompensacyjnym). Suma lub różnica napięć U, i UA jest
następnie przetwarzana na proporcjonalną do niej wartość kodu cyfrowego. Po zakończeniu
konwersji, wartość kodu cyfrowego odpowiadająca napięciu piedestału UA jest cyfrowo
odejmowana (lub dodawana) od wyniku konwersji, aby w rezultacie uzyskać rzeczywistą wartość
wyjściowego kodu cyfrowego reprezentującego amplitudę impulsu wejściowego U,

Można łatwo zauważyć, że impulsy wejściowe o amplitudach przyporządkowanych
kanałowi k są przetwarzane w kanałach k, k+1, ..., k+(2m-l). Stąd, aktualna szerokość kanału k
jest średnią szerokością kanału począwszy od kanału k do kanału k+(2m-l). W ten sposób
uzyskuje się polepszenie jednorodności szerokości kanałów.

Tak więc w przypadku n-bitowego kompensacyjnego przetwornika a/c, gdy liczba bitów
układu uśredniającego jest równa m, to przyjmując pewne założenia idealizujące można wykazać,
że liniowość różniczkowa przetwornika może zostać polepszona około 2m razy [3]. Wynika stąd,
że uśrednianie jest tym bardziej skuteczne im większa jest przyjęta liczba bitów m.

Jednak wadą standardowej metody uśredniania jest nieuniknione ograniczenie wejściowego
zakresu przetwarzania, przy czym jest ono tym większe im większa jest liczba bitów m. W
zależności od tego, czy napięcie piedestału jest dodawane do amplitudy sygnału wejściowego czy
odejmowane, traci się (w sensie pomiarowym) górną lub dolną część zakresu przetwarzania. Na
przykład, jeśli amplituda impulsu wejściowego odpowiada jednemu z (2m-l) ostatnich "górnych"
kanałów, to po dodaniu napięcia piedestału suma napięć może przekroczyć wejściowy zakres
przetwarzania i konwersja będzie nieprawidłowa. Tak więc, (2m-l) "górnych" kanałów i
odpowiadająca im część zakresu przetwarzania traci wartość użytkową. Podobna sytuacja
występuje w przypadku, gdy napięcie piedestału UA jest odejmowane od napięcia U, ponieważ
traci się wtedy (2m-l) pierwszych "dolnych" kanałów.

Przy zastosowaniu standardowej metody uśredniania szerokości kanałów, wybór liczby
bitów m układu uśredniającego jest często wyborem kompromisowym pomiędzy potrzebą
zachowania szerokiego wejściowego zakresu przetwarzania (np. ograniczonego tylko o 1/32 część
pełnego zakresu) i wymaganą skutecznością uśredniania czyli akceptowaną nieliniowością
różniczkową. Zwykle przyjmuje się m<n-4.
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Rys. 3.4 Uproszczony schemat blokowy spektrometrycznego, kompensacyjnego przetwornika a/c ze
zmodyfikowanym układem uśredniania szerokości kanałów (uśrednianie góra/dół)

Tę w zasadzie jedyną wadę standardowej metody uśredniania można wyeliminować przez
zastosowanie tzw. uśredniania "góra-dół" (upward/downward averaging) [29,30]. Schemat
blokowy przetwornika a/c, w którym przez modyfikację standardowej metody uśredniania
usunięto ograniczenie wejściowego zakresu przetwarzania, jest przedstawiony na rys.3.4. W
układzie uśredniania jest umieszczony komparator napięcia, którego próg działania (UT) ustala
się w pobliżu połowy wejściowego zakresu napięciowego przetwornika a/c. Jeśli amplituda
sygnału wejściowego przekracza próg komparatora, to proces uśredniania przebiega w dolnej
części zakresu przetwarzania, czyli napięcie UA, wytwarzane przez bipolarny przetwornik c/a, jest
odejmowane od amplitudy impulsu wejściowego U,. Jeśli nie przekracza progu, to uśrednianie
odbywa się w górnej części zakresu przetwarzania, czyli napięcie UA jest dodawane do napięcia
U,.

Technika uśredniania "góra-dół" eliminuje ograniczenie wejściowego zakresu
przetwarzania (nie ma bezwartościowych kanałów), ale stwarza inne problemy. Szerokość kanału,
któremu odpowiada próg napięciowy komparatora nie jest uśredniana. W celu wyrównania
szerokości tego kanału napięcie progowe komparatora jest modulowane napięciem o przebiegu
trójkątnym [29]. Niezbędne jest więc użycie dodatkowych układów: drugiego stopnia sumującego,
generatora przebiegu modulującego i źródła napięcia referencyjnego. W niektórych
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przetwornikach, do modulacji napięcia progowego UT zamiast dodatkowego generatora
wykorzystuje się sygnał wyjściowy z uśredniającego przetwornika c/a [30]. Ponadto, aby uniknąć
przekroczeń zakresu wejściowego w obu kierunkach, liczba bitów układu uśredniającego powinna
być ograniczona, jednak w mniejszym stopniu niż w przypadku uśredniania standardowego.
Zwykle m<n-2.

Najnowsza modyfikacja standardowej metody uśredniania (bin width averaging technique)
[31] umożliwia zachowanie pełnego zakresu przetwarzania przy liczbie bitów uśredniających
równej liczbie bitów słowa wyjściowego przetwornika a/c. Proponowana technika uśredniania
pozwala na użycie standardowych komponentów i nie jest ograniczona ani szczególną technologią
wykonania przetwornika a/c ani jego rozdzielczością. Ponadto, nie są potrzebne dodatkowe
układy, które były niezbędne w przypadku realizacji technicznej uśredniania "góra-dół", co
upraszcza konstrukcję i procedurę kalibracyjną przetwornika, poprawia stabilność i zmniejsza moc
traconą.
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Rys. 3.5 Uproszczony schemat blokowy spektrometiycznego, kompensacyjnego przetwornika a/c z
nową wersją zmodyfikowanego układu uśredniania szerokości kanałów

Schemat blokowy przetwornika a/c z układem uśredniania o liczbie bitów m<n-l jest
przedstawiony na rys.3.5. Istotne novum polega na odmiennym sterowaniu bipolarnego
przetwornika c/a i wykorzystaniu jego pełnego zakresu dynamicznego. Napięcie wyjściowe UA
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przetwornika c/a uzyskuje się sterując go sygnałem cyfrowym w odwróconym, przesuniętym
kodzie dwójkowym. Wartość tego napięcia jest uzależniona od stanów logicznych (n-1) mniej
znaczących bitów podawanych z (n-1) bitowego licznika dwójkowego, natomiast jego znak jest
określony stanem bitu MSB (stan wyjściowy "0" - napięcie dodatnie; stan "1" - napięcie ujemne).
O stanie bitu MSB decyduje komparator napięcia porównujący sumę napięć (U(+UA) z napięciem
referencyjnym (10V) podawanym z przetwornika a/c (napięcie pełnego zakresu). Jeśli A>B
(przekroczenie zakresu wejściowego przetwornika a/c), to na wyjściu komparatora pojawia się
logiczna " 1 " powodując odjęcie napięcia pełnego zakresu (5V) od aktualnego napięcia
wyjściowego przetwornika c/a. W ten sposób zostaje ustalona nowa wartość napięcia
przetwarzanego, która mieści się już w wejściowym zakresie napięciowym przetwornika a/c
(konwersja prawidłowa). Gdy suma napięć (U,+UA) przekracza górną granicę wejściowego
zakresu napięciowego przetwornika a/c i uśrednianie odbywa się w dolnej części zakresu
przetwarzania, punkt pracy komparatora zmienia się w sposób ciągły w stosunku do sygnału
wejściowego. To eliminuje potrzebę stosowania układu modulującego, niezbędnego w omawianej
poprzednio metodzie uśredniania "góra-dół".

Układ uśredniania może również pracować bez napięcia referencyjnego podawanego z
przetwornika a/c. W takim przypadku, wejście B komparatora łączy się z masą i w stanie
wyjściowym ustala się stan bitu MSB na "1" . Po tych zmianach układ pracuje podobnie jak
poprzednio z tym, że w przypadku przekroczenia dolnej granicy wejściowego zakresu
napięciowego przetwornika a/c, uśrednianie odbywa się w górnej części zakresu przetwarzania.

Prawidłową wartość n-bitowego wyjściowego kodu cyfrowego uzyskuje się z sumatora
cyfrowego dodając (lub odejmując) odpowiednią wartość kodu cyfrowego z układu uśredniania
do wartości kodu cyfrowego z przetwornika a/c. Po przepisaniu danych z sumatora, bit MSB
przetwornika c/a jest kasowany i zawartość licznika dwójkowego jest zwiększana o jeden.

Użyteczność przedstawionych metod uśredniania szerokości kanałów nie jest ograniczona
tylko do tych spektrometrycznych przetworników a/c, których podstawowym podzespołem jest
scalony przetwornik kompensacyjny. Metody te mogą być również stosowane do polepszania
liniowości różniczkowej cyfrowo korygowanych przetworników "subranging" budowanych w
oparciu o przetworniki typu "full-flash" i przetworników hybrydowych [30,38-42,103].

Idea metody uśredniania szerokości kanałów została również zaadoptowana do polepszania
liniowości różniczkowej przetworników Wilkinsona [36]. Maksymalny czas przetwarzania w
przetwornikach Wilkinsona zależy od częstotliwości generatora zegarowego. Czas ten maleje przy
zwiększaniu częstotliwości generatora zegarowego. Jednak ze zwiększaniem częstotliwości
zegarowej, od około 80 MHz wzwyż, nasilają się tzw. efekty parzystości - nieparzystości
pogarszające liniowość różniczkową. Zjawisko to ma charakter cykliczny i przejawia się w
różnicy szerokości kanałów o numerach parzystych i nieparzystych.

W przetwornikach Wilkinsona, w czasie liniowego rozładowania kondensatora
pamięciowego stałym co do wartości i stabilnym w funkcji temperatury prądem, następuje
zliczanie impulsów w rejestrze adresowym, dostarczanych z wolnobieżnego kwarcowego
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generatora zegarowego. Jednym z zasadniczych warunków uzyskania małej nieliniowości
różniczkowej jest prawidłowe "fazowanie" serii zegarowej. Fazowanie przeprowadza się w
układzie fazującym, którego działanie polega na zapewnieniu wszystkim impulsom serii
zegarowej jednakowego kształtu oraz synchronizmu czasowego serii z momentem rozpoczęcia
i zakończenia liniowego rozładowania. Nawet przy fazowo zsynchronizowanej serii zegarowej
(zwykle dość dokładnie można skorelować w czasie moment rozpoczęcia liniowego rozładowania
z pierwszym impulsem zegarowym), nadal istnieje możliwość, że ostatni impuls serii będzie
niewłaściwie uformowany i będzie powodował niepewne przełączanie rejestru adresowego. To
może prowadzić do niepożądanych efektów, które występują cyklicznie z numerem kanału,
zwłaszcza do wspomnianych efektów parzystości-nieparzystości.

Przyczyny powstawania efektów parzystości-nieparzystości są złożone i nie w pełni
wyjaśnione. Zgodnie z analizą podaną w pracy [43] zjawisko to polega na wpływie zakłóceń
wywołanych zmianami stanów pierwszych przerzutników rejestru na pracę układu fazującego, a
w szczególności na fazowanie końca serii. W wyniku tych zakłóceń powstaje w granicznych
przypadkach różnica prawdopodobieństw zaliczenia danego zdarzenia do kanału parzystego lub
nieparzystego. Innymi słowy, efekty parzystości-nieparzystości są konsekwencją pojawiających
się zmian czułości wyzwalania rejestru adresowego w zależności od stanu w jakim się on
znajdował przed pojawieniem się nieidealnie uformowanego ostatniego impulsu serii zegarowej.

Efekty parzystości-nieparzystości mogą pogorszyć liniowość różniczkową przetwornika
Wilkinsona nawet o kilka procent. W celu ograniczenia tych efektów zaproponowano w pracy
[36] sposób poprawy liniowości różniczkowej przez uśrednianie błędów parzystości -
nieparzystości. Metoda polega na każdorazowym wpisywaniu do rejestru adresowego przed
rozpoczęciem przetwarzania pewnej ujemnej liczby (-k) i następnie, po zakończeniu
przetwarzania, dodawaniu (+k) impulsów do rejestru w celu korekcji rezultatu. Wartość k jest
zależna od kolejności przychodzenia zdarzeń - tzn. przy każdym kolejnym przetworzeniu liczba
k jest zmieniana o 1. W ten sposób zależność między k i wartością przetwarzaną ma charakter
przypadkowy. Dodawanie k impulsów odbywa się z małą częstotliwością nie wywołując w
rejestrze błędów parzystości-nieparzystości, które występują tylko przy zliczaniu szybkiej serii
zegarowej.Liczba k może być równa 2,4 lub 8. Jeśli k=2, to układ uśredniający koryguje tylko
błędy parzystości-nieparzystości. W przypadku gdy k=4, to korygowane są również błędy mające
4-kanałowy okres powtarzania, itd.

W zastosowaniach praktycznych układ uśredniający proponowany w pracy [36] i zwany
VDDO (variable digital digital offset) może być uproszczony i wykorzystany w postaci
przedstawionej na rys.3.6. Pomocniczy licznik dwójkowy o rozdzielczości m, np. m=4-bity
(k=16), umożliwia zaprogramowanie rejestru adresowego przed rozpoczęciem konwersji (sygnał
WPIS) na dowolną z wartości k od 0 do -15. Po zakończeniu przetwarzania, komplement liczby
ujemnej wpisanej do rejestru jest w sumatorze dodawany do wyniku przetwarzania w celu
uzyskania wyniku poprawnego. Zawartość rejestru pomocniczego jest zmieniana o 1 po
zakończeniu każdej konwersji (sygnałem "+1").
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Rys. 3.6 Schemat blokowy zmodyfikowanego układu uśredniającego stosowanego w przetwornikach
Wilkinsona

W ten sposób zakłócenia wytwarzane przez rejestr adresowy (w szczególności przez pierwszy
przerzutnik odpowiedzialny za efekt parzystości - nieparzystości) będą redukowane w procesie
uśredniania. Tego rodzaju układy uśredniania są rzadko stosowane w przetwornikach Wilkinsona
pracujących z generatorami zegarowymi o częstotliwościach do 100 MHz. Natomiast przy
większych częstotliwościach generatorów, np. 200 MHz, 400 MHz czy 600 MHz są niezbędne.

Użytecznym kryterium, które może być stosowane zarówno do oceny liniowości
różniczkowej jak i skuteczności zastosowanej metody polepszania tej liniowości są tzw. profile
kanałów [3,44,80]. Jednym z istotnych wymagań projektowych spektrometrycznego przetwornika
a/c jest, aby sam przetwornik nie pogarszał w stopniu zauważalnym rozdzielczości systemu
pomiarowego histogramów widm. Wymaganie to oznacza na przykład, że impulsy o jednakowych
amplitudach przetwarzane na kod cyfrowy powinny być rejestrowane w jednym i tym samym
kanale. Przekonać się o tym można przez pomiar profilu kanału, który polega na wyznaczeniu
rozkładu prawdopodobieństwa w funkcji amplitudy impulsu przy klasyfikacji impulsów w
określonym kanale.
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Rys. 3.7 Przykłady profili kanałów:
a) w przypadku idealnym
b) w przetworniku Wilkinsona, w którym seria zegarowa nie jest zsynchronizowana z

początkiem liniowego rozładowania
c) typowy profil kanału obserwowany w przetwornikach Wilkinsona

Idealny profil kanału powinien być prostokątny (rys.3.7a), przy czym jego szerokość powinna być
taka sama jak szerokość wszystkich kanałów i równa nominalnej szerokości kanału spektrometru.
W rzeczywistości, profile kanałów będą zachodziły na siebie (w obszarze dolnym lub górnym)
z różnych powodów. Na przykład, w przetworniku Wilkinsona, jeśli początek liniowego
rozładowania nie jest dobrze zsynchronizowany z impulsami serii zegarowej, to dla impulsów
przetwarzanych o jednakowej amplitudzie, liczba okresów zegarowych będzie zmienna i stąd,
przyporządkowany tej amplitudzie kanał nie będzie jednoznacznie określony. W takim przypadku,
profil kanału przybierze kształt trójkątny (rys.3.7b). Jak wspomniano poprzednio, nawet przy
prawidłowo sfazowanej i zsynchronizowanej serii zegarowej pojawiają się efekty
parzystości-nieparzystości, które powodują zmianę kształtu profilu kanału. Z tego powodu, w
przetwornikach Wilkinsona profile kanałów mają kształt trapezoidalny (rys.3.7c). W
kompensacyjnych i cyfrowo korygowanych typu "flash" przetwornikach spektrometrycznych,
profile kanałów mają kształt pośredni pomiędzy trójkątnym i trapezoidalnym [30,44].
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3.2 Przetworniki a/c z liniowym rozładowaniem (typu Wilkinsona)

3.2.1 Wybrane opracowania przetworników Wilkinsona

Od ponad trzydziestu lat w Zakładzie Elektroniki Jądrowej IPJ (dawny IBJ) są
prowadzone prace nad analizatorami wielokanałowymi obejmujące tematykę przetwarzania
analogowo-cyfrowego [45-48]. Równolegle z pracami nad analizatorami amplitudy i
przetwornikami a/c, opracowywano metody i budowano generatory do pomiarów liniowości oraz
stabilności przetworników a/c [27,49-53].

Zasadniczym przełomem w budowie elektronicznej aparatury jądrowej w ZEJ IBJ było
przyjęcie w roku 1970 zasad standardu modułowego CAMAC. W ciągu następnych lat
opracowano kilkadziesiąt modułów systemu CAMAC, które w większości wdrożono do produkcji
seryjnej w ZAE POLON.

W latach 1971-73 powstały już pierwsze modele laboratoryjno-doświadczalne
przetworników a/c wykonanych w standardzie CAMAC [54]. Wstępne doświadczenia
konstrukcyjno - pomiarowe zebrane przy opracowywaniu modeli laboratoryjnych
spektrometrycznych przetworników a/c zostały wykorzystane w pracach nad nową serią
przetworników w standardzie CAMAC. Przy projektowaniu nowych przetworników uwzględniono
w znacznie większym stopniu wymogi przemysłowego wdrożenia oraz wyeliminowano
niedogodności poprzednich konstrukcji. Pierwszym przetwornikiem z nowej serii był model
przetwornika a/c typu CAMAC-711.

Przetwornik a/c typu 711

Przetwornik a/c typu 711 [55] o maksymahiej rozdzielczości 9-bitów (512-kanałów) został
zaprojektowany przez autora do pomiarów amplitudy impulsów o przypadkowych rozkładach
czasowych w jedno i wieloparametrycznych systemach eksperymentalnych fizyki jądrowej,
wykorzystujących liczniki scyntylacyjne. Przy podaniu zewnętrznych impulsów próbkujących
mógł być również używany do cyfrowego pomiaru napięć stałych i wolnozmiennych. Przetwornik
711 był w zasadzie przeznaczony do zestawów pomiarowych organizowanych w systemie
CAMAC, lecz mógł być także bezpośrednio podłączany do innych systemów analizatorowych,
np. TRIDAC lub PLURIMAT 20 (Intertechnique) lub 4420 MPA (Nuclear Data).

Schemat blokowy przetwornika a/c typu 711 jest przedstawiony na rys. 3.8. Przetwornik
składa się z następujących zasadniczych części : bramki liniowej, układu zamiany amplituda-czas,
dyskryminatora dolnego progu (DDP), kwarcowego generatora zegarowego o częstotliwości 50
MHz, układu fazującego (fazowanie impulsu bramki czasowej z impulsami zegarowymi oraz
synchronizacja początku i końca liniowego rozładowania z impulsami serii zegarowej), dzielnika
częstotliwości, zespołu adresowego (układ korekcji piedestału, układ cyfrowego przesuwania
kanału zerowego, rejestr adresowy, zwrotnica impulsowa), rejestru przekroczeń, bramek
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wyjściowych oraz układów logicznych (logiki), organizujących pracę przetwornika i jego
współpracę z magistralą CAMAC. Szczegółowy opis poszczególnych układów przetwornika
podano w pracy [55]. Warto jednak zwrócić uwagę na niektóre rozwiązania techniczne mające
wpływ na parametry przetwornika.

Wej.
anal, f

Prseł. cyfr.
przesuwania
kan. zeromego

UKŁADY LOGICZNE
PRZETWORNIKA

Rys. 3.8 Schemat blokowy przetwornika analogowo-cyfrowego typu 711

W przetworniku 711, w części przetwarzającej amplitudę impulsu na czas, zastosowano
typowy impulsowy układ wydłużający w postaci odwracającego wzmacniacza operacyjnego z
diodowo - pojemnościowym detektorem piku w pętli ujemnego sprężenia zwrotnego. Aby
zmniejszyć błędy powstające w fazie ładowania kondensatora pamięciowego wynikające z
nieliniowej charakterystyki diody w jej początkowym zakresie, w układzie wydłużającym
wykorzystano ideę metody "piedestału". Zaproponowana w pracy [56] i często stosowana później
metoda "piedestału" polega na dodawaniu do każdego impulsu przetwarzanego schodka
napięciowego (piedestału) o stałej wartości, stabilnej w funkcji temperatury. Następnie, po
zakończeniu przetwarzania a/c dokonuje się cyfrowej korekcji wyniku w celu uzyskania
prawidłowych danych wyjściowych. Przez powiększenie amplitudy impulsów o wartość
piedestału uzyskuje się poprawę liniowości przetwornika, szczególnie dla impulsów o małej
amplitudzie. Dzięki odpowiedniej konstrukcji układu wydłużającego przetwornika 711, po
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wykryciu szczytu impulsu wejściowego i otwarciu pętli sprzężenia zwrotnego, układ wydłużający
staje się komparatorem napięcia z histerezą. Występowanie histerezy opóźnia moment
zakończenia liniowego rozładowania i powrotu układu wydłużającego do stanu wyjściowego
(zamknięcie pętli sprzężenia). Napięcie histerezy sumowane z amplitudą impulsów daje efekt
podobny do uzyskiwanego przy zastosowaniu metody "piedestału". W rezultacie poprawia się
liniowość układu zamiany amplituda - czas dla impulsów o małych amplitudach.

Zmiana wzmocnienia konwersji (stosunku maksymalnej wartości napięcia wejściowego
do maksymalnej ustawionej liczby kanałów) w przetworniku a/c typu Wilkinsona może być
zrealizowana przez zmianę wartości prądu liniowego rozładowania (najczęściej), bądź przez
zmianę wartości kondensatora pamięciowego, bądź też przez zmianę częstotliwości serii
zegarowej. W każdym przypadku, przy zmianach wartości jednego z trzech wymienionych
parametrów pozostałe dwa parametry muszą być stałe.

W przetworniku 711, ustawianie wzmocnienia konwersji dokonuje się przez zmianę
częstotliwości serii zegarowej, przy ustalonych wartościach pojemności pamiętającej i prądu
liniowego rozładowania. Częstotliwość serii zegarowej jest zmieniana za pomocą dzielnika
częstotliwości w zależności od ustawionej maksymalnej liczby kanałów. Poszczególne wartości
częstotliwości wynoszą odpowiednio: 50 MHz przy 512-kanałach, 50/2 MHz przy 256-kanałach,
50/4 MHz przy 128-kanałach, 50/8 MHz przy 64-kanałach i 50/16 MHz przy 32-kanałach. O
przyjęciu częstotliwościowego sposobu zmiany wzmocnienia konwersji zadecydowały, mała
rozdzielczość i przewidywane wykorzystanie przetwornika w pomiarach wieloparametrycznych,
a także względy praktyczne: łatwa realizacja techniczna i kalibracja.

Zasadniczym zespołem części cyfrowej przetwornika 711 jest rejestr adresowy. W rejestrze
są wykonywane typowe operacje logiczne, takie jak: zliczanie impulsów serii zegarowej (zamiana
kodu szeregowego na równoległy), cyfrowe korygowanie napięcia histerezy, cyfrowe przesuwanie
kanału zerowego, sterowanie zwrotnicą impulsową i rejestrem przekroczeń oraz sterowanie
bramkami wyjściowymi danych. Zwrotnica impulsowa decyduje o akceptacji lub odrzuceniu kodu
adresowego po wykonaniu operacji w rejestrze adresowym. Odrzucane są te kody adresowe,
których wartości są mniejsze od sumy kanałów wybranej za pomocą przełączników cyfrowego
przesuwania kanału zerowego. Rejestr przekroczeń spełnia funkcję dyskryminatora górnego
poziomu przetwarzania o stałej wartości (5V). Impulsy wejściowe o amplitudach przekraczających
5V są odrzucane. Sposoby realizacji oraz funkcje układowe zwrotnicy impulsowej i dodatkowego
rejestru przekroczeń zostały objęte zastrzeżeniami patentowymi przez autora [57].

Przetwornik 711 charakteryzuje się następującymi zasadniczymi parametrami: zakres
amplitud wejściowych od 50 mV do 5 V, ustawiane maksymalne liczby kanałów: 32, 64, 128,
256 i 512, czas konwersji równy (2 + N/fk) /AS, gdzie N jest numerem kanału, fk częstotliwością
serii zegarowej dla ustawionej liczby kanałów, dolny próg przetwarzania regulowany w zakresie
od 50 mV do 5 V za pomocą 10-obrotowego potencjometru typu "helipot". górny próg
przetwarzania stały i równy 5 V, cyfrowe przesuwanie kanału zerowego w zakresie od 0 do 496
kanałów z minimalnym skokiem 16-kanałów (możliwa liczba kombinacji przesunięć równa 32),
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stabilność termiczna wzmocnienia konwersji 0,02%/°C (1 kanał na 10°C), stabilność termiczna
poziomu podstawowego 0,25 mV/°C, nieliniowość całkowa < ± 0,05% i nieliniowość
różniczkowa < ± 1% (w 98% zakresu pomiarowego). Rozkazy CAMAC dekodowane w
przetworniku 711: F(0), F(2), F(8), F(9), F(24) A(0), F(24)A(1), F(26)A(0), F(26)A(1),
F(27) A(0), F(27)A(1).
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Rys. 3.9 Widmo promieniowania gamma 2 2 6Ra zmierzone za pomocą przetwornika typu 711 w celu
określenia jego nieliniowości całkowej
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Rys. 3.10 Nieliniowość różniczkowa przetwornika typu 711 zmierzona za pomocą generatora
impulsów liniowo rosnących i opadających typu GL-3 (BNC) o własnej nieliniowości
różniczkowej 0,25%
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Na rys. 3.9 i rys. 3.10 przedstawiono kolejno: charakterystykę liniowości energetycznej
oraz charakterystykę liniowości różniczkowej przetwornika 711.

Przetwornik a/c typu 711 został wdrożony do produkcji w ZAE POLON w roku 1974.
W latach 1975/76 wyprodukowano ok. 80 sztuk przetworników 711, po czym produkcję
zakończono, zastępując model 711 modelem 712.

Przetwornik a/c typu 712

Wkrótce po przekazaniu do produkcji przetwornika 711 autor podjął prace nad nową,
ulepszoną wersją tego bloku. W rezultacie opracowano przetwornik a/c typu 712 [58] o
korzystniejszych właściwościach w porównaniu z przetwornikiem 711, które zostały uzyskane
przez wprowadzenie kilku istotnych modyfikacji układowo-technologicznych.

Przede wszystkim zwiększono rozdzielczość do 10-bitów oraz zmieniono sposób
programowania wzmocnienia konwersji na prądowy (przełączane wartości prądu liniowego
rozładowania), który nie powoduje spowolnienia procesu konwersji jak w przypadku dzielenia
częstotliwości zegarowej. W celu polepszenia liniowości przy zwiększonej rozdzielczości
przetwornika, wprowadzono dodatkowe źródło napięcia piedestału współpracujące z bramką
liniową i zastosowano dwustopniowy układ formowania impulsu bramki czasowej. Dalszą
poprawę - szczególnie liniowości różniczkowej - uzyskano przez rozdzielenie układów
analogowych i cyfrowych, które umieszczono na oddzielnych płytach, zachowując 2-modułową
szerokość bloku przetwornika. Zredukowano również liczbę elementów importowanych (głównie
tranzystorów), zastępując je elementami produkcji krajowej, np. stosując monolityczne kostki
wielotranzy storo we typu UL l i l i i UL 1102.

Schemat blokowy przetwornika 712 jest przedstawiony na rys. 3.11. Linią przerywaną
zaznaczono układy umieszczone na płycie analogowej. Dzięki zastosowaniu wysokostabilnego
źródła napięcia piedestału, z którego odpowiednio dobrana wartość napięcia jest wprowadzana
przez symetrycznie zrównoważoną bramkę liniową do kondensatora pamięciowego układu
wydłużającego, uzyskano zwiększenie bezwzględnej wartości amplitudy impulsów
przetwarzanych. Tego rodzaju modyfikacja układowa zmniejsza błędy wprowadzane przez
diodowo-pojemnościowy układ wydłużający i poprawia liniowość przetwarzania impulsów o
małej amplitudzie. Napięcie piedestału jest wprowadzane do układu wydłużającego w chwili
zamykania bramki liniowej, tj. po wykryciu szczytu impulsu przetwarzanego. Aby wynik
przetwarzania a/c odpowiadał rzeczywistej amplitudzie impulsu wejściowego, w rejestrze
adresowym przeprowadza się cyfrową korekcję zarówno piedestału bramki liniowej
(regulowanego) jak i piedestału związanego z histerezą układu wydłużającego (nie regulowanego).
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Rys. 3.11 Schemat blokowy przetwornika analogowo-cyfrowego typu 712

Kolejne modyfikacje objęły układ zamiany amplituda-czas, w którym zastosowano kostkę
UL 1111 jako różnicowy stopień wejściowy wzmacniacza ładującego z tranzystorem w
połączeniach Darlingtona oraz dwustopniowy układ formujący bramkę czasową (szybki
dyskryminator na diodzie tunelowej połączony z komparatorem 710), stabilizujący "przywiązanie"
czasowe przedniego zbocza tego impulsu. Ponadto, zmieniono generator prądu linowego
rozładowania kondensatora pamięciowego, w którym również zastosowano kostkę UL 1111 z
tranzystorami pracującymi w warunkach kompensacji zmian termicznych napięć UBE.

W części cyfrowej, uproszczono logikę, zmodyfikowano układ generatora zegarowego oraz
wprowadzono programowaną matrycę diodową do rejestru adresowego, pozwalającą na łatwą
eliminację dodatkowych impulsów serii zegarowej związanych z piedestałem bramki liniowej i
histerezą układu zamiany amplituda - czas.

Sposób praktycznej realizacji metody zwiększania amplitudy impulsów w przetworniku
712 oraz sposób przełączania prądu liniowego rozładowania zostały objęte zastrzeżeniami
patentowymi przez autora [59].

Przetwornik a/c typu 712 charakteryzuje się następującymi zasadniczymi parametrami:
wejściowy zakres amplitud impulsów od 100 mV do 10 V; ustawiana maksymalna liczba kanałów
256, 512 i 1024, częstotliwość zegarowa 50 MHz, maksymalny czas konwersji około 24 /xs; dolny
próg przetwarzania regulowany zewnętrznie (helitrim) od 50 mV do 10 V, górny próg
przetwarzania (analogowy) ustawiany wewnętrznie na 10,5 V, ustawiane przekroczenie adresu
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na 128, 256 i 1024 kanałów, cyfrowe przesuwanie kanału zerowego od 128 do 896 z
najmniejszym skokiem 128 kanałów, nieliniowość całkowa < ± 0.1% i nieliniowość różniczkowa
< ± 1% (w 98% zakresu pomiarowego). Sygnały i rozkazy CAMAC identyczne jak w przypadku
przetwornika 711.

Na rys. 3.12 przedstawiono wynik pomiaru nieliniowości różniczkowej przetwornika 712
wykonany przy użyciu generatorów PB-4 i LG-1 (BNC). Pomiar wykonano przyłączając
przetwornik 712 do systemu analizatora wielokanałowego Nuclear Data - 4420 z maszyną
cyfrową ND-812. Przy nastawie wzmocnienia konwersji równego 512-kanałów i zebraniu około
64 000 zliczeń/kanał, zmierzona nieliniowość różniczkowa jest niniejsza od ± 0.7%. Przykładowy
pomiar widma promieniowania gamma 2 5 2C f przy użyciu przetwornika 712 jest pokazany na rys.
3.13. Pomiar wykonano w warunkach dużej częstości zliczania (około 1,2x105 imp/s).

Przetwornik a/c typu 712 został wdrożony do produkcji w ZAE POLON na przełomie
1977/78 roku. W ciągu następnych 10 lat wyprodukowano ponad 9 tysięcy bloków 712. Część
z nich znalazła zastosowanie w krajowych laboratoriach fizyki i techniki jądrowej, większość
bloków 712 - wyeksportowano. Spośród wielu zastosowań przetworników 712 można
przykładowo wymienić niektóre z nich: wielokanałowe analizatory amplitudy Varsan
(VARSOFT), RW - 101 (WITRA), TRISTAN 1024 (POLON), DESP (IFJ), Hetman (ELEKTOR)
[60], spektrometr czasu przelotu neutronów [61], system wieloparametryczny RAJ [62].
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Rys. 3.12 Pomiar nieliniowości różniczkowej (512-kanałów)
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Rys. 3.13 Pomiar widma promieniowania gamma 2 5 2Cf (1024-kanały)

Jak wspomniano w p.3.1.3, jednym z czynników pogarszających liniowość różniczkową
przetworników Wilkinsona jest efekt parzystości - nieparzystości. Znana metoda polepszania
liniowości różniczkowej polega na uśrednianiu błędów parzystości-nieparzystości [36]. W celu
sprawdzenia skuteczności tej metody uśredniania został opracowany z inicjatywy autora model
laboratoryjno-doświadczalny 12-bitowego przetwornika a/c [63], przejmując większość rozwiązań
układowych z przetwornika 712. Wprowadzone modyfikacje polegały na rozbudowie rejestru
adresowego i wprowadzeniu dodatkowych układów służących do uśredniania błędów parzystości-
nieparzystości i do programowego ustawiania parametrów pomiarowych: wzmocnienia konwersji
i cyfrowego przesuwania zera. Dane o wartościach programowanych parametrów są wpisywane
z magistrali CAMAC przy użyciu następujących rozkazów: F(17)A(0) - wpisywanie cyfrowej
wartości wzmocnienia konwersji (512, 1024, 2048 lub 4096 kanałów) z szyn W1-W4, oraz
F(17)A(1) - wpisywanie cyfrowej wartości przesunięcia zera z szyn W1-W4 do rejestru
sterującego. Całkowite przesunięcie zera odpowiada sumie liczb kanałów wynikającej ze stanów
logicznych na szynach W1-W4 (od 256 do 3840 kanałów z najmniejszym skokiem 256 kanałów).
W przetworniku zachowano również możliwość ręcznego ustawiania obydwu programowanych
parametrów.

Sposób realizacji uśredniania błędu nieliniowości różniczkowej wywołanego efektem
parzystości-nieparzystości zilustrowano na rys.3.14. Wybrane przebiegi czasowe przedstawiono
na rys.3.15. Wartość m jest ustawiana w dodatkowym rejestrze "m" złożonym z trzech
przerzutników typu 7474. Po każdym cyklu przetwarzania sygnał otwierający bramki odczytu
powoduje dodanie 1 do zawartości rejestru "m". Sygnał "uzupełnienie" ustawiający początkowy
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stan rejestru adresowego powoduje wpisanie ujemnej zawartości rejestru "m" do przerzutników
2° - 22 rejestru adresowego. Jednocześnie uzupełnienie tej zawartości jest wpisywane do
4-bitowego rejestru pomocniczego złożonego z 4 przerzutników 7474.

Po zakończeniu procesu przetwarzania i zliczeniu impulsów serii zegarowej przez rejestr
wyjściowy, sygnał końca konwersji uruchamia pomocniczy wyzwalany generator o częstotliwości
ok. 3 MHz. Jednocześnie sygnał końca konwersji ustawia w stan 1 ostatni przerzutnik rejestru
pomocniczego, który następnie rozpoczyna zliczanie impulsów z generatora 3 MHz. Zliczanie to
trwa aż do momentu powrotnego przerzutu ostatniego przerzutnika, gdyż ten przerzut powoduje
zatrzymanie generatora 3 MHz. W ten sposób generator wysyła krótką serię o liczbie impulsów
stanowiącej uzupełnienie do 8 liczby m poprzednio wpisanej do 3 przerzutników rejestru
adresowego. Seria z generatora 3 MHz jest zliczana również w rejestrze adresowym korygując
zapisany w nim wyniki przetwarzania o wprowadzoną poprzednio liczbę m.

Pomiary porównawcze nieliniowości różniczkowej przetwornika wykonano przy
włączonym i wyłączonym układzie uśredniania dla różnych wartości wzmocnienia konwersji. Do
wejścia przetwornika doprowadzano impulsy modulowane przebiegiem piłowym z wzorcowych
generatorów PB-4 i LG-1 (BNC). Dane wyjściowe z przetwornika a/c rejestrowano za pomocą
systemu analizatora wielokanałowego TRIDAC (Intertechnique). Błędy nieliniowości
różniczkowej obliczono na podstawie maksymalnych wartości rozrzutów liczby zliczeń w
kanałach w stosunku do średniej liczby zliczeń. Otrzymano następujące rezultaty, które
zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1.
Wyniki pomiarów nieliniowości różniczkowej 12-bitowego/50 MHz modelu

laboratoryjno-doświadczalnego przetwornika a/c Wilkinsona

Liczba kanałów

Nieliniowość różniczkowa
przetwornika bez układu

uśredniania

Nieliniowość różniczkowa
przetwornika z układem

uśredniania

4096

± 2,3%

± 1,3%

2048

± 2,1%

± 0,5%

1024

+ 1,9%

± 0,6%

512

± 1,5%

t 0,5%

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy włączonym układzie uśredniania błąd nieliniowości
różniczkowej jest prawie 2-krotnie mniejszy przy nastawie 4096-kanałów i 3-krotnie mniejszy
przy nastawach 2048, 1024 i 512 kanałów. Są to rezultaty uzyskane dla częstotliwości generatora
zegarowego równej 50 MHz, tzn. takiej samej jak w przetworniku 712.
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Przetwornik a/c typu 713

Przetwornik analogowo-cyfrowy (a/c) 713 [64] jest kolejnym przetwornikiem
spektrometrycznym typu Wilkinsona opracowanym w ZEJ IPJ przy decydującym udziale autora.
W porównaniu z przetwornikami 711 (9 bitów, 50 MHz) i 712 (10 bitów, 50 MHz), przetwornik
713 charakteryzuje się 12-bitową rozdzielczością i maksymalnym czasem przetwarzania około
43 fis (częstotliwość generatora zegarowego równa 100 MHz).

Przetwornik 713 jest przystosowany zarówno do cyfrowego pomiaru amplitudy impulsów
(PHA) o przypadkowych rozkładach czasowych, jak i do pomiarów napięć stałych lub
wolnozmiennych techniką próbkowania (VSA). Dzięki podwójnemu systemowi wyjść danych i
sygnałów sterujących może być stosowany zarówno w zestawach pomiarowych CAMAC, jak i
w innych systemach współpracujących z komputerami. W przetworniku 713 wprowadzono nowe,
w stosunku do przetworników 711 i 712, rozwiązania układowe i technologiczne.

Efektem wstępnych prac projektowo-konstrukcyjnych był model laboratoryjny
przetwornika a/c typu 713 oznaczony jako 713(A). Model ten został poddany szczegółowym
badaniom sprawdzającym. Następnie, zgodnie z potrzebami prac realizowanych w ZEJ IPJ
wykonano trzy krótkie serie prototypowe przetworników 713: 713(B) - 3 bloki, 713(C) - 2 bloki
i 713(D) - 2 bloki. Mając na uwadze wdrożenie przemysłowe przetwornika 713 zoptymalizowano
niektóre jego układy pod względem właściwości konstrukcyjno-technologicznych, stało- i
zmiennoprądowych warunków pracy, wymienności oraz tolerancji wartości elementów. Z tych
względów w przetwornikach kolejnych serii (B,C,D) wprowadzono - głównie w części
analogowej - pewne rozwiązania wariantowe, aby uzyskać dodatkowe wyniki eksperymentalne.

Reasumując, realizacje kolejnych wersji przetwornika pozwalały na obserwację zmian
wartości zasadniczych parametrów i ich powtarzalności. Ponadto, przed wykonaniem każdej
następnej serii prototypowej przetworników 713, zbierano i starano się uwzględnić uwagi
użytkowników, którym przetworniki 713 lub zestawy wielokanałowych analizatorów amplitudy
z tymi przetwornikami były poprzednio przekazane do eksploatacji.

Schemat blokowy przetwornika a/c typu 713 przedstawiono na rys. 3.16. Przetwornik ma
konstrukcję 2-płytową. Płyta analogowa zawiera następujące układy (objęte na rysunku linią
przerywaną): wzmacniacz separujący, bramka liniowa, układ wydłużający wartości szczytowe
impulsów z diodą D i kondensatorem pamięciowym C w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego,
układ formujący impuls bramki czasowej, programowany (ustawianie wzmocnienia konwersji)
generator prądu liniowego rozładowania kondensatora pamięciowego z przełącznikiem
tranzystorowym tego prądu, układ szybkiego rozładowania kondensatora pamięciowego oraz
dyskryminatory dolnego i górnego progu przetwarzania. Układ wydłużający, generator prądu
liniowego rozładowania z przełącznikiem tego prądu oraz układ formowania bramki czasowej
tworzą konwerter amplituda-czas.
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Na płycie cyfrowej, która zapewnia połączenie z magistralą CAMAC znajdują się:
kwarcowy generator zegarowy o częstotliwości 100 MHz, układ fazujący i 12-bitowy rejestr
adresowy - tworzące konwerter czas-cyfra oraz dwa zespoły bramek wyjściowych (do
wyprowadzania danych na magistralę CAMAC lub do pamięci zewnętrznej), programowany układ
przekroczenia adresu i programowany układ przesuwania kanału zerowego. Ponadto na tej płycie
są umieszczone układy logiczne przetwornika i dekodera NAF sygnałów i rozkazów CAMAC.

W przetwornikach 713 zastosowano cztery wariantowe rozwiązania układów
wydłużających (wyodrębnione linią przerywaną), z których dwa przedstawiono na rys. 3.17 i rys.
3.18. Wprowadzenie układów wydłużających o odmiennej budowie do przetworników 713
kolejnych serii, miało przede wszystkim na celu znalezienie konstrukcji optymalnej zarówno z
punktu widzenia wymaganych właściwości przetwornika, jak i zastosowania różnych rodzajów
elementów mając na uwadze także ich aktualną dostępność.

W układzie wydłużającym z rys. 3.17 stopień różnicowy wzmacniacza operacyjnego
zbudowany z tranzystorów bipolarnych T3 i T4 poprzedzają wtórniki napięciowe zbudowane z
tranzystorów unipolarnych T1,T2 typu J-FET. Obciążeniem dynamicznym tranzystora T3 jest
zwierciadło prądowe Wilsona (T5-T7).
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Rys. 3.17 Uproszczony schemat konwertera amplituda-czas przetwornika a/c typu 713 (B)
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Kondensator pamięciowy C jest ładowany prądem z wyjścia wtórnika napięciowego T8 przez
diody Dl i D2 (pojemność wypadkowa dwóch diod połączonych szeregowo jest mniejsza od
pojemności diody pojedynczej). Diody D3 i D4 ograniczają skok napięcia na wejściu układu
formującego bramkę czasową, a diody D5 i D6 zmniejszają wzmocnienie wzmacniacza
operacyjnego przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego.

Iiwulsouy ufetad uw4>ui*J«cy

Rys. 3.18 Uproszczony schemat konwertera amplituda-czas przetwornika a/c typu 713 (D)

Na rys. 3.18 przedstawiono najlepszą wersję układu wydłużającego, który ma istotną zaletę
w porównaniu z innymi układami. Dzięki użyciu i odpowiedniemu połączeniu ze sobą dwóch
wzmacniaczy różnicowych (Tl, T2 i T3, T4) uzyskano - oprócz wejścia dla impulsów
wydłużanych - drugie wejście sterujące, na które można podać stałe napięcie polaryzujące UB.
Zmiana napięcia UB w niewielkich granicach (np. za pomocą wieloobrotowego precyzyjnego
potencjometru typu helipot lub helitrim), wywołuje odpowiednią zmianę szerokości impulsu
bramki czasowej na wyjściu układu formującego. W ten sposób można zmieniać liczbę impulsów
zegarowych wprowadzanych do rejestru adresowego, i tym samym, wartość kodu adresowego
odpowiadającą amplitudzie impulsu przetwarzanego. Regulację tę wykorzystano do płynnego
ustawiania kanału zerowego w granicach +/- 6% pełnego zakresu przetwarzania i stanowi ona
uzupełnienie cyfrowego (skokowego) przesuwania kanału zerowego - o najmniejszym skoku 256
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kanałów. Ponadto, zamiast pary tranzystorów J-FET zastosowanej w poprzednim rozwiązaniu,
w wersji przedstawionej na rys. 3.18 jest wystarczający pojedynczy tranzystor J-FET.

Uproszczony schemat generatora i przełącznika prądu liniowego rozładowania jest
pokazany na rys. 3.19. Generator prądu zawiera wzmacniacz operacyjny A, tranzystor unipolarny
T5 (J-FET), skompensowaną termicznie diodę Zenera Dl i zespół przełączanych rezystorów
R,4-R4 do programowania wartości prądu liniowego rozładowania Io w zakresie od 0,125 mA
(4096 kanałów) do 1 mA (512 kanałów). Wzmacniacz operacyjny porównuje napięcie powstające
pod wpływem prądu Io na jednym z wybranych rezystorów od R, do R4 z napięciem
wytwarzanym przez diodę Zenera. W efekcie, wartość prądu Io jest stabilizowana zarówno w
funkcji zmian temperatury, jak i zmian napięcia zasilającego -U a.

Rys. 3.19 Uproszczony schemat generatora i przełącznika prądu liniowego rozładowania

Prąd liniowego rozładowania kondensatora pamięciowego C jest włączany i wyłączany
synchronicznie z pierwszym i ostatnim impulsem serii zegarowej za pomocą przełącznika
prądowego zbudowanego z tranzystorów Tl, T2 (J-FET) i T3, T4. Do przełączania prądu Io

wykorzystuje się różnicowy sygnał sterujący (ECL) podawany z układu fazującego za pomocą
współskrętnej pary przewodów.
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Rys. 3.20 Schemat generatora zegarowego i układu fazującego

Schemat generatora zegarowego 100 MHz i układu fazującego przedstawiono na rys. 3.20.
Do wytwarzania impulsów zegarowych o dokładnej i stabilnej częstotliwości, mających postać
fali prostokątnej zastosowano generator kwarcowy z bramką ECL (Gl, 1/4 10102). Elementy L,
i C, tworzą układ rezonansowy. Kondensator C2 umożliwia dokładne dostrojenie częstotliwości
do wartości 100 MHz. Dzielnik rezystorowy R,, R2 wytwarza napięcie referencyjne UB B = -1,3
V polaryzujące wejście bramki Gl. Bramka G2 (1/4 10102) separuje generator od układów
cyfrowych sterowanych impulsami zegarowymi.

Połączone kaskadowo przerzutniki bistabilne Bl i B2 (10131) oraz bramka iloczynowa
G3 (1/4 10102) tworzą zasadniczą część układu fazującego. Przy fazowaniu impulsu bramki
czasowej z impulsami zegarowymi wykorzystuje się właściwości przerzutników typu D, aby
uzyskać serię impulsów zegarowych o jednakowej amplitudzie i kształcie. Sygnał różnicowy z
przerzutnika B3 (1/2 10131), przełączanego przednim zboczem impulsu z wyjścia Q przerzutnika
B2 (skorelowanym czasowo z pierwszym impulsem serii zegarowej), powoduje synchroniczne
włączenie prądu liniowego rozładowania. Sposoby realizacji układu fazującego i przełącznika
prądu liniowego rozładowania zostały objęte zastrzeżeniami patentowymi [65]. Koniec impulsu
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bramki czasowej, wyznaczany samoczynnie przez układ wydłużający, jest również fazowany z
impulsami serii zegarowej.
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Rys. 3.21 Schemat rejestru adresowego

Wprowadzenie w przetwornikach 713 generatora zegarowego o częstotliwości 100 MHz
zwiększyło wymagania co do szybkości pracy rejestru adresowego. Problem ten został rozwiązany
przez zbudowanie części rejestru z przerzutników serii ECL. Na rys. 3.21 pokazano schemat
rejestru adresowego. Pierwsze trzy przerzutniki B4-r-B6 (bity 2°-22) rejestru są typu 10131 i
zliczają impulsy zegarowe o częstotliwości 100 MHz, natomiast pozostałe przerzutniki serii TTL
(bity 23-2") są typu 7474 i zliczają impulsy zegarowe o częstotliwości 12,5 MHz.

W tablicy 2 zestawiono niektóre właściwości przetworników a/c 713 w poszczególnych
seriach prototypowych. Wskazują one na równoważność zastosowanych rozwiązań wariantowych,
szczególnie pod względem właściwości elektrycznych układów wydłużających, o czym świadczy
powtarzalność błędu nieliniowości różniczkowej na wymaganym poziomie około ±1%. Wynika
stąd, że dobór elementów - szczególnie w części analogowej przetwornika - nie jest krytyczny
i w zależności od aktualnej dostępności podzespołów, jedno rozwiązanie wariantowe może być
zastąpione drugim.
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Tablica 2
Porównanie niektórych właściwości przetworników a/c typu 713 w różnych wariantach konstrukcyjnych

Przetwornik 713

Wzmocnienie
wzmacniacza
separującego

Wzmocnienie bramki
liniowej

Układ wydłużający

Możliwość
precyzyjnej regulacji

kanału zerowego

Nieliniowość
różniczkowa

Nieliniowość
całkowa

A

-1

-1

z para dopasowanych
tranzystorów J-FET

nie ma

< +/- 1,2%

< +/-0,05%

B

+ 1

+ 1

z parą dopasowanych
tranzystorów J-FET

nie ma

< +/-0,9%

< +/-0,05%

C

+ 1

+ 1

z pojedynczym
tranzystorem J-FET

nie ma

< +/- 1%

< +/-0,05%

D

+ 1

+ 1

z pojedynczym
tranzystorem J-FET

jest (przez zmianę
napięcia UB)

<. +1-0,95%

< +/-0,05%

Jak wspomniano poprzednio, kolejne serie prototypowe przetworników 713 powstawały
w różnych okresach czasu, co podyktowane było potrzebami wynikającymi z prac realizowanych
w ZEJ IPJ. Z początkiem roku 1986 został przekazany do wdrożenia w ZAE POLON
przetwornik 713 (B) z układem wydłużającym z rys. 3.17. Niestety, po wykonaniu 2 prototypów
przemysłowych przetworników 713(B), z których jeden był testowany z pozytywnymi rezultatami
w ZEJ IPJ, produkcja seryjna przetworników 713 w ZAE POLON została zaniechana z przyczyn
ekonomicznych.

Prace usprawniające przetwornik 713 były jednak nadal kontynuowane i wkrótce została
opracowana ostateczna wersja przetwornika 713 (D) z układem wydłużającym przedstawionym
na rys. 3.18. Przetwornik 713 (D) (dla potrzeb prac zakładowych zostały wykonane 2
przetworniki) charakteryzuje się następującymi parametrami: zakres amplitud wejściowych od 50
mV do 10 V, regulacja dolnego progu przetwarzania od 50 mV do 1 V, górny próg przetwarzania
stały i równy 10 V, regulacja analogowa kanału zerowego w zakresie ± 6% zakresu
przetwarzania, ustawianie wzmocnienia konwersji w zakresach 512, 1024, 2048 i 4096 kanałów,
cyfrowe przesuwanie kanału zerowego od 0 do 3840 kanałów z najmniejszym skokiem 256-
kanalów, przekroczenie rejestru adresowego ustawiane na 512, 1024, 2048 i 4096 kanałów,
nieliniowość całkowa < ± 0,05% i nieliniowość różniczkowa ± < 1% w 99% pełnego zakresu
przetwarzania, niestabilność wzmocnienia konwersji < 0,01%/°C, niestabilność długoczasowa ok.
1 kanał/24h, czas przetwarzania [1,5+0,0 l(N+X)]/xs, gdzie: N - numer kanału, X - cyfrowe
przesunięcie kanału zerowego. Przyjmowane rozkazy CAMAC: F(0)A(0), F(2)A(0), F(8)A(0),
F(10)A(0), F(24)A(0), F(26)A(0). Konstrukcja mechaniczna: moduł CAMAC o podwójnej
szerokości.
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Przetwornik a/c typu SRC - 1

Aktualne potrzeby spektrometrii jądrowej oraz szerokie rozpowszechnienie komputerów
osobistych w laboratoriach fizyki i techniki jądrowej zdecydowały o podjęciu prac nad nowym
wielokanałowym analizatorem amplitudy z przetwornikiem a/c o dużej rozdzielczości.
W rezultacie, w ramach programu CPBR 5.8 (cel 1.35A) w ZEJ IPJ został opracowany przy
udziale autora 8000 - kanałowy analizator amplitudy [66, 67] w postaci zespołu dwóch kart (tzw.
wkładki) do komputerów rodziny IBM PC/XT/AT. Jedna z kart zawiera 13-bitowy (8192-
kanałowy)/ 100 MHz przetwornik a/c Wilkinsona typu SRC-1. Na drugiej karcie, zaopatrzonej
w złącze krawędziowe do połączenia z magistralą komputera, jest umieszczona pamięć bufora
typu histogramowego o pojemności 8k słów 24-bitowych oraz układy pomocnicze. Wbudowana
do komputera wkładka analizatorowa może pracować w trybie akwizycji autonomicznej,
pozwalając na wykorzystanie w tym czasie komputera do innych celów.

Pracą analizatora steruje oprogramowanie (modyfikacja oprogramowania systemu SWAN
[67]), obejmująca nastawę parametrów pomiaru, kontrolę zbierania danych, wizualizację i
akwizycję widm oraz ich opracowanie statystyczno-matematyczne.

Schemat blokowy przetwornika a/c typu SRC-1 (13-bitów/lOO MHz) jest przedstawiony
na rys. 3.22. Pomijając opisy typowych układów zamieszczone w części dokumentacji
obejmującej sprzęt [66], warto zwrócić uwagę na niektóre innowacyjne rozwiązania techniczne.
Dotyczą one programowanych za pomocą magistrali komputera nastaw wzmocnienia konwersji,
cyfrowego przesuwania kanału zerowego i przekroczenia rejestru adresowego. Ponadto, w celu
polepszenia liniowości różniczkowej zastosowano zmodyfikowany układ uśredniania, a także w
celu ograniczenia oddziaływania zakłóceń wytwarzanych przez układy komputerowe na
przetwornik, wprowadzono impulsowe zasilanie sumatora poprzedzającego rejestr zatrzaskowy
danych wyjściowych. Dane określające nastawiane parametry pomiarowe przetwornika są
wprowadzane z 6-bitowej magistrali programującej do trzech 6-bitowych rejestrów zatrzaskowych
pod wpływem sygnałów zapisu WR1, WR2 i WR3.

Do przełączania wzmocnienia konwersji (CONV. GAIN) zastosowano programowane
źródło prądu liniowego rozładowania kondensatora pamięciowego, przedstawione na rys. 3.23.
Prąd liniowego rozładowania Io kondensatora pamięciowego C jest dostarczany z dwóch,
połączonych równolegle przetworników c/a typu DAC 08 z zewnętrznym źródłem
wysokostabilnego napięcia odniesienia +10 V typu MAC-01.

Przetworniki c/a są sterowane 6-bitowym słowem z magistrali programującej (bity
D0-D5), zgodne z tablicą 3. Wartości prądów Io dla poszczególnych nastaw wzmocnień
konwersji wynoszą odpowiednio: 100 fiA dla 8192-kanałów, 200 fiA dla 4096-kanałów, ...,
3200 /iA dla 256-kanałów. Jednocześnie z nastawą wzmocnienia konwersji są programowane bity
24 do 26 rejestru adresowego przez wczytanie do nich ujemnego piedestału cyfrowego
(PEDESTAL).
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Rys. 3.22 Schemat blokowy praetwomika a/c typu SRC-1 (8k/100 MHz)



Rys. 3.23 Schemat programowanego źródła prądu liniowego rozładowania z tranzystorowym
przełącznikiem prądowym

Operacja wczytania piedestału do rejestru adresowego (bity DO i Dl) ma na celu po pierwsze -
eliminację zliczeń impulsów serii zegarowej odpowiadających początkowemu odcinkowi
przebiegu napięcia liniowo-opadającego (tuż po rozpoczęciu rozładowania kondensatora
pamięciowego). Odcinek ten odznacza się gorszą liniowością niż dalsza część przebiegu. W ten
sposób, zliczanie serii zegarowej odbywa się w bardziej liniowej części przebiegu "piłowego".
Po drugie, umożliwia zwiększenie ujemnego piedestału o kolejne 16 zliczeń tak, aby
skompensować analogowe opóźnienie propagacyjne będące przyczyną opóźnionego startu
liniowego rozładowania kondensatora pamięciowego. Na przykład, przy nastawie wzmocnienie
konwersji równej 8192 odejmuje się 80 zliczeń impulsów serii, na które składają się 64 zliczenia
eliminujące nieliniowość "piły" i 16 zliczeń kompensujących opóźnienie startu rozładowania.
Ponieważ opóźnienia propagacyjne są takie same przy wszystkich nastawach wzmocnienia
konwersji, więc w każdym przypadku odejmuje się stałą liczbę 16 zliczeń. Straty zliczeń
wynikające z przesunięcia na bardziej liniową część "piły" są uzupełniane przez odpowiednią
regulację "zera" w układach analogowych.
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Tablica 3.
Nastawy programowane przetwornika a/c 8k/100 MHz

CONVERSION
GAIN

PEDESTAL

CONTROL BUS

256

512

1024

2048

4096

8192

LSB

DO

0

0

0

0

0

1

Dl

0

0

0

0

1

0

D2

0

0

0

1

0

0

D3

0

0

1

0

0

0

D4

0

1

0

0

0

0

MSB

D5

1

0

0

0

0

0

UWAGI

Programowane przez
wybór 256 8192
kanałów w pełnym

zakresie przetwarzania
amplitud równym

+ 8,2 V

256

512

1024

2048

4096

8192

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

32 zliczenia

32 zliczenia

32 zliczenia

32 zliczenia

48 zliczeń

80 zliczeń

DIGITAL
OFFSET

0

128

256

512

1024

2048

4096

8064

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

Programowany od 0 do
8064 z najmniejszym
skokiem 128-kanałów

ADDRESS
OVERFLOW

256

512

1024

2048

4096

8192

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Programowany przez
wvbór256,..., 8192

kanaiów jako OVF rej.
adr. i jako ograniczenie
adresu przesyłanego do

bufora

Bity od 27 do 212 rejestru adresowego są programowane na wartość ujemną nastawą
DIGITAL OFFSET, umożliwiającą przesuwanie kanału zerowego. Wczytanie dowolnej
kombinacji "offsetu" cyfrowego od 0 do 8064 kanałów z minimalnym skokiem 128 kanałów,
powoduje przesunięcie rejestrowanego widma w lewo na osi numeru kanału (energii) w stosunku
do kanału zerowego.

Długość słowa danych (adresu) przekazywanego do bufora jest wybierana przez nastawę
przekroczenia adresu (ADDRESS OVERFLOW). Stany wybranego i wprowadzonego do rejestru
zatrzaskowego programowanego przekroczenia 6-bitowego słowa cyfrowego (patrz tablica 3) są
porównywane w komparatorze cyfrowym (układy logiczne przetwornika) ze stanami sześciu
najstarszych bitów 14-bitowego słowa danych uzyskiwanego na wyjściu sumatora. Jeśli
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odpowiedź komparatora jest w postaci logicznej "1" , to jest wysyłany sygnał DATA READY
(DR) i dane są przepisywane do bufora. Jeśli odpowiedź jest w postaci logicznego "0", to sygnał
DATA READY jest blokowany i dane (adres) nie są przekazywane do bufora. Odpowiedź
komparatora w postaci logicznego "0" może pojawić się w dwóch przypadkach:

"underflow", tzn. gdy rejestr adresowy nie zostanie wyzerowany po rozpoczęciu liniowego
rozładowania (przypadek "underranged data")
"overflow", tzn. gdy wybrana długość słowa w rejestrze adresowym zostanie przekroczona
(przypadek "overranged data").
W celu polepszenia liniowości różniczkowej, w przetworniku SCR-1 zastosowano układ

uśredniania błędów parzystości-nieparzystości w wersji zmodyfikowanej, przedstawionej na
rys. 3.6. Bity 2° - 23 rejestru adresowego są programowane z 4-bitowego licznika uśredniającego
na różne wartości liczby zliczeń, zmieniające się od 0 do 15. Zawartość licznika uśredniającego
jest zmieniana o 1 po zakończeniu konwersji sygnałem EOC 1 z logiki. Komplement
uśredniającego słowa cyfrowego jest wczytywany jako ujemna wartość do rejestru adresowego
przed rozpoczęciem następnej konwersji. Jednocześnie, komplement słowa uśredniającego jest
dodawany w sumatorze do wyniku przetwarzania, uzyskanego przez liniowe rozładowanie
kondensatora pamięciowego. W rezultacie, wynik przetwarzania nie ulega zmianie, ale błędy
parzystości-nieparzystości powstające w czasie pracy rejestru adresowego będą redukowane przez
operację uśredniania. Dzięki uśrednianiu, również wpływ zakłóceń pochodzących z układów
komputerowych jest mniejszy.

Kolejna modyfikacja wprowadzona do przetwornika SCR-1 polega na impulsowym
podawaniu napięcia zasilającego do 14-bitowego sumatora, ulokowanego pomiędzy rejestrem
adresowym i wyjściowym rejestrem zatrzaskowym danych. W czasie przetwarzania, napięcie +5
V zasilające sumator jest wyłączone, co skutecznie ogranicza oddziaływanie zakłóceń
elektrycznych pomiędzy komputerową magistralą danych a wewnętrzną magistralą danych
przetwornika. Napięcie to jest włączane impulsowo po zakończeniu konwersji na czas około 500
ns, tj. na czas potrzebny do ustalenia się stanów logicznych na wyjściu sumatora i czas potrzebny
na wpisanie tych stanów do wyjściowego rejestru zatrzaskowego (wyjścia bitów A0-A12 na
komputerową magistralę danych).

Wprowadzenie układu uśredniania, impulsowego zasilania sumatora, odpowiednia
lokalizacja generatora 100 MHz i układu fazującego na karcie przetwornika, rozdzielenie masy
analogowej i cyfrowej, filtracja napięć zasilających, itd., umożliwiły uzyskanie parametrów
przetwornika SRC-1, które są porównywalne z parametrami 13-bitowych/100 MHz
spektrometrycznych przetworników a/c budowanych w systemach modułowych NIM lub
CAMAC.

Przetwornik SRC-1 charakteryzuje się następującymi zasadniczymi parametrami: zakres
przetwarzanych amplitud impulsów od 0 do 8,2 V, nieliniowość całkowa < +0,05%, nieliniowość
różniczkowa < ±1,2% (w 99% pełnego zakresu przetwarzania), dryf termiczny wzmocnienia
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konwersji i zera < ±0,01% pełnego zakresu przetwarzania na 1°C, czas przetwarzania [1,5+0,01
(N+X)] /us, gdzie: N - numer kanału, X - cyfrowe przesunięcie kanału zerowego.

W przedstawionym przeglądzie ważniejszych opracowań własnych przetworników
Wilkinsona nie wspomniano o pracach cząstkowych, które powstały również z udziałem autora
przy okazji lub były pośrednio związane z tymi opracowaniami. Należą do nich: szybka dekada
licząca [68], wzmacniacz liniowy [69], dyskryminator całkowy [70], urządzenie do rejestracji
danych z spektrometru masowego zawierające przetwornik Wilkinsona [71], przetwornik
czas-cyfra [72], wysokostabilne źródła prądu stałego [73] oraz 16-kanałowe urządzenie z
układami wydłużającymi i multiplekserem [74].

3.2.2 Stan techniki w grupie przetworników Wilkinsona

W tablicy 4 zestawiono wybrane spektrometryczne przetworniki a/c typu Wilkinsona
wytwarzane seryjne przez znane firmy w standardach modułowych NIM lub CAMAC,
umieszczanych na kartach wkładek analizatorowych (PCA) lub wbudowanych do wolnostojących
analizatorów amplitudy. Przetworniki te charakteryzują się maksymalnymi liczbami kanałów
(rozdzielczościami) od 1024, 2048, 4096, 8192 do 16 384 (odpowiednio od 10, 11, 12, 13 do
14-bitów) i częstotliwościami generatorów zegarowych od 50 MHz do 450 MHz.

Większość 12 i 13-bitowych przetworników jest wyposażona w generatory zegarowe o
częstotliwościach 100 MHz. Obecnie, najszybsze układy liczące charakteryzują się maksymalną
częstotliwością przełączania 600 MHz. Tak więc szybkość układów cyfrowych już nie jest
głównym czynnikiem ograniczającym wzrost szybkości działania przetworników Wilkinsona.
Czynnikiem takim jest raczej nie akceptowany błąd nieliniowości różniczkowej, którego wartość
zależy od intensywności występowania efektów parzystości-nieparzystości.
Układy uśredniania błędów parzystości-nieparzystości, z reguły stosowane w przetwornikach
Wilkinsona pracujących z częstotliwościami zegarowymi większymi od 100 MHz, w dużym
stopniu polepszają liniowość różniczkową. Tym niemniej, tylko firmy posiadające duże
doświadczenie w konstrukcji przetworników oferują przetworniki Wilkinsona z generatorami
zegarowymi o częstotliwościach większych od 100 MHz, np. z generatorami zegarowymi o
częstotliwościach 400 MHz lub 450 MHz.

Przetworniki Wilkinsona, jako jedyny rodzaj spektrometrycznych przetworników a/c nie
są wytwarzane w postaci mikroukładów scalonych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że do
ich budowy są stosowane różnego rodzaju komponenty elektroniczne, których scalenie na
wspólnym podłożu jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Trudno byłoby także uniknąć
zakłócającego oddziaływania części cyfrowej na część analogową, co uniemożliwiłoby uzyskanie
odpowiednich parametrów przetwornika. Z tych względów do budowy przetworników Wilkinsona
nadal stosuje się elementy dyskretne i układy monolityczne małej i średniej skali integracji.

Jednak w ostatnich latach konstrukcje przetworników Wilkinsona zaczęto dostosowywać
do wymagań standardu komputerów IBM PC. Pojawiły się komputerowe karty wielokanałowych
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Tablica 4.
Zestawienie wybranych spektrometrycznych przetworników a/c typu Wilkinsona wytwarzanych seryjnie w
standardach modułowych NIM lub CAMAC, umieszczanych na kartach PCA (Personal Computer Analyzer) lub
wbudowanych do wolnostojących analizatorów amplitudy

Maksymalna
rozdzielczość w

bitach

10

11

12

13

14

Częstotliwość generatora zegarowego

50 MHz

712 (P)

PCA2-ADC (I)

80/100 MHz

PCA-1000 (N)

PCA-INCARNA (I)

PCA-2000 (N)

PCA-9302 (S)

713 (IPJ) i wiele innych

8117 (L)

7411 (S)

800(O)

8075/76 (C)

570/571/575 (ND)

7157 (I)

8701 (C/ND)

PCA-SRC (IPJ)

PCA8-ADC (I)

PCA-8000 (N)

PCA-II (T/N)

PCA-9308/A (S)

579 (ND)

200MHz

CT 103 (I)

JCAN 21
C/H (SC)

400MHz

7420/G (S)

7166 (I)

450 MHz

8077 (C)

8706
(C/ND)

600 MHz

4716 (NU)

Oznaczenia producentów podane w nawiasach:

C - CANBERRA, C/ND - obecnie CANBERRA po połączeniu z NUCLEAR DATA, I - INTERTECHNIQUE,
PROBLEMÓW JĄDROWYCH, L - LABEN, N - NUCLEUS, ND - NUCLEAR DATA, NU - NUMELEC, O - EG
POLON, S - SILENA, SC - SCHLUMBERGER, T/N - obecnie TENNELEC/NUCLEUS

IPJ - INSTYTUT
and G ORTEC, P -

analizatorów amplitudy zawierające przetworniki a/c Wilkinsona, których właściwości
metrologiczne niewiele ustępują właściwościom przetworników tego rodzaju wykonanym w
standardzie NIM, uważanym za najlepsze. Parametry użytkowe przetworników wykonanych w
postaci kart analizatorowych są na ogół ustawiane programowo.

Postęp zaobserwowany w ostatnich latach dotyczy również technologii wykonania
przetworników. Jak wiadomo, w przetwornikach Wilkinsona wyodrębnia się dwie części
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funkcjonalne: część analogową, w której amplituda impulsu jest przetwarzana na czas, tj.
konwerter amplituda-czas oraz część cyfrową, w której czas jest przetwarzany na cyfrę tj.
konwerter czas-cyfra. Bufor pamięciowy, zawierający pamięć histogramową i inne układy
pomocnicze, można traktować jako trzecią część cyfrową, która w połączeniu z dwiema
pozostałymi częściami tworzy analizator amplitudy. Ten tradycyjny podział funkcjonalny został
zachowany przy opracowaniu dwóch modułów w standardach NIM i VME oraz karty
analizatorowej do komputerów rodziny IBM-PC/AT zawierających 16 384 kanałowe/600 MHz
przetworniki Wilkinsona [75], pracujące z układami uśredniania błędów parzystości
nieparzystości. Przetworniki te charakteryzują się wysokim stopniem integracji, dzięki
zastosowaniu analogowych (MOH) i cyfrowych (ECL, CMOS) układów scalonych typu ASIC.
Przetwornik 16k/600 MHz, wykonany w standardzie NIM (moduł o podwójnej szerokości) został
wdrożony do produkcji w firmie NUMELEC i oznaczony symbolem NU 4716. Jest on obecnie
najszybszym przetwornikiem Wilkinsona na świecie produkowanym seryjnie.

3.3 Kompensacyjne przetworniki a/c

Spektrometryczne przetworniki kompensacyjne tworzą drugą , obok przetworników
Wilkinsona, liczną grupą przetworników a/c najczęściej stosowanych w pomiarach
spektrometrycznych. W porównaniu z przetwornikami Wilkinsona charakteryzują się znacznie
krótszymi i niezależnymi od amplitudy impulsów (tzn. ustalonymi) czasami przetwarzania, a ich
rozwiązania konstrukcyjne są w większym stopniu oparte na układach scalonych.

Pełny rozwój klasycznych spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych z
wykorzystaniem znanej od dawna metody polepszania liniowości różniczkowej przez uśrednianie
szerokości kanałów nastąpił dopiero od chwili, gdy postęp w integracji układów scalonych
pozwolił na masową produkcję scalonych kompensacyjnych przetworników a/c i przetworników
c/a o doskonałych parametrach.

Szereg spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych o różnych parametrach
oferują firmy specjalizujące się w produkcji aparatury spektrometrycznej. Znane są też
opracowania laboratoryjne spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych, w których przez
połączenie klasycznej, kompensacyjnej metody przetwarzania a/c ze znaną metodą uśredniania
szerokości kanałów, uzyskano interesujące rezultaty [79-83].

Publikowane są również opracowania spektrometrycznych przetworników a/c, których
działanie jest oparte na metodach zbliżonych do metody kompensacyjnej. Na przykład, prototyp
8-bitowego przetwornika a/c zrealizowano w oparciu o technikę aproksymacji noniuszowej
(Vernier Approximation Technique) [84]. Technika ta pozwala na zwiększenie szybkości
przetwarzania.

W innych pracach tych samych autorów [85] opisano kompensacyjny spektrometryczny
przetwornik a/c o czasie konwersji 3,5 (LIS i nieliniowości różniczkowej mniejszej od ±2 % (bez
uśredniania szerokości kanałów). Rezultaty te uzyskano korygując własną nieliniowość
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różniczkową komercyjnego kompensacyjnego przetwornika a/c o czasie konwersji 2,5 fas i
nieliniowości różniczkowej ±1/2 LSB, za pomocą specjalnie wyselekcjonowanego przetwornika
c/a o polepszanych właściwościach i kilku dodatkowych układów analogowych. Dalszą poprawę
liniowości różniczkowej tego rodzaju przetwornika spektrometrycznego można uzyskać stosując
metodę uśredniania szerokości kanałów.

Wspomniana technika VAT oraz inne pomysły korygowania nieliniowości
kompensacyjnych przetworników a/c nie wzbudziły większego zainteresowania producentów
przetworników spektrometrycznych. Realizacja praktyczna tego rodzaju przetworników wymaga
zazwyczaj kłopotliwej selekcji elementów i wielu regulacji, trudno jest również uzyskać
wymaganą stabilność parametrów.

3.3.1 Wybrane opracowania przetworników kompensacyjnych

Prace nad spektrometrycznymi przetwornikami kompensacyjnymi zostały podjęte przez
autora i jego współpracowników dopiero w latach 1987-88, tj. z chwilą uzyskania pierwszych 12-
bitowych monolitycznych przetworników c/a typu K 594 PA1 (odpowiednik układu AD 562
firmy Analog Devices). Umożliwiły one budowę 12-bitowych kompensacyjnych przetworników
a/c, przy czym każdy z nich zawierał 3 układy scalone: przetwornik c/a, komparator napięcia i
rejestr aproksymacyjny. Jednak przed zastosowaniem 3-układowych przetworników
kompensacyjnych w przetwornikach spektrometrycznych należało sprawdzić ich własną liniowość
różniczkową, która przede wszystkim zależy od właściwości przetwornika c/a. W związku z tym,
przebadano i wyselekcjonowano z grupy ok. 30 sztuk przetworników c/a te, które w zestawie
przetwornika a/c wykazywały nieliniowość różniczkową < ± 1/2 LSB. Pomiary nieliniowości
różniczkowej wykonano po zoptymalizowaniu szybkości działania przetwornika a/c. Częstotliwość
generatora zegarowego dobrano tak, aby czas przetwarzania był równy około 24/xs (minimalny
czas porównania 2/xs/bit). Krótsze czasy przetwarzania wywoływały zauważalny wzrost błędu
nieliniowości różniczkowej.

Pierwsze dwa spektrometryczne przetworniki kompensacyjne typu SAA-1 i SAA-l(A)
zostały zaprojektowane do zestawów analizatorów wielokanałowych amplitudy organizowanych
w systemie CAMAC. Pod względem rozkazów i sygnałów CAMAC przetworniki SAA-1 i SAA-
1(A) są w pełni wymienne z przetwornikami 712 i 713 typu Wilkinsona.

Pozostałe przetworniki kompensacyjne typu SAA-2, SAA-3 i SAA-4 oraz SAA-5 i SAA-
6 z układami scalonymi nowej generacji opracowano do wielokanałowych analizatorów amplitudy
typu SWAN, instalowanych w mikrokomputerach rodziny IBM PC/XT/AT.

Przetworniki a/c typu SAA-1 i SAA-UA)

Z inicjatywy i przy decydującym udziale autora powstały dwa pierwsze przetworniki
kompensacyjne SAA-1 [86] i SAA-1 A [87].
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Rys. 3.24 Schemat blokowy 12-bitowych spektrometrycznych przetworników typu SAA-1 i SAA-1 (A)



W niniejszej pracy zostanie krótko zaprezentowany zmodyfikowany przetwornik SAA-l(A),
którego rozwiązania układowe niewiele różnią się od rozwiązań zastosowanych w przetworniku
SAA-1.

Schemat blokowy 12-bitowych spektrometrycznych przetworników typu SAA-1 i SAA-
1(A) jest pokazany na rys.3.24. Do wejścia analogowego przetwornika doprowadza się
odpowiednio wzmocnione i uformowane sygnały detektorowe. Sygnały te są jednocześnie
podawane do dyskryminatora stanu wejściowego (napięciowy próg dyskryminacji bliski zeru) i
do wejściowego wzmacniacza separującego o wzmocnieniu napięciowym równym jeden. Sygnał
wyjściowy z dyskryminatora inicjuje działanie układów sterujących, m.in. zostaje otwarta bramka
liniowa. Analogowy sygnał wejściowy po przejściu przez wzmacniacz separujący i otwartą
bramkę liniową ładuje kondensator pamięciowy C układu wydłużającego i detektora szczytu
impulsu. Uzyskane z układu wydłużającego napięcie quasi-stale jest następnie przekazywane przez
wyjściowy wzmacniacz separujący (wzmocnienie napięciowe równe jeden) do kompensacyjnego
przetwornika a/c i do dyskryminatorów progów przetwarzania (dolnego i górnego). Jeśli wartość
napięcia wydłużonego mieści się w przedziale pomiędzy progami przetwarzania, to po wykryciu
szczytu impulsu rozpoczyna się przetwarzanie a/c. Po zakończeniu przetwarzania kondensator
pamięciowy jest szybko rozładowany. Jeśli natomiast wartość napięcia wydłużonego jest mniejsza
od dolnego progu lub większa od górnego progu, to przetwarzanie nie odbywa się i kondensator
pamięciowy układu wydłużającego zostaje szybko rozładowany.

Uproszczony schemat układu wydłużającego i detektora szczytu impulsu zastosowanego
w obydwu przetwornikach przedstawiono na rys.3.25.

Układ wydłużający pracuje w konfiguracji nieodwracającego wzmacniacza operacyjnego
o wzmocnieniu równym 1 z silnym ujemnym sprężeniem zwrotnym. Na wyjściu wzmacniacza
są umieszczone wtórniki napięciowe Tl i T2 (para dopasowanych tranzystorów J-FET).
Tranzystory T3 i T4 tworzą wzmacniacz różnicowy ze źródłem prądowym (T5) w obwodach
emiterowych. Drugi stopień wzmacniający jest zbudowany na tranzystorze T8 typu p-n-p.
Tranzystor ten pracuje z przełączanym obciążeniem aktywnym w postaci źródła prądowego (Tli).
Prąd obciążenia jest przełączany za pomocą tranzystorów T9 i T10 z tranzystorami separującymi
T7 i T8 w obwodach kolektorowych. Dioda D2 umieszczona w pętli sprzężenia zwrotnego
wzmacniacza operacyjnego i kondensator C tworzą układ pamiętania i wykrywania wartości
szczytowej sygnału wejściowego. Napięcie pamiętane (quasi-stale) na kondensatorze jest
przekazywane do przetwornika a/c i dyskryminatorów za pośrednictwem wyjściowego
wzmacniacza separującego A2.

Impulsowy sygnał analogowy jest wprowadzany do układu wydłużającego przez
wejściowy wzmacniacz separujący Al i dzielnik rezystorowy R2 i R3 (wzmocnienie napięciowe
tej części jest równe 1/2). Źródło prądowe T15, tranzystory przełączające T13 i T14 oraz
tranzystor separujący T12 tworzą bramkę liniową typu prądowego w konfiguracji równoległej.
Bramka liniowa jest w stanie ustalonym zamknięta.
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Rys. 3.25 Uproszczony schemat układu wydłużającego i detektora szczytu impulsu

Otwarcie bramki (przełączenie prądu z tranzystora T13 do T14) następuje pod wpływem
wejściowego sygnału analogowego, za pośrednictwem dyskryminatora poziomu zerowego.
Bramka jest zamykana po wykryciu szczytu sygnału wydłużanego (tj. po przerwaniu pętli
sprzężenia zwrotnego) sygnałem z kolektora tranzystora T6 kształtowanym w układzie
formującym. Zastosowane w układzie wydłużającym dodatkowe połączenie typu "bootstrap" przez
diodę Dl sprawia, że napięcie na bramce tranzystora Tl nie opada do zera a tylko do wartości
o UD, mniejszej niż wyjściowe napięcie quasi-stałe. Tego rodzaju modyfikacja uniezależnia
wartość szczytową napięcia wydłużonego od amplitudy analogowego sygnału wejściowego, co
skutecznie zmniejsza nieliniowość całkową.

W chwili rozpoczęcia fazy ładowania kondensatora pamięciowego C prąd źródła Tli jest
przełączany do tranzystora T8. Kondensator jest ładowany prądem dostarczanym z tranzystora
T6 przez diodę D2. Gdy sygnał wejściowy zaczyna opadać, następuje zablokowanie diody D2,
pętla sprzężenia zwrotnego otwiera się, tranzystor T6 zostaje odcięty, a prąd źródła Tl 1 przejmuje
dioda D3. Po zakończeniu wydłużania (czyli po zakończeniu przetwarzania a/c), następuje
przełączenie prądu Tl 1 z tranzystora T8 do T7, kondensator C zostaje szybko rozładowany i pętla
sprzężenia zwrotnego ponownie zamyka się.

Zasadnicza różnica konstrukcyjna pomiędzy przetwornikami SAA-1 i SAA-l(A) polega
na tym, że zamiast cyfrowego przesuwania kanału zerowego zrealizowanego w przetworniku
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SAA-1, w przetworniku SAA-l(A) ze względów użytkowych wprowadzono zmienny format
słowa wyjściowego danych.

Rag. zera
(•) — 1 = 3 — (-)'T"

"" 12-bitowy
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Reg. wzm,

12.

Przelicznii
do cyfr. pr:es.
Kanału zerowego

Napięcia
quanstata
z układu
wydłużającego

UIn

1/2 U r «-
8-bit. licznik
dwójkowy

1-1

Rys. 3.26 Uproszczony schemat blokowy 12-bitowego kompensacyjnego przetwornika a/c z 8-bitowym
standardowym układem uśredniania szerokości kanałów (przełączniki do cyfrowego
przesuwania kanału zerowego zastosowano tylko w przetworniku SAA-1)

Uproszczony schemat 12-bitowego kompensacyjnego przetwornika a/c z 8-bitowym
układem uśredniania szerokości kanałów jest przedstawiony na rys.3.26. Przetwornik
kompensacyjny został zbudowany z 12-bitowego monolitycznego przetwornika c/a (K 594 PA1),
12-bitowego rejestru aproksymacyjnego (MHB 1504) i precyzyjnego komparatora napięcia Cl
(LM 311). Zakres napięć przetwarzanych wynosi od 0 do +5 V. Napięcie odniesienia o wartości
+10 V jest dostarczane z źródła wysokostabilnego Ur. Pełny zakres prądowy IFS przetwornika c/a
wynosi -2 mA (R^ = 2,5 kQ).

Układ uśredniania zawiera 8-bitowy licznik dwójkowy, 12-bitowy monolityczny
przetwornik c/a i konwerter prąd-napięcie ze wzmacniaczem operacyjnym Al. W celu
zwiększenia dokładności uśredniania 12-bitowy przetwornik c/a jest wykorzystywany jako
przetwornik 8-bitowy (cztery najmłodsze bity są przyłączone do masy). Zawartość licznika
dwójkowego jest zmieniana o 1 po każdej konwersji w przetworniku a/c. Do węzła prądowego
(wejście nieod wracające komparatora Cl) wpływają prądy wejściowy IrN=UlN/RIN i uśredniający
IA V=UA V/RA V, a wypływa prąd ID A C. Prąd uśredniający zmienia się w zakresie od 0 do 1/16 IFS.
Komparator Cl pracuje w trybie porównania prądowego, tzn. reaguje na znak napięcia UIN-
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(IDAC+IAV)RIN- Tryb porównania prądowego eliminuje potrzebę użycia konwertera
prądowo-napięciowego, dzięki czemu szybkość przetwarzania a/c jest większa.

W wyniku przetwarzania a/c uzyskuje się kod cyfrowy, którego wartość jest
proporcjonalna do sumy napięć (UJN+UAV). Ponieważ wartość kodu cyfrowego, któremu
odpowiada napięcie UA V jest znana, więc może być odjęta od wartości kodu odpowiadającego
sumie napięć (UIN+UAV). Tak więc na wyjściu cyfrowego układu odejmującego otrzymuje się
rzeczywistą wartość kodu cyfrowego, odpowiadającą napięciu \JW. Wadą standardowej metody
uśredniania jest strata 1/16 części wejściowego zakresu pomiarowego przetwornika a/c,
odpowiadającej przyjętemu zakresowi zmian sygnału uśredniającego. W tym przypadku, traci się
górną część zakresu przetwarzania, której odpowiada 256 kanałów.

W przetworniku SAA-1, cyfrowy układ odejmujący został wykorzystany do realizacji
funkcji cyfrowego przesuwania kanału zerowego. Cztery najstarsze bity układu odejmującego są
programowane za pomocą 4 niezależnych przełączników. Suma wag bitów, które przyjmują
zerowe stany logiczne, daje całkowitą liczbę kanałów przesunięcia. Zakres przesuwu: od 0 do
3840 kanałów z minimalnym skokiem 256 kanałów.

W przetworniku SAA-1 (A) zrezygnowano z cyfrowego przesuwania kanału zerowego.
Wprowadzono natomiast układ programowania liczby bitów słowa danych (formatu słowa
danych) wprowadzanych na magistralę. Modyfikacja układowa polega na umieszczeniu za
przetwornikiem a/c (na wyjściu cyfrowego układu odejmującego) dodatkowego rejestru
pamiętająco-przesuwającego oraz układu sterującego operacjami zapisu 12-bitowego słowa danych
i jego przesunięcia. Po zakończeniu przetwarzania , dane w rejestrze są przesuwane w kierunku
końca z młodszymi bitami o liczbę pozycji od 0 do 3 - zależnie od wybranej długości słowa
danych (12,11,10 i 9 bitów). Format słowa danych jest programowany za pomocą zespołu
złożonego z 4-ch zależnych przełączników. Przykładowo, przy wyborze 10-bitowego słowa, dane
są przesuwane o 2 pozycje, a do przerzutników odpowiadających bitom MSB i MSB-1 są
wpisywane zera logiczne.

Przetworniki SAA-1 i SAA-1 (A) umożliwiają akwizycję danych w czterech różnych
trybach pracy: NORMALNY, KOINCYDENCYJNY, BRAMKOWANIA i PRÓBKOWANIA.
Wyboru trybu pracy dokonuje się za pomocą odpowiedniego zespołu przełączników, a sygnały
kontrolne są podawane do wejścia kontrolnego. Dane wyjściowe mogą być przekazywane do
pamięci analizatora amplitudy za pośrednictwem magistrali CAMAC lub za pośrednictwem
magistrali dodatkowej. Sposób przekazywania danych ustala się za pomocą przełącznika
CAMAC/PAM.ZEWN.

Przetworniki SAA-1 i SAA-1 (A) charakteryzują się następującymi ważniejszymi
parametrami: zakres amplitud przetwarzanych od 0 do 10 V, maksymalna liczba kanałów 3840
(uśrednianie w zakresie 256 kanałów, tj. od 3841 do 4096 kanału), czas przetwarzania około 24
/xs, nieliniowość całkowa < ±0,1% i nieliniowość różniczkowa < ± 1 % (dla 99% pełnego zakresu
przetwarzania), niestabilność termiczna poziomu podstawowego < 100 /*V/°C, niestabilność
termiczna wzmocnienia konwersji < 50 ppm/°C. Wykorzystywane rozkazy CAMAC: F(0)A(0),
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F(2)A(0), F(8)A(0), F(10)A(0), F(24)A(0) i F(26)A(0). Konstrukcja mechaniczna: moduł
CAMAC o podwójnej szerokości.

Do prac realizowanych na zlecenia zewnętrzne w ZEJ IPJ zostały wykonane 4 sztuki
przetworników SAA-l(A).

Przetworniki a/c typu SAA-2, SAA-3 i SAA-4

W ostatnich latach szeroko rozpowszechniły się na świecie i w kraju minikomputery IBM
PC (lub ich odpowiedniki), wyposażone w różnego rodzaju urządzenia peryferyjne o wysokiej
jakości, np. takie jak monochromatyczne i kolorowe monitory ekranowe o dużej rozdzielczości,
dyski, szybkie drukarki i pisaki x,y. Konstrukcja mikrokomputera IBM PC, w której przewidziano
wolne stanowiska magistralowe, daje możliwość rozbudowy podstawowej konfiguracji przez
instalowanie odpowiednich kart (interfejsów) urządzeń peryferyjnych.

Oryginalny pomysł rozbudowy konfiguracji podstawowej komputera przez umieszczenie
na jednym z wolnych stanowisk wielokanałowego analizatora amplitudy w postaci zespołu dwóch
kart zrealizowała praktycznie firma NUCLEUS. Zespół kart w postaci wkładki zawiera m.in.
bufor pamięciowy oraz przetwornik a/c typu Wilkinsona (patrz tablica 4, oraz [88]). Wkrótce
potem, pomysł ten wykorzystała również firma EG&G ORTEC konstruując karty z
przetwornikami a/c typu kompensacyjnego o rozdzielczościach 2k i 4k [89].

W ślad za tymi opracowaniami w ZEJ IPJ skonstruowano w 1988 roku wielokanałowy
analizator amplitudy impulsów typu SWAN-1 [67]. Analizator ten jest utworzony przez
zainstalowanie zespołu dwóch kart (wkładki) w mikrokomputerze rodziny IBM PC/XT/AT (lub
jego odpowiedniku). Jedna z kart zawiera 12-bitowy, spektrometryczny przetwornik a/c typu SAA
(kompensacyjny z uśrednianiem szerokości kanałów) o stałym czasie przetwarzania ok. 24 fis.
Na drugiej karcie, zaopatrzonej w złącze krawędziowe do połączenia z magistralą komputera jest
umieszczona pamięć buforowa typu histogramowego o pojemności 8k słów 24-bitowych oraz
układy pomocnicze, np. licznik czasu żywego/rzeczywistego, układy współpracujące z magistralą
minikomputera, itd. Wbudowany do komputera zespół kart może współpracować w trybie
akwizycji autonomicznie, pozwalając na wykorzystanie w tym czasie komputera do innych celów.

Pracą analizatora steruje oprogramowanie składające się z kilku współdziałających ze sobą
programów napisanych w różnych językach (Turbo Pascal, Turbo C, assembler). Całość stanowi
system o nazwie SWAN obejmujący kontrolę zbierania danych, wizualizację widm oraz ich
opracowanie statystyczno-matematyczne. System SWAN jest stale rozwijany, przy czym jego
zasadniczą zaletą jest to, że każda nowo opracowana funkcja nie narusza struktury całości, a tylko
ją użytkowo rozszerza.

Mikrokomputer typu IBM PC/XT/AT, w którym jest instalowany analizator SWAN-1,
musi być co najmniej wyposażony w pamięć 640 kB, kartę HERCULES i monitor
monochromatyczny oraz jedną stację miękkich dysków. Parametry użytkowe analizatora ulegają
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znacznemu rozszerzeniu, jeśli zastosuje się dodatkowo: koprocesor, dwie stacje miękkich dysków,
drukarkę graficzną, kartę EGA i monitor kolorowy (zamiast karty HERCULES i monitora
monochromatycznego), dysk twardy (oprócz miękkich) i pisak x,y.

W analizatorze SWAN-1 został zastosowany 12-bitowy, kompensacyjny przetwornik a/c
opracowany przez autora i jego współpracowników, zawierający układ korekcji nieliniowości
różniczkowej metodą uśredniania szerokości kanałów. Jest to zmodyfikowana i przystosowana
do standardu mechaniczno-elektrycznego mikrokomputera IBM PC wersja kompensacyjnego
przetwornika spektrometrycznego typu SAA [87], którą oznaczono w kolejności jako SAA-2 [90].

Schematy blokowe przetwornika SAA-2 wraz z 7-bitowym układem uśredniania
szerokości kanałów przedstawiono odpowiednio na rys. 3.27 i rys. 3.28.
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Rys. 3.27 Uproszczony schemat blokowy 12-bitowego spektrometrycznego przetwornika a/c typu SAA-2
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Rys. 3.28 Układ polepszania liniowości różniczkowej zastosowany w przetworniku SAA-2

Ze względu na konieczność przystosowania przetwornika SAA-2 do wymagań standardu
mikrokomputera IBM PC wprowadzono w nim szereg zmian konstrukcyjnych w porównaniu z
przetwornikami typu SAA-1 i SAA-l(A). Zmiany te podyktowane zostały przede wszystkim
mniejszymi wymiarami karty z obwodami drukowanymi i płyty czołowej, koniecznością użycia
tylko jednego (cyfrowego) napięcia zasilającego +5 V, koniecznością ograniczenia wpływu
zakłóceń elektrycznych pochodzących z układów komputera oraz możliwością rezygnacji z
ręcznego ustawiania takich parametrów jak wzmocnienie konwersji (format cyfrowego słowa
wyjściowego danych), cyfrowe przesuwanie kanału zerowego i przekroczenie rejestru adresowego
- z uwagi na istniejące możliwości ustawiania programowego. Inne zmiany wprowadzono w celu
zoptymalizowania układów przetwornika zarówno pod względem dokładności jak i stabilności
termicznej,a także w celu obniżenia kosztów przez wprowadzenie elementów tańszych i łatwiej
dostępnych.
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Rys. 3.29 Uproszczony schemat impulsowego układu wydłużającego z detektorem piku zastosowanego
w przetworniku a/c typu SAA-2

Jedna z istotnych modyfikacji w układzie wydłużającym (rys. 3.29) przetwornika SAA-2
w porównaniu z układem wydłużającym przetworników SAA-1 i SAA-l(A) polega na
wprowadzeniu aktywnego obciążenia w kolektorze tranzystora T3 w postaci źródła prądowego
T6 z obwodem emiter-baza włączonym do pętli sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego
A3. Jednocześnie ograniczono wzmocnienie wzmacniacza różnicowego T3 i T4 przez włączenie
do obwodów emiterowych tych tranzystorów diod D3 i D4. Diody te utworzono przez
odpowiednie połączenie dwóch pozostałych tranzystorów 5-cio tranzystorowej kostki UL 1111
N. Ponadto, dodane zostały dwa wzmacniacze operacyjne A4 i A5 w celu polepszenia
właściwości termicznych źródeł prądowych T5 i T16. Dzielnik rezystorowy zmniejszający o
połowę amplitudę impulsu wejściowego (wydłużanego) został przeniesiony z wyjścia na wejście
wzmacniacza separującego Al, co pozwoliło na usunięcie elementów przeciwdziałających
przesterowaniu dyskryminatora progu zerowego (DPZ). Usprawniono również układ formujący
sygnał czasowy informujący o wykryciu szczytu impulsu wejściowego, zmieniając sposób jego
sterowania przez włączenie rezystora R8 szeregowo z diodą D5.

Zastosowany w przetworniku SAA-2 standardowy układ korekcji nieliniowości
różniczkowej metodą uśredniania szerokości kanałów został przedstawiony - jak wspomniano -na
rys. 3.28. W odróżnieniu od układów korekcyjnych zastosowanych w przetwornikach SAA-1 i
SAA-l(A) w układzie na rys. 3.28 w pętli korekcyjnej zamiast 12-bitowego przetwornika a/c K
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594 PA1 użyto tańszy, 10-bitowy przetwornik c/a typu K 572 PA1 (odp. AD 7520). Do
generowania sygnału uśredniającego Uav sumowanego z sygnałem wejściowym Uin wykorzystuje
się tylko 7 starszych bitów przetwornika K 572 PA1. Dwa wzmacniacze operacyjne Al i A2
spełniają funkcje konwertera prądowo-napięciowego oraz inwertera napięcia. Aby uniknąć
niepożądanych zakłóceń operacji odejmowania cyfrowego, na wyjściu przetwornika a/c
umieszczono 12-bitowy rejestr zatrzaskowy.

W układzie sterującym przetwornika SAA-2 wprowadzono szereg zmian upraszczających
jego strukturę układową. Jak wspomniano poprzednio, zrezygnowano z ręcznego ustawiania
formatu słowa danych wyjściowych, przesuwania kanału zerowego i ustawiania przekroczenia
rejestru adresowego. Wszystkie wymienione parametry mogą być ustawiane w sposób
programowy. Współpracę z buforem pamięciowym realizuje się za pomocą czterech sygnałów
logicznych: DR, DA, CT i CR/S. Pozostawiono jedynie możliwość sterowania przetwornikiem
SAA-2 za pomocą podawanych z zewnątrz do wejścia kontrolnego GATE sygnałów
koincydencyjnych i antykoincydencyjnych (przełącznik C/A-C).

Przetwornik SAA-2 wymaga trzech napięć zasilających: ±15 V dla układów analogowych
i +5 V dla układów cyfrowych. Ze względu na brak napięć o wartościach ±15 V w zasilaczu
komputera IBM PC, na karcie przetwornika umieszczono konwerter napięcia stałego +5V/+15V.

• 15V

masa
J_ „ analogowa

- 15V

xmasa cyfrowa

Rys. 3.30 Uproszczony schemat konwertera napięcia +5 V / ±15 V

Uproszczony schemat konwertera +5V/+15V jest pokazany na rys. 3.30. Konwerter
zawiera wolnobieżny generator impulsów prostokątnych o częstotliwości ok. 25 kHz, tranzystory
kluczujące Tl i T2, transformator impulsowy Trl, prostownik mostkowy D1-D4, kondensatory
filtrujące (C2, C3) oraz stabilizatory napięć +15V i -15V. Konwerter może być obciążony prądem
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do 100 mV (każde z napięć), a tętnienia nie przekraczają 20 mV p-p. Napięcie zasilające +5V
jest podawane do przetwornika za pośrednictwem karty bufora.
Wszystkie napięcia zasilające są skutecznie filtrowane, a masy analogowa i cyfrowa rozdzielone
i połączone tylko w jednym punkcie.

Pomiar nieliniowości różniczkowej przetwornika SAA-2 wykonano przy użyciu
generatorów precyzyjnych PB-4 i LG-1 (BNC). Rys.3.31 przedstawia charakterystykę
nieliniowości różniczkowej przetwornika zdjętą za pomocą programu graficznego ANAL 8 wraz
z wynikami pomiarów DNL obliczonymi przez program D8. Załączone wyniki obejmują obszar
amplitudowy od 30 do 3800 kanału przetwornika ze średnią liczbą zliczeń w kanale ok. 92000.
Wydruk nad charakterystyką dokumentuje 8 pomiarów DNL z zaznaczeniem numeru kanału
zawierającego maksymalną i minimalną liczbę zliczeń. Kolejne wartości są obliczone przez
program D8 po odrzuceniu pary kanałów z maksymalną i minimalną zawartością zliczeń z
poprzedniego pomiaru. Przykładowy wynik pomiaru widma energetycznego promieniowania y
izotopu Am 241 wraz z widmem korelacyjnym przedstawia rys. 3.32.

Podstawowe parametry przetwornika SAA-2 nie różnią się od parametrów podanych
poprzednio dla przetworników SAA-1 i SAA-l(A). Jedynym wyjątkiem jest większa maksymalna
liczba kanałów przetwornika równa 3968, ze względu na 128-kanałowy zakres uśredniania.

Wkrótce po zakończeniu prac nad przetwornikiem SAA-2 z inicjatywy autora opracowano
kolejne dwie wersje przetworników kompensacyjnych ze standardowym układem uśredniania do
wkładek analizatorowych: SAA-3 i SAA-4.

W przetworniku SAA-3 wprowadzono nowy układ wydłużający (rys.3.33), w którym
znacznie ograniczono użycie elementów dyskretnych, stosując w ich miejsce monolityczne układy
analogowe (wzmacniacz operacyjny A2, komparator napięcia A4 oraz scalone przełączniki
analogowe Sl i S2 wraz z rezystorami R4 i R8 - zamiast przełączanych tranzystorowych źródeł
prądowych).

W wersji przetwornika SAA-4 (ostatecznej), zamiast 12-bitowego przetwornika
kompensacyjnego, zbudowanego z 3 układów (przetwornik c/a, komparator napięcia, rejestr
aproksymacyjny) zastosowano 12-bitowy, monolityczny przetwornik kompensacyjny typu AD 574
AKD firmy Analog Devices. Zastosowanie scalonego przetwornika kompensacyjnego pozwoliło
na wyeliminowanie konwertera napięcia +5V/±15V i wykorzystanie napięć ±12V podawanych
z komputera do zasilania układów analogowych. Powrócono też do tańszych i łatwiej dostępnych
przełączanych tranzystorowych źródeł prądowych, stosowanych poprzednio w bramce liniowej
i w układzie szybkiego rozładowania kondensatora pamięciowego (rys. 3.25 i rys. 3.29).

W latach 1988-92 wykonano w ZEJ IPJ ponad 20 systemów analizatorowych SWAN-1
w większości wyposażonych w przetworniki SAA-4, które przekazano użytkownikom. Z uwagi
na duże zainteresowanie systemem SWAN-1 i ograniczone możliwości wykonawcze Zakładu, w
roku 1990 system ten z przetwornikiem SAA-4 został wdrożony do produkcji w ZAE POLON.
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Rys. 3.31 Wynik pomiaru nieliniowości różniczkowej przetwornika a/c typu SAA-2
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Rys. 3.32 Wynik pomiaru widma energetycznego promieniowania gamma izotopu 2 4 1 Am wraz z
widmem korelacyjnym wykonanego przy użyciu przetwornika SAA-2
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Rys. 3.33 Uproszczony schemat impulsowego układu wydłużającego z detektorem piku zastosowanego
w przetworniku a/c typu SAA-3
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Przetwornik a/c typu SAA-5

Przetwornik SAA-5 [91] został zbudowany z udziałem autora w oparciu o monolityczny
(C-MOS), 10-bitowy kompensacyjny przetwornik a/c napięcia stałego typu MAX 173 (firmy
MAXIM) o czasie przetwarzania 5 /xs. Rozwiązania niektórych układów analogowych (wejściowy
wzmacniacz separujący, dyskryminatory, bramka liniowa, układ wydłużający z detektorem szczytu
impulsów) oraz cyfrowe układy sterujące (koncepcja logiczna) są podobne do stosowanych w
przetwornikach SAA-4.

W odróżnieniu od poprzednich konstrukcji przetworników kompensacyjnych, w
przetworniku SAA-5 zastosowano zmodyfikowany układ uśredniania szerokości kanałów, nie
powodujący ograniczenia wejściowego zakresu pomiarowego, dzięki czemu wszystkie kanały
przetwornika mogą być wykorzystywane w pomiarach widm. Analogowy sygnał uśredniający jest
wytwarzany za pomocą 12-bitowego przetwornika c/a typu DAC 565 (firmy Analog Devices),
który jest sterowany 9-bitowym słowem cyfrowym. Bity LSB oraz LSB+1 tego przetwornika nie
są wykorzystywane (odpowiadające im końcówki są połączone z masą), co poprawia względną
dokładność przetwarzania c/a. Zrezygnowano również z użycia bitu MSB.

Rys. 3.34 Uproszczony schemat blokowy 10-bitowego przetwornika a/c typu SAA-5
ze zmodyfikowanym układem uśredniania szerokości kanałów
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Uproszczony schemat blokowy przetwornika SAA-5 z częścią ilustrującą zastosowaną
technikę uśredniania, przedstawia rys. 3.34. Elementami rozszerzającymi standardowy układ
uśredniania są: wzmacniacz operacyjny A2 wytwarzający napięcie -USH , komparator napięcia Cl
porównujący napięcie USTR z napięciem progowym U^, przerzutnik Bl typu D oraz generator
przebiegu trójkątnego modulujący napięcie progowe U^. Napięcie pełnego zakresu UFS

przetwornika MAX-173 jest równe 5V. Stąd, amplituda impulsów wydłużanych jest ograniczana
od góry do wartości +5V przez dyskryminator górnego progu. Przy dobraniu Rl=R2=R3r=R4,
wzmocnienie wzmacniacza Al jest równe -1. Aby napięcie na wyjściu wzmacniacza sumującego,
czyli UA D C JN, zmieniało się w zakresie od +5V do 0, konieczne jest podanie do wejścia
wzmacniacza napięcia przesuwającego -USH. Wartość tego napięcia dobrano następująco: USH = -
(1/4 UFS + UFS - ULSB),gdzie: 1/4 UFS jest napięciem dodatkowego przesunięcia, które wynika z
przyjętej techniki uśredniania, UFS jest napięciem pełnego zakresu i U I S B jest napięciem
odpowiadającym najmniej znaczącemu bitowi przetwornika a/c. W tych warunkach napięciowych,
na wyjściu przetwornika uzyskuje się kody komplementarne, tzn. napięciu USTR=0 odpowiada kod
11...111, a napięciu USTR=+5V odpowiada kod 00...000.

Technika uśredniania szerokości kanałów zastosowana w przetworniku SAA-5 jest
podobna do techniki uśredniania "góra-dół", opisanej w p.3.1.3. Istotna różnica, wynika z faktu,
że suma napięć uśredniających (UMSB_, + UAV) jest zawsze dodawana do napięcia USTR, przy czym
napięcie UMSB_,, odpowiadające bitowi MSB-1 przetwornika c/a, przyjmuje wartość równą 1/4 UFS

lub zero w zależności od stanu logicznego na wyjściu komparatora Cl. Wartość napięcia UA V,
zależnie od stanów logicznych pozostałych 8-bitów przetwornika c/a (od MSB-2 do LSB+2),
może zmieniać się od 0 do 1/4 UFS. Stany tych bitów określa licznik dwójkowy, którego
zawartość jest zwiększana o 1 po zakończeniu każdej konwersji w przetworniku a/c. Ekwiwalent
cyfrowy sumy napięć (UMSB_, + UAV) jest odejmowany w sumatorze cyfrowym od wyniku
przetwarzania a/c, aby uzyskać poprawny rezultat konwersji na wyjściu 10-bitowego rejestru
zatrzaskowego.

O stanie bitu MSB-1 przetwornika c/a decyduje komparator Cl. Napięcie progowe UTH

komparatora powinno mieścić się w przedziale 1/4 UFS < U m < 1/2 UFS lub w przedziale 1/2 UFS

< UTO < 3/4 UFS i ostatecznie zostało dobrane jako nieco niniejsze od napięcia 1/2 UFS. Jeśli USTR

< UTH, to Cl = l i do wejścia wzmacniacza sumującego jest podawane napięcie (1/4 UFS + UA V).
Przez analogię do techniki uśredniania "góra-dół" można uważać, że jest to przypadek uśredniania
w górnej części zakresu przetwarzania. Jeśli USTR > U^,, to Cl=0 i na wejściu wzmacniacza
sumującego pojawia się w chwili wykrycia szczytu impulsu wydłużającego tylko napięcie UA V.
Odpowiada to przypadkowi uśredniania w dolnej części zakresu przetwarzania. Aby szerokość
kanału odpowiadającego napięciu progowemu UTH była również uśredniana, napięcie progowe
komparatora jest modulowane przebiegiem trójkątnym podawanym z dodatkowego generatora RC.
Sygnał rozpoczęcia konwersji (CONVERT) jest podawany do przetwornika MAX-173 po
ustaleniu się napięcia UA D C ,N.
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Rys. 3.35 Kompozycyjne widmo promieniowania gamma Ba-Cs-Co zarejestrowane przy użyciu
przetwornika SAA-5 (a) z obszarami ROI (b) i tablicą zidentyfikowanych pików (c)
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W przetworniku SAA-5 nie jest konieczny kompromis pomiędzy wielkością ograniczenia
zakresu pomiarowego a skutecznością polepszania liniowości różniczkowej. Zastosowana technika
uśredniania nie ogranicza zakresu pomiarowego mimo zastosowania 8-bitowego układu
uśredniającego, a dzięki operacjom wykonywanym z 9-tym bitem (MSB-1) przetwornika c/a,
liczba kanałów uśrednianych sięga połowy pełnego zakresu pomiarowego przetwornika a/c. Warto
nadmienić, że przetwornik SAA-5 jest również pierwszym przetwornikiem, w którym
zastosowano 3 cyfrowe programowane układy logiczne typu PAL, co pozwoliło na zmniejszenie
powierzchni zajmowanej przez układy cyfrowe.

Dobierając rezystory Rl=R2=R3=R4=lkQ z tolerancją 0,5% oraz stosując wzmacniacze
operacyjne LM 318 (A1,A3), OP-07 (A2) oraz komparator Cl (LM 311) uzyskano nieliniowość
całkową < ±0,05% i nieliniowość różniczkową < ± 1 % (wartość typowa ±0,7%) oraz niestabilność
termiczną < 0,01%/° C.

Na rys. 3.35a przedstawiono kompozycyjne widmo promieniowania gamma (Ba-Cs-Co)
otrzymane przy zastosowaniu detektora półprzewodnikowego HPGe i karty wielokanałowego
analizatora amplitudy impulsów SWAN z przetwornikiem spektrometrycznym typu SAA-5. To
samo widmo z zaczernionymi obszarami ROI (Region-of-Interest) pod znalezionymi pikami
pokazano na rys. 3.35b, natomiast na rys. 3.35c podano wydruk tablicy pików zidentyfikowanych
przez program kalibracyjny analizatora SWAN.

Przetwornik a/c typu SAA-6

W przypadku eksperymentów wielodetektorowych, systemy akwizycji danych muszą
zawierać kilka lub więcej przetworników spektrometrycznych. W takich systemach istotą rolę
zaczyna odgrywać koszt niezbędnych podzespołów. Z tego względu są poszukiwane sposoby
ograniczenia kosztu elektroniki, a szczególnie kosztu przetworników a/c.

Najbardziej interesującym rezultatem tych poszukiwań jest system akwizycji danych
zastosowany w eksperymencie EUROGAM [92,93], w którym do budowy przetworników
spektrometrycznych zostały użyte stosunkowo tanie przetworniki monolityczne, stosowane
dotychczas w sprzęcie audio, m.in. do cyfrowego zapisu i odtwarzania sygnałów akustycznych.
Pomysł ten został wykorzystany przez autora w opracowaniu przetwornika a/c typu SAA-6 [94].

Schemat blokowy 13-bitowego/5 fis spektrometrycznego przetwornika a/c typu SAA-6 jest
przedstawiony na rys. 3.36. Podstawowymi elementami przetwornika są dwa układy
monolityczne: 16-bitowy, kompensacyjny przetwornik a/c typu PCM 78P i 16-bitowy przetwornik
c/a typu PCM 56P (obydwa układy audio firmy Burr-Brown). Przetwornik a/c typu PCM 78P
charakteryzuje się 5 /xs (maksymalnym) czasem konwersji, bipolarnym (±3 V) zakresem napięć
wejściowych i szeregowym wyjściem danych.
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Rys. 3.36 Uproszczony schemat blokowy spektrometrycznego, 13-bitowego kompensacyjnego
przetwornika a/c typu SAA-6
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Rys. 3.37 Uproszczony schemat modułowego układu wydłużającego przetwornika a/c typu SAA-6

Przetwornik c/a typu PCM 56P posiada szeregowe wejście danych, wyjście napięciowe ±3 V (lub
prądowe ±1 mA), czas ustalania napięcia wyjściowego 1,5 /xs i ma wbudowane źródło napięcia
odniesienia. Obydwa przetworniki monolityczne mogą pracować w szerokim zakresie napięć
zasilających od ±5 V do ±12 V.

Na wejściu przetwornika SAA-6 jest umieszczony układ wydłużający w postaci
minimodułu o zmodyfikowanej konstrukcji (rys. 3.37). Przełączenie prądu źródła I z obwodu
źródłowego tranzystorów Tl i T2 do obwodu bramki wejściowej w chwili wykrycia szczytu
impulsu wydłużanego (powoduje wyłączenie tranzystorów T1-HT3) oraz ograniczenie - w tym
samym momencie - skoku napięcia na bramce Tl do wartości szczytowej napięcia wydłużanego
pomniejszonej tylko o dwa napięcia złączowe (na diodzie Dl i nie pokazanym na rysunku
wtórniku emiterowym) - poprawia liniowość całkową układu wydłużającego. Ponadto,
wprowadzenie sprzężenia optoelektronicznego pomiędzy detektorem szczytu a układami
cyfrowymi przetwornika, eliminuje zakłócający wpływ tych układów na ładunek zgromadzony
w kondensatorze pamięciowym Cl w fazie ładowania, który jest w nim przechowywany w fazie
wydłużania. Przy napięciach zasilających ±12V ( z tolerancją ±5%), układ z rys. 3.37
charakteryzuje się wzmocnieniem równym 1 i nieliniowością całkową ±0,01% w zakresie
amplitud impulsów od 0 do +5V (na wyjściu Al).
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Rys. 3.38 Kompozycyjne widmo promieniowania gamma Ba-Co zarejestrowane przy użyciu
przetwornika SAA-6 (a) z obszarami ROI (b) i tablicą zidentyfikowanych pików (c)
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Amplituda wejściowych impulsów analogowych (0 do +8,2V) jest dzielnikowana (R1.R2), aby
odpowiadała wejściowemu zakresowi napięciowemu kompensacyjnego przetwornika a/c (od 0 do
+3V).

W celu polepszenia liniowości różniczkowej przetwornika PCM 78P zastosowano
standardowy układ uśredniania szerokości kanałów, zawierający 12-bitowy licznik dwójkowy i
przetwornik c/a PCM 56P. Na wyjściu przetwornika c/a uzyskuje się sygnał uśredniający, którego
wartość zmienia się od -3 V do 0, zgodnie ze zmianą zawartości licznika dwójkowego sygnałem
"+1" na końcu każdej konwersji. Sygnał wydłużony i sygnał uśredniający sa sumowane za
pomocą wzmacniacza operacyjnego Al, a sygnał sumacyjny jest doprowadzany do przetwornika
a/c PCM 78P. Dzięki temu, że przetwornik a/c może pracować z sygnałami bipolarnymi, nie
występuje -typowe dla standardowej metody uśredniania - ograniczenie wejściowego zakresu
pomiarowego (nie ma kanałów bezwartościowych). Ekwiwalent cyfrowy sygnału uśredniającego
jest odejmowany w 16-bitowym sumatorze cyfrowym od wyniku przetwarzania a/c. Ze względu
na szeregowe wyjście przetwornika a/c i szeregowe wejście przetwornika c/a zastosowano
dodatkowe rejestry SIPO i PISO zamieniające odpowiednio kod szeregowy na równoległy i
równoległy na szeregowy. Wszystkie operacje logiczne są wykonywane na słowach 16-bitowych.
W przypadku 12-bitowych słów uśredniających, stany pozostałych 4 bitów są zaprogramowane
na stałe i nie zmieniają się w czasie konwersji. Na wyjściu przetwornika spektrometrycznego
uzyskuje się 13-bitowe słowo danych, które powstaje z 16-bitowego słowa uzyskiwanego na
wyjściu sumatora przez odrzucenie dwóch najmłodszych bitów i bitu najstarszego (bitu znaku).

Przetwornik a/c typu SAA-6 został umieszczony na karcie standardu IBM PC i zajmuje
około 1/2 powierzchni karty. Drugą część karty zajmuje bufor z pamięcią histogramową. Cała
karta jest 8192-kanałowym analizatorem amplitudy SWAN instalowanym w komputerach rodziny
IBM PC.

Rysunek 3.38a przedstawia kompozycyjne widmo promieniowania gamma (Ba-Co)
otrzymane za pomocą detektora półprzewodnikowego HPGe i karły wielokanałowego analizatora
amplitudy impulsów SWAN z przetwornikiem spektrometrycznym typu SAA-6. Pokazano
również to samo widmo z zaczernionymi obszarami ROI (rys. 3.38b) oraz podano tablicę pików
zidentyfikowanych przez program SWAN (rys. 3.38c).

3.3.2 Stan techniki w grupie przetworników kompensacyjnych

W tablicy 5 zestawiono wybrane spektrometryczne przetworniki a/c o stałym czasie
konwersji. Niestety, w przypadku tego rodzaju przetworników spektrometrycznych, jeśli metoda
przetwarzania nie jest podana przez producenta, to na podstawie danych katalogowych nie można
z całą pewnością stwierdzić czy jest to przetwornik kompensacyjny, przetwornik typu "flash" o
architekturze "subranging", czy też przetwornik hybrydowy.

Opierając się na dostępnych informacjach podanych przez producentów, do przetworników
kompensacyjnych można zaliczyć wszystkie przetworniki o rozdzielczościach od 10 do 12-bitów,
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Tablica 5.
Zestawienie wybranych spektrometrycznych przetworników a/c o stałym czasie konwersji (FCT ADC's) wytwarzanych seryjnie w standardach modułowych NIM, CAMAC,
umieszczanych na kartach PCA (Personal Computer Analyzer) lub wbudowanych do analizatorów wolnostojących.
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przetworniki 13-bitowe: 8715 (C/ND), 7601 (I), PCA-SWAN (IPJ), 918A(O), LPD-4911 (N),
ACE-8k (O) i NOMAD (O) oraz przetworniki 14-bitowe: 921 (O), AD114 (O), 8713 (C/ND) i
919 (O). Natomiast, np. 13-bitowe przetworniki 7423 UHS-S (S) i 8215 (L) oraz 14-bitowy
przetwornik 7423 UHS-S (S) są przetwornikami hybrydowymi, równoległo - szeregowymi
(omówienie w p. 3.5.2).

Z zebranych informacji wynika, że wśród przetworników a/c o ustalonych czasach
konwersji, przetworniki kompensacyjne są obecnie najszybszymi przetwornikami
spektrometrycznymi na rynku (12-bitów/0,75 JJ.S, 13-bitów/0,8 jxs i 14-bitów/l,5 \is ).
Sygnalizowane są już jednak opracowania szybkich przetworników spektrometrycznych z
podzespołami cyfrowo korygowanych przetworników "subranging" typu "flash" (omówienie w
p. 3.4.2).

Spektrometryczne przetworniki o ustalonym czasie konwersji muszą zawierać układy
polepszania liniowości różniczkowej. Obecnością tych układów należy tłumaczyć fakt, że np.
przetworniki kompensacyjne są częściej niż przetworniki Wilkinsona umieszczane na kartach
wielokanałowych analizatorów amplitudy instalowanych w komputerach IBM PC. Układ
polepszający liniowość przetwornika nie tylko skutecznie wyrównuje szerokości kanałów, ale też
uśrednia zakłócenia oddziaływujące na przetwornik pracujący w środowisku komputerowym. Tak
więc, większa szybkość i mniejsza wrażliwość na zakłócenia to główne zalety spektrometrycznych
przetworników a/c o ustalonych czasach konwersji w porównaniu z przetwornikami Wilkinsona.

3.4 Przetworniki a/c typu "flash"

Spektrometryczne przetworniki a/c typu "flash" należą do grupy przetworników o
ustalonych czasach przetwarzania. Przetworniki te są budowane bądź w oparciu o jednostopniowe
przetworniki typu "full-flash" bądź też w oparciu o cyfrowo korygowane, najczęściej
dwustopniowe przetworniki o architekturach "subranging", których podzespołami są przetworniki
typu "full-flash".

3.4.1 Jednostopniowe przetworniki typu "full-flash"

W jednostopniowe przetworniki a/c typu "full-flash" są wyposażane szybkie analizatory
amplitudy o stosunkowo małej rozdzielczości. Analizatory tego rodzaju są stosowane w
niektórych eksperymentach fizyki wysokich energii, fizyce reaktorowej, w badaniach izotopów
o krótkich czasach życia. Ogólnie biorąc zastosowania te obejmują doświadczenia, które
charakteryzują się dużymi intensywnościami zdarzeń i krótkimi czasami pomiaru. W pomiarach
takich szybkość rejestracji zdarzeń jest głównym wymaganiem, a rozdzielczość energetyczna ma
raczej drugorzędne znaczenie.

W pracy [95] przedstawiono szybki, 256-kanałowy analizator amplitudy zbudowany w
systemie CAMAC, który umożliwia rejestrację wartości szczytowych impulsów pojawiających
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się z intensywnością dochodzącą do 107/s. Wartości szczytowe impulsów (sygnał inicjujący
przetwarzanie jest dostarczany z zewnątrz) są przetwarzane za pomocą 8-bitowego/20 MSPS
przetwornika a/c "full-flash"typu TDC 1007J (firmy TRW). Dane są najpierw wprowadzane do
szybkiej pamięci buforowej FIFO, a następnie do 256-kanałowej pamięci histogramowej typu
RAM. W każdym kanale jest możliwa rejestracja 65 535 zliczeń.

Rejestracja rozkładów amplitudowych jest poprzedzona pomiarem błędów nieliniowości
różniczkowej przetwornika "flash", które są następnie korygowane w trybie "off-line". W tym
celu została zaproponowana procedura normalizacyjna w opraciu o metodę rejestracji
referencyjnego widma "płaskiego".

a/

Liczba
zliczeń
na kanał

10*1

b/

Liczba
zliczeń
na kanał

256

Numer
kanału

256

Numer
kanału

Rys. 3.39 Przykład normalizacji widma odniesienia (średnia liczba zliczeń na kanał N i e f = 104):
a) "płaskie" widmo odniesienia
b) widmo "płaskie" po normalizacji

Do wejścia analogowego przetwornika podaje się okresowo powtarzany liniowy przebieg
piłowy z generatora wzorcowego. Przebieg ten jest próbkowany sygnałami o przypadkowym
rozkładzie czasowym, doprowadzanymi z zewnętrznego generatora impulsów. W celu
zmniejszenia błędów statystycznych, zebrano w widmie referencyjnym średnio około 104 zliczeń
na kanał. Widmo referencyjne (rys. 3.39) wykorzystano następnie do obliczenia zbioru
współczynników korekcyjnych dla poszczególnych kanałów. Normalizację "płaskiego" widma
przeprowadzono zgodnie z następującą formułą:
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( 3 - 2 )

gdzie: i = 1, 2 , 3,.., 256,
Nn e w(0 - liczba zliczeń w i-tym kanale po normalizacji,
Noid(i) - liczba zliczeń w i-tym kanale przed normalizacją,
N r e f - średnia liczba zliczeń przypadająca na kanał w widmie

referencyjnym,
Nref(i) - liczba zliczeń w i-tym kanale widma referencyjnego.

Obliczone i zapamiętane w dodatkowej pamięci PROM współczynniki korekcyjne
przetwornika TDC 1007J są następnie wykorzystywane w trybie "off-line" do normalizacji
dowolnego zarejestrowanego widma. Jednak warunkiem prawidłowego pomiaru i normalizacji
mierzonych widm jest niezmienność błędów nieliniowości różniczkowej przetwornika
(współczynników korekcyjnych) w określonym czasie i określonej temperaturze. Pomiary testowe
przetwornika TDC 1007J wykonywane przez trzy miesiące w stałej temperaturze otoczenia
wykazały możliwą do zaakceptowania stabilność błędów nieliniowości różniczkowej w tym
czasie. Metoda korekcji błędów nieliniowości różniczkowej w trybie "off-line", tj. w oparciu o
pomiar widma referencyjnego i procedurę normalizacyjną pozwala na zredukowanie tych błędów
do wartości kilku procent (typowo od około ± 3% do ± 5%).

W niektórych szybkich analizatorach amplitudy, do korekcji błędów nieliniowości
różniczkowej przetwornika a/c używa się generatora samokalibrującego umieszczonego w
analizatorze i stosuje poprzednio opisaną procedurę normalizacyjną [96,97].

Zastosowania jednostopniowych przetworników a/c typu "full-flash" w spektrometrii
jądrowej do rejestracji rozkładów amplitudowych są raczej rzadkie. Przetworniki tego rodzaju są
częściej stosowane w fizyce wysokich energii, m.in. w systemach pomiaru energii cząstek z
przetwornikami ładunkowo-cyfrowymi (q/c). Do korekcji błędów nieliniowości różniczkowej
przetwornika q/c może być zastosowana powyżej opisana procedura normalizacyjna w trybie "off-
line" [98].

3.4.2 Cyfrowo korygowane przetworniki "subranging"

Przykładem wczesnej (bez korekcji cyfrowej) konstrukcji 12-bitowego
przetwornika spektrometrycznego typu "flash" o konwencjonalnej architekturze "subranging" jest
opracowanie opisane w pracy [99].

W pełni nowoczesną konstrukcję 13-bitowego spektrometrycznego przetwornika a/c o
czasie konwersji 2 /xs i nieliniowości różniczkowej < ±0,7% przedstawiono w pracy [30].
Podstawowym podzespołem jest 12-bitowy, hybrydowy, cyfrowo korygowany przetwornik o
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architekturze "subranging" typu ADC-500 (firmy Datel) o czasie konwersji równym 500 ns.
Przetwornik ADC-500 zawiera pojedynczy 7-bitowy przetwornik "full-flash", który jest używany
dwukrotnie w procesie konwersji, co w rezultacie pozwala na uzyskanie - po korekcji cyfrowej -
12-bitowego słowa wyjściowego. Proces konwersji w przetworniku spektrometrycznym przebiega

w dwóch krokach i jest podobny do wewnętrznego procesu konwersji w przetworniku
hybrydowym. W pierwszym kroku konwersji określa się 6 bardziej znaczących bitów, a w drugim
kroku - 7 mniej znaczących bitów 13-bitowego słowa wyjściowego. W obydwu 12-bitowych
słowach wyjściowych uzyskiwanych na wyjściu przetwornika hybrydowego w pierwszym i
drugim kroku konwersji, pomija się odpowiednio 6 i 5 mniej znaczących bitów, aby zredukować
nieliniowość różniczkową. Tak więc, uwzględniając wewnętrzne operacje wykonywane w
przetworniku hybrydowym cały proces konwersji składa się z 4-kroków. Architekturę takiego
przetwornika spektrometrycznego można nazwać "subranging within subranging". Nieliniowość
różniczkowa tego przetwornika spektrometrycznego jest polepszana przez zastosowanie
zmodyfikowanej metody uśredniania szerokości kanałów "góra-dół", która nie ogranicza liczby
kanałów użytkowych.

Z kolei w pracy [38] przedstawiono 4-wejściowy system przetwarzania a/c umieszczony
na karcie VME, zawierający na każdym z 4 wejść impulsowy układ wydłużający, a także
multiplekser analogowy, 12-bitowy/l ^s spektrometryczny przetwornik a/c "subranging", układy
sterujące oraz układy sprzęgające z magistralą VME. W przetworniku "subranging", zostały użyte
dwa 8-bitowe/15 MHz przetworniki a/c "full-flash" C-MOS typu CA-3318 (firmy RCA).

Zaletą przetworników C-MOS w tym konkretnym zastosowaniu w porównaniu z
bipolarnymi przetwornikami "full-flash" jest większa wartość napięcia odniesienia (5,12 V lub
6,4 V), która umożliwia przetwarzanie napięć wejściowych o większych wartościach, leżących
w zakresie od 0 do 5,1 V (lub od 0 do 6,375 V). W rezultacie, przy 12-bitowej rozdzielczości
przetwornika "subranging", wartość napięcia odpowiadającego 1 LSB jest większa od 1 mV. Tak
więc, przy zastosowaniu przetworników C-MOS, wpływ szumów i zakłóceń na dokładność
przetwarzania jest mniejszy niż w przypadku znacznie szybszych bipolarnych przetworników a/c
"full-flash" o takiej samej rozdzielczości, pracujących najczęściej z 2 V napięciami odniesienia.

Interesująca koncepcja 12-bitowego/1 fis spektrometrycznego przetwornika a/c
"subranging" podana w pracy [38], została wykorzystana przez autora przy konstrukcji
podobnego, doświadczalnego 12-bitowego/2/us spektrometrycznego przetwornika a/c o
architekturze "subranging" [100]. Ze względu na niedostępność przetworników CA-3318,
zastosowano bipolarne przetworniki a/c "full-flash" typu AD 9048 [101]. Niestety, pomimo
wprowadzenia szeregu usprawnień technicznych m.in. korekcyjnych przesunięć napięciowych
na wejściach obydwu przetworników "flash", przełączników analogowych D-MOS
zapobiegających nasycaniu wzmaniacza sumującego A (o wzmocnieniu równym 32, patrz rys.
2.5) oraz rozbudowie układów korekcji cyfrowej, zapobiegającej powstaniu błędnego kodu przy
przekroczeniu zakresu napięciowego przetwornika "subranging", nie uzyskano rezultatów
spełniających wymagania spektrometryczne. Zbyt mała wartość napięcia odpowiadająca 1 LSB
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(tylko 0,5 mV z przetwornikami AD 9048) oraz zbyt duży poziom zakłóceń powstających przy
sterowaniu przełączników analogowych, były główną przyczyną deformacji charakterystyki
przetwarzania przy 12-bitowej rozdzielczości. Prace nad spektrometrycznym przetwornikiem
"subranging" zostaną wznowione po uzyskaniu odpowiedniego scalonego, 12 lub 13 bitowego
przetwornika a/c "subranging".

3.5 Hybrydowe przetworniki a/c

Połączenie dwóch metod przetwarzania a/c, najczęściej metody równoległej i metody
szeregowej, w jednym procesie konwersji, pozwala na skrócenie czasu przetwarzania przy
zachowaniu odpowiedniej dokładności tego procesu. Tego rodzaju kombinacje metod są
stosowane w spektrometrycznych przetwornikach a/c zwanych hybrydowymi (w sensie
zastosowanych metod, a nie technologii). Do niedawna przetworniki hybrydowe były jedynymi
przetwornikami, które mogły spełnić jednocześnie dwa szczególnie trudne wymagania dużej
dokładności i dużej szybkości działania. Obecnie, nie są sygnalizowane nowe opracowania
przetworników hybrydowych, co można tłumaczyć wzrostem zainteresowania szybkimi
przetwornikami kompensacyjnymi i cyfrowo korygowanymi przetwornikami "subranging".

Rozróżnia się dwa rodzaje spektrometrycznych przetworników hybrydowych:
z odcinkowo-liniowym rozładowaniem (two - ramp type)
równoległo - szeregowe (parallel - series type).

3.5.1 Przetworniki z odcinkowo - liniowym rozładowaniem

Skrócenie czasu konwersji przetwornika Wilkinsona drogą powiększania częstotliwości
generatora zegarowego napotyka - jak wiadomo - na poważne trudności techniczne.
Zadowalające rezultaty daje natomiast kombinacja przetwarzania "zgrubnego" i "dokładnego"
Jeśli kondensator pamięciowy w przetworniku Wilkinsona jest najpierw rozładowywany prądem
o dużej wartości a potem o małej wartości, a impulsy zegarowe będą zliczane w różnych
częściach rejestru adresowego w zależności od szybkości rozładowania kondensatora, to wówczas
czas przetwarzania może być zredukowany bez pogorszenia liniowości różniczkowej.
Przetwornik z dwu-odcinkowym liniowym rozładowaniem może być traktowany jako zespół
przetwornika Wilkinsona i przetwornika kompensacyjnego wykorzystującego tylko dwie "wagi"
[102-103].

Mimo, że pod względem koncepcyjnym technika dwu-odcinkowego liniowego
rozładowania wydaje się być dość atrakcyjną, to jednak w realizacji praktycznej jest kłopotliwa.
Problemy związane z krytyczną synchronizacją czasową i niezbędnymi kalibracjami w celu
uzyskania projektowanych parametrów były główną przyczyną braku zainteresowania tego
rodzaju techniką ze strony firm wytwarzających spektrometryczne przetworniki a/c.
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3.5.2 Przetworniki równoległo-szeregowe

Najczęściej stosowaną kombinacja jest połączenie równoległego przetwornika a/c typu
"full-flash" z kompensacyjnym przetwornikiem a/c, ale też są stosowane połączenia przetwornika
"full-flash" z przetwornikiem Wilkinsona. W pierwszym przypadku czas przetwarzania jest
stały, w drugim - zmienny.

Architektura oraz sposób działania hybrydowego przetwornika spektrometrycznego są
podobne do konwencjonalnego przetwornika "subranguig" (patrz rys. 2.4b) z tą różnicą, że w
drugim kroku konwersji jest używany przetwornik kompensacyjny lub przetwornik Wilkinsona.
W rezultacie, można uzyskać krótszy czas przetwarzania n-bitowego przetwornika hybrydowego
w porównaniu z czasem przetwarzania n-bitowego przetwornika kompensacyjnego bądź też
n-bitowego przetwornika Wilkinsona. Liniowość różniczkowa przetwornika równoległo-
szeregowego jest zwykle polepszana znaną metodą uśredniania szerokości kanałów, czasem w
połączeniu z dodatkową metodą korekcyjną.

Pierwsze opracowania hybrydowych przetworników równoległo- szeregowych o
rozdzielczościach 10-12 bitów i czasach przetwarzania 3-10 fis powstały już dość dawno [39-41].
Zrealizowane z dużym udziałem elementów dyskretnych i układów scalonych o małej skali
integracji (takich jak komparatory, wzmacniacze operacyjne, przerzutniki), nie mogły stanowić
poważnej konkurencji dla przetworników Wilkinsona, szczególnie pod względem stabilności
termicznej i długoczasowej parametrów.

W pracy [42] opisano prototyp wersji współczesnej 13-bitowego/10 fis
spektrometrycznego przetwornika hybrydowego. Podobne rozwiązania techniczne są zastosowane
w firmowych przetwornikach hybrydowych (patrz tablica 5), np. 13-bitów/3,5 /zs (Laben model
8215), 13-bitów/3^s (Silena model 7423) i 14-bitów/4/*s (Silena model 7423 UHS-S).

3.6 Podsumowanie

W części wstępnej rozdziału scharakteryzowano wymagania stawiane spektrometrycznym
przetwornikom a/c, które mają istotny wpływ na ich zasady konstrukcji i właściwości.

Przede wszystkim podkreślono fakt, że przetwornik spektrometryczny jest częścią
wielokanałowego analizatora amplitudy, czyli urządzenia do pomiaru rozkładów ciągłych, jakimi
są widma energetyczne promieniowania jądrowego. Do wejścia przetwornika są doprowadzane
impulsy napięciowe o przypadkowym rozkładzie czasowym (zgodnym z rozkładem Poissona).
Impulsom tym nadaje się kształt optymalny ze względu na różne wymagania eksperymentalne,
również takie, które pozwalają przetworzyć ich amplitudę (zawierającą informację energetyczną)
na kod cyfrowy z największą dokładnością.

Rezultatem cyfrowego pomiaru rozkładu amplitudowego impulsów jest widmo,
zarejestrowane w postaci histogramu. Histogram widma składa się z tylu przedziałów, ile
poziomów kwantowania zapewnia przetwornik. Tak więc, rozdzielczość przetwornika określa
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całkowitą liczbę i szerokości kanałów analizatora. Liczby zliczeń w poszczególnych kanałach
(wprost proporcjonalne do ich szerokości), reprezentujące wartości ciągłej funkcji rozkładu w
punktach dyskretnych, są średnimi wartościami funkcji w granicach szerokości kanału. Sama
operacja uśredniania nie wnosi żadnych błędów, ale powodem zniekształcenia widma mogą być
błędy spowodowane niejednakowymi szerokościami kanałów, w granicach których zachodzi
uśrednianie. Zapewnienie jednakowej szerokości wszystkich kanałów jest fundamentalnym
wymaganiem konstrukcyjnym stawianym przetwornikom spektrometrycznym. Parametrem
charakteryzującym tę właściwość przetworników a/c jest liniowość różniczkowa. W przypadku
przetworników spektrometrycznych, błąd nieliniowości różniczkowej wyrażający największe
procentowe odchylenie szerokości kanału od tej wartości średniej, nie powinien przekraczać
± 1 % . W praktyce, charakterystykę nieliniowości różniczkowej przetwornika
spektrometrycznego wyznacza się mierząc za pomocą analizatora tzw. "płaskie widmo",
charakteryzujące się jednakowym prawdopodobieństwem rozkładu zdarzeń w granicach
wejściowego zakresu amplitudowego. Zebrane liczby zliczeń w kanałach powinny być na tyle
duże, aby udział błędu statystycznego w błędzie nieliniowości różniczkowej był pomijalnie mały.
W celu pełnego określenia liniowości przetwornika spektrometrycznego, należy również
wyznaczyć charakterystykę nieliniowości całkowej i określić maksymalny błąd, który nie
powinien przekraczać ± 0,1%. Zmierzona charakterystyka nieliniowości różniczkowej
przetwornika może stanowić podstawę do oceny jego nieliniowości całkowej. W przypadku
odwrotnym, tj. na podstawie charakterystyki nieliniowości całkowej wyznaczonej dla pewnej
liczby punktów mniejszej od liczby kanałów, nie można ocenić nieliniowości różniczkowej z
wystarczającą dokładnością.

Spośród kilku rodzajów przetworników a/c stosowanych w spektrometrii jądrowej,
wymaganą liniowość różniczkową zapewniają przetworniki Wilkinsona (właściwość metody
konwersji). W innych przetwornikach spektrometrycznych, w których jako podzespoły są
stosowane scalone przetworniki kompensacyjne lub cyfrowo korygowane typu "flash" -
charakteryzowane błędami nieliniowości różniczkowej od ± 0,25 LSB do ± 1 LSB (typowo ±
0,5 LSB czyli ± 50%), muszą być stosowane dodatkowe układy polepszające wartość tego
parametru do poziomu akceptowalnego w spektrometrii jądrowej. Dlatego też, podano i
przedyskutowano metody polepszania liniowości różniczkowej przetworników a/c środkami
układowymi.

Oprócz błędu nieliniowości różniczkowej, przyczyną zniekształcenia widma
utrudniającego jego interpretację fizyczną może być niestabilność położenia kanałów. Stabilność
przetwornika spektrometrycznego charakteryzują takie parametry, jak: stabilność cieplna
poziomu podstawowego i wzmocnienia konwersji oraz stabilność długoczasowa. Odpowiednią
stabilność położenia kanałów uzyskuje się przez staranną kompensację wszystkich źródeł dryfów
termicznych.

Istotny wpływ na konstrukcje przetworników spektrometrycznych ma impulsowa postać
sygnałów wejścowych i ich przypadkowy rozkład czasowy. Przetwarzanie cyfrowe amplitudy
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impulsów wiąże się z koniecznością dokładnego zapamiętania wartości szczytowej na czas
przetwarzania. Unika się w ten sposób błędów dynamicznych wynikających z szybkości zmian
sygnału wejściowego i czasu przetwarzania. Do zamiany napięcia impulsowego na quasi - stałe
są stosowane układy wydłużające, które samoczynnie zapamiętują amplitudę impulsów i
dostaczają informację o czasie wystąpienia wartości szczytowej. Błędy powstające w układzie
wydłużającym (zwłaszcza błąd niedoładowania pojemności pamiętającej) bezpośrednio wpływają
na liniowość całkową i różniczkową przetwornika. Liniowość jest zależna od amplitudy
impulsów przetwarzanych (szczególnie dla małych wartości) i ich parametrów czasowych. Stąd
podawane wartości błędów nieliniowości przetworników spektrometrycznych obowiązują dla
określonych kształtów impulsów wejściowych (definiuje się zakres amplitudy i minimalne czasy
narastania i trwania impulsów).

Ze względu na przypadkowe pojawianie się impulsów przetwarzanych, na wejściu
przetwornika (przed układem wydłużającym) umieszcza się bramkę liniową, zamykającą wejście
na czas przetwarzania i czas zapisu danych do pamięci (suma tych czasów stanowi czas martwy
analizatora). Impulsy przychodzące w czasie martwym są tracone. Straty impulsów zmniejszają
liczby zliczeń w kanałach. Aby uzyskać widmo o odpowiedniej dokładności statystycznej, należy
zwiększyć czas pomiaru - co nie zawsze jest możliwe. W celu ograniczenia strat zliczania,
przetwornik spektrometryczny powinien się więc charakteryzować dużą szybkością
przetwarzania. Należy przy tym dodać, że przy dużych częstościach przychodzących impulsów
(np. w zakresie od 104/s do lOVs), zniekształcenie widma może być spowodowane nie tylko
stratami zliczeń ale też przesunięciami poziomu podstawowego. Efekt fluktuacji poziomu
podstawowego wywołany częstością zliczeń można ograniczyć do szerokości pojedynczego
kanału stosując sprzężenia stałoprądowe pomiędzy wejściowymi układami przetwornika.

Najkrótsze czasy przetwarzania uzyskuje się w przetwornikach kompensacyjnych i
cyfrowo korygowanych typu "flash", tzn. w tych, które nie zapewniają - z zasady działania -
dobrej liniowości różniczkowej. Wiadomo też, że wymagania krótkiego czasu przetwarzania i
dużej rozdzielczości są na ogół sprzeczne ze sobą. Przyjęte założenie kompromisowe w relacji
rozdzielczości - szybkość jest uwarunkowane koniecznością uzyskania odpowiedniej dokładności
przetwarzania a/c, a zwłaszcza akceptowalnego błędu nieliniowości różniczkowej. Teoretycznie,
błąd ten zależy głównie od metody przetwarzania a/c i niedokładności w układzie wydłużającym.
W praktyce, nieliniowość różniczkową zwiększają zakłócenia powstające w układach cyfrowych
przetwornika i oddziaływujące na wejściowe układy analogowe. Wpływ zakłóceń można jednak
ograniczyć środkami technologicznymi.

W części zasadniczej rozdziału obszernie przedstawiono problemy projektowo-
konstrukcyjne i właściwości przetworników Wilkinsona i kompensacyjnych, najczęściej
stosowanych w spektrometrii jądrowej. Następnie, krótko omówiono zasady konstrukcji i
właściwości dwóch pozostałych rodzajów przetworników spektrometrycznych tj. cyfrowo
korygowanych przetworników typu "flash" - tworzących nowy kierunek rozwojowy oraz
przetworników hybrydowych, które obecnie straciły swoje znaczenie praktyczne wobec
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aktualnych osiągnięć mikroelektroniki, m.in. związanych z pojawieniem się szybkich scalonych
przetworników kompensacyjnych i typu "flash". W zakończeniu scharakteryzowano stan techniki
światowej, zestawiając ważniejsze parametry różnych rodzajów przetworników
spektrometry cznych.

Wspomniane problemy projektowo-konstrukcyjne przetworników spektrometrycznych
zostały rozpatrzone na przykładach wybranych opracowań 9-10 i 12-13 bitowych przetworników
Wilkinsona (711 do 713 i SRC-1) oraz 10 i 12-13 bitowych przetworników kompensacyjnych
(SAA-1 do SAA-6) opracowanych oraz wykonanych przez autora i jego współpracowników w
ZEJ IPJ w Świerku. Wyjaśniono funkcje i działanie poszczególnych układów, omówiono
ważniejsze rozwiązania techniczne - wskazując na ich zalety i ograniczenia oraz podano uzyskane
parametry. Warto podkreślić, że w odróżnieniu od innych rozwiązań, opracowane przetworniki
nie zawierają linii opóźniających (sztucznych, o opóźnieniach 1 •*- 2 /xs) w torach analogowych.
Funkcję linii zastąpiono inną organizacją pracy bramek liniowych i układów wyboru impulsów
przetwarzanych (dyskryminatorów progowych oraz układów koincydencyjnych i
antykoincydencyjnych). Nie stosowano też kondensatorów sprzęgających pomiędzy układami
wejściowymi, a tylko połączenia stałoprądowe.

Bramki liniowe stosowane w przetwornikach Wilkinsona mają istotny wpływ na
dokładność przetwarzania. Ważna jest zwłaszcza stabilność piedestału, która bezpośrednio
decyduje o stabilności poziomu podstawowego (zerowego). Z tego względu bramki w
przetwornikach Wilkinsona są zbudowane bądź w oparciu o zrównoważone pary tranzystorów
bipolarnych w układach z silnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym (przetworniki 711-713) bądź
też w oparciu o przełączniki analogowe w konfiguracjach napięciowo równoległych z
symetrycznymi tranzystorami bipolarnymi o przeciwnych polaryzacjach (przetwornik SRC-1).
Bramki te charakteryzują się nieliniowością całkową mniejszą niż ± 0,05% w zakresie amplitud
impulsów od 50 mV do 10V (zakres dynamiczny 200) oraz niestabilnością piedestału mniejszą
od 5 • 10-5/°C.

W przetwornikach Wilkinsona układ wydłużający jest częścią układu ładująco-
rozładowującego umożliwiającego przetworzenie amplitudy impulsu w proporcjonalny do niej
przedział czasowy. Układy wydłużające sa zbudowane w postaci dwustopniowych wzmacniaczy
operacyjnych z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Włączenie diody ładującej do pętli sprzężenia
zwrotnego zwiększa nachylenie jej prądowo-napięciowej charakterystyki (o czynnik równy
wzmocnieniu przy otwartej pętli) i polepsza dokładność ładowania dla impulsów o małej
amplitudzie. Wartość współczynnika wzmocnienia z otwartą pętlą nie może być jednak zbyt
duża, ze względu na konieczność uzyskania monotonicznej charakterystyki przenoszenia układu
wydłużającego. Z analizy tego rodzaju układów wynika, że aby uzyskać błąd nieliniowości
różniczkowej mniejszy od ± 1% w zakresie amplitud o około 20 -r- 30 mV do 10 V,
współczynnik wzmocnienia z otwartą pętlą powinien być rzędu kikudziesięciu. Przy większych
wartościach wzmocnienia jest konieczna stabilizacja odpowiedzi układu ładującego za pomocą
rezystora kompensującego włączonego szeregowo z pojemnością pamięciową (C = 1000 pF).
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Włączenie rezystora kompensującego zwiększa stałą czasową ładowania i powoduje wzrost
błędów niedoładowania przy zmniejszeniu szerokości impulsów przetwarzanych. Przyjęcie
minimalnych wartości czasów narastania i trwania impulsów wejściowych (odpowiednio 0,1 /LIS
i 0,4 fis), pozwala na uzyskanie wymaganych parametrów liniowości całkowej i różniczkowej
w zakresie przetwarzanych amplitud impulsów (od 50 mV do 10 V). Istotny wpływ na liniowość
całkową ma proces rozładowywania pojemności pamięciowej, a szczególnie stałość wartości
prądu rozładowania w funkcji napięcia na kondensatorze pamięciowym. Problem ten rozwiązano
przez konstrukcję źródeł prądowych o dużej rezystancji wewnętrznej. Ponadto, przez dobór
kondensatora o małym współczynniku termicznym (kondensator mikowy) oraz zastosowanie
impulsowej, krzemowej diody ładującej o małym prądzie zwrotnym, a także przez kompensację
zmian cieplnych prądu liniowego rozładowania, uzyskano odpowiednią stabilność współczynnika
konwersji.

Układy wydłużające ze sprzężeniem zwrotnym nie wymagają specjalnych układów
wydzielania bramki czasowej. Wykorzystuje się zwykle sygnał pojawiający się na anodzie diody
ładującej w czasie przerwania pętli sprzężenia zwrotnego, tzn. w czasie zablokowania tej diody.
Ze względu jednak na wolniejsze formowanie tylnego zbocza bramki, co wywołuje efekt
podobny do niestabilności poziomu podstawowego, bramkę tę kształtuje się dodatkowo przed
podaniem jej do układu fazującego. Fazowanie impulsu bramki czasowej z impulsami
wolnobieżnego generatora kwarcowego o dużej stabilności zapobiega pojawianiu się
nieoznaczoności położenia granic kanału równej szerokości kanału. Umożliwia też
zsynchronizowanie momentu rozpoczęcia liniowego rozładowania z impulsami serii zegarowej,
co poprawia jednoznaczność określenia granic kanałów. Przy stosowanych częstotliwościach
generatorów zegarowych 50 MHz (przetworniki 711, 712) i 100 MHz (przetworniki 713 i SRC-
1) problemy fazowania i synchronizacji czasowej rozwiązano przez użycie szybkich
przetworników typu D. Należy zaznaczyć, że ograniczenia związane z bazą elementową nie
pozwoliły na konstrukcję szybszych 12-13 bitowych przetworników Wilkinsona. Ograniczenie
częstotliwości zegarowej do 100 MHz ma też swoje zalety. Po pierwsze, efekty parzystości -
nieparzystości pojawiające się przy takiej częstotliwości nie pogarszają znacząco liniowości
różniczkowej. Po drugie, przy częstotliwości 100 MHz jest stosunkowo łatwo zminimalizować
wpływ zakłóceń powstających w części cyfrowej na liniowość różniczkową (m.in. przez
odpowiednią separację układów analogowych i cyfrowych oraz związanych z tymi układami
powierzchni uziemiających, stosowanie niezależnych ścieżek napięć zasilających i filtracji).

Przetworniki typu Wilkinsona są powszechnie stosowane w spektrometrii jądrowej z
dwóch zasadniczych względów. Po pierwsze, w procesie przetwarzania jest wykorzystywany
tylko jeden wzorzec o wysokiej stabilności (generator serii zegarowej stabilizowany kwarcem),
a zatem podział na kanały o niemal idealnie równych szerokościach wynika z samej istoty
metody liniowego rozładowania. Po drugie, w przetwornikach tego typu można łatwo
dostosować szerokość kanałów do różnych zakresów energii mierzonego promieniowania w celu
zoptymalizowania rozdzielczości energetycznej systemu pomiarowego.
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W przetwornikach kompensacyjnych bramki liniowe mają uproszczoną konstrukcję z
uwagi na fakt, że stabilność piedestału nie wpływa na stabilność poziomu podstawowego
przetwornika. Układy wydłużające zbudowano podobnie jak w przetwornikach Wilkinsona z
tym, że zamiast skompensowanych termicznie generatorów liniowego rozładowania zastosowano
zwykłe generatory prądu szybkiego rozładowania pojemności pamiętającej. Generator szybkiego
rozładowania jest uruchamiany po zakończeniu procesu konwersji sygnałem wytwarzanym przez
przetwornik kompensacyjny. Układ wydłużający dostarcza sygnał informujący o wykryciu
szczytu impulsu, który po opóźnieniu ze względu na niezbędny czas ustalenia się napięcia na
kondensatorze pamięciowym, uruchamia przetwornik kompensacyjny. Niedogodność
przetworników kompensacyjnych (również innych o ustalonym czasie konwersji) wynika z faktu,
że szerokość kanałów nie może być zmieniona, tzn. wzmocnienie konwersji jest stałe niezależne
od tego, ile bitów słowa danych jest przekazywanych do pamięci. Na ogół, przetworniki tego
rodzaju współpracują z detektorami półprzewodnikowymi o dużej rozdzielczości w warunkach
pomiarowych charakteryzujących się dużą intensywnością zdarzeń.

Liniowość różniczkowa przetworników kompensacyjnych jest polepszana do poziomu
± 1%. W przetwornikach SAA-1 do SAA-4 zastosowana technika uśredniania szerokości
kanałów powoduje ograniczenie wejściowego zakresu dynamicznego o 1/16 (128-kanałów).
Wadę tę usunięto w przetwornikach SAA-5 i SAA-6, które przetwarzają sygnały w pełnym
zakresie. Warto zwrócić uwagę, że technika uśredniania w małej skali (zwykle w zakresie 8 lub
16 kanałów) może być również stosowana w przetwornikach Wilkinsona do korekcji błędów
nieliniowości różniczkowej wywołanych efektami parzystości - nieparzystości. Skuteczność tej
techniki sprawdzono na modelu doświadczalnym 12-bitowego/50 MHz przetwornika Wilkinsona,
a następnie zastosowano w modelu SCR-1 - głównie z uwagi na pracę tego przetwornika w silnie
zakłócającym środowisku komputerowym.

W zakończeniu należy stwierdzić, że opracowane przy decydującym udziale autora
przetworniki spektrometryczne spełniają większość wymagań pomiarowych współczesnej
spektrometrii jądrowej. Mimo szeregu trudności wynikających z ograniczonej bazy elementowej,
uzyskano rezultaty na średnim poziomie światowym - co wynika z analizy stanu techniki. Warto
też podkreślić, że dzięki wdrożeniu przemysłowemu przetworników 711, 712, 713 i analizatora
SWAN z przetwornikiem SAA-4, wiele z nich trafiło do krajowych oraz zagranicznych
laboratoriów fizyki i techniki jądrowej. Na przypomnienie zasługuje zwłaszcza fakt wyjątkowej
popularności przetwornika 712 (system CAMAC), który wyprodukowany w ilości ponad 9 tys.
sztuk (ZAE POLON) był przez blisko 10 lat umieszczany przez komisję ESONE na listach
rynkowych wyrobów CAMAC. Rezultaty prac nad przetwornikami spektrometrycznymi były też
prezentowane przez autora na seminariach krajowych i zagranicznych [54, 76-78, 195-196].
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4. CYFROWY POMIAR ŁADUNKU SYGNAŁÓW
4.1 Klasyczna napięciowa technika kształtowania sygnałów detektorowych w warunkach

dużych częstości zliczania

Klasyczna technika kształtowania sygnałów detektorowych metodą napięciową pozwala
uzyskać bardzo dużą dokładność pomiaru energii cząstek lub kwantów promieniowania jądrowego
przy częstościach zliczeń nie przekraczających 104/s. W zakresie od 104/s do 105/s precyzja
pomiaru maleje mimo stosowania rozbudowanych systemów kształtowania sygnałów,
zawierających m.in. układy kompensacji biegun - zero, układy antyspiętrzeniowe, układy
odtwarzania poziomu zerowego.

Zwykle, aby polepszyć dokładność (rozdzielczość) pomiaru energii przy dużych
częstościach zliczania stosuje się tzw. szybkie formowanie. Szybkie formowanie realizuje się
przez zmniejszenie stałej czasowej RC na wyjściu detektora oraz stałych czasowych obwodów
kształtujących wzmacniacza spektrometrycznego. Formowanie sygnałów o krótszych czasach
trwania znacznie osłabia niekorzystne efekty związane z dużą intensywnością zdarzeń i
przeciwdziała pogorszeniu rozdzielczości pomiaru energii wywołanego tymi efektami. Jeśli jednak
uformowane sygnały są zbyt wąskie, to dokładność pomiaru może się nie polepszyć a nawet
pogorszyć z dwóch zasadniczych powodów. Jeden z nich, wiąże się z wrażliwością
amplitudowych układów wydłużających przetworników a/c na zmianę parametrów czasowych
impulsów przetwarzanych na kod cyfrowy. Wrażliwość ta objawia się silną zależnością
dokładności wydłużania od czasu narastania i czasu trwania impulsów wejściowych. Przy
zmniejszaniu szerokości impulsów wejściowych maleje dokładność procesu ładowania
kondensatora pamięciowego układu wydłużającego, co prowadzi do pogorszenia liniowości
przetwarzania. Aby zachować liniowość przetwarzania (całkową i różniczkową) na poziomie
akceptowanym w spektrometrii jądrowej, czasy narastania i czasy trwania impulsów wejściowych
nie powinny być mniejsze, jak wiemy, odpowiednio od około 0.1/us i 0.4/xs [26]. Jeśli ze
względów pomiarowych jest niezbędne bardzo szybkie formowanie, czyli nadanie impulsom
parametrów czasowych o wartościach mniejszych niż podane, to wtedy jest konieczne
umieszczenie na wejściu przetwornika a/c szybkiego amplitudowego układu wydłużającego.
Należy przy tym zaznaczyć, że parametry szybkich, nanosekundowych układów wydłużających
(bez sprzężenia zwrotnego) są jednak gorsze od parametrów wolnych, mikrosekundowych
układów wydłużających (ze sprzężeniem zwrotnym).

Drugi powód - jest konsekwencją redukcji stałej czasowej RC na wyjściu detektora.
Wiadomo, że cząstki lub kwanty o takiej samej energii przenikając przez obszar czynny detektora
wyzwalają w nim identyczny ładunek, ale impulsy prądowe na wyjściu detektora mogą się różnić
kształtem. Powodem rozrzutu kształtu impulsów prądowych są statystyczne fluktuacje procesów
jonizacji i przetwarzania energii w detektorze oraz rozrzuty czasów zbierania ładunku, wynikające
ze zmian miejsca jonizacji i kierunków przelotu cząstek lub kwantów w obszarze czynnym
detektora. Fluktuacje kształtu impulsów detektorowych prowadzą do wystąpienia "rozmycia"
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amplitudy impulsów napięciowych uzyskiwanych na wyjściu wzmacniacza kształującego. W
rezultacie, szybkie formowanie wprowadza "rozmycie" amplitudowe i pogarsza stosunek sygnału
do szumu. Efekt "rozmycia" amplitudowego, wskutek fluktuacji czasów narastania sygnałów
detektorowych, występuje szczególnie ostro w spektrometrach promieniowania gamma z
detektorami germanowymi o dużej objętości (wydajności). Aby uniezależnić amplitudę sygnału
napięciowego przetwarzanego na kod cyfrowy od fluktuacji czasów narastania sygnałów
detektorowych, na wyjściu wzmacniacza spektrometrycznego (formowanie gaussowskie)
umieszcza się filtr uzależniony czasowo (time-variant filter) w postaci bramkowanego integratora
[16, 104-106]. Wprowadzenie formowania sygnałów za pomocą bramkowanego integratora
zwiększa przepustowość systemu i umożliwia prawidłowe pomiary widm przy wejściowych
częstościach zliczeń dochodzących nawet do 106/s.

Trudności pomiarowe, które pojawiają się przy stosowaniu napięciowej techniki
kształtowania sygnałów w warunkach dużych częstości zliczania, wynikają z faktu, że już w
przedwzmacniaczu, krótkotrwały impuls prądowy z detektora jest przekształcany na impuls
napięciowy o dużo dłuższym czasie trwania. Kolejne operacje wzmacniania i kształtowania
liniowego wykonuje się na impulsach o szerokościach mikrosekundowych. Nie ma możliwości
szybkiego wybierania sygnałów wartościowych zawierających interesującą informację
eksperymentalną spośród innych sygnałów tworzących tło o dużej intensywności. Jest to
zasadnicza wada klasycznej techniki napięciowego kształtowania sygnałów w warunkach dużych
częstości zliczania.

4.2 Integracyjna technika kształtowania sygnałów detektorowych

Integracyjna technika kształtowania sygnałów detektorowych [107-111], zwana również
techniką prądową, polega na całkowaniu wybranego - w oparciu o kryteria czasowe - sygnału
prądowego z detektora, przy czym amplituda sygnału napięciowego uzyskanego w wyniku
całkowania jest proporcjonalna do powierzchni sygnału prądowego, czyli do ładunku zawartego
w tym sygnale. Technika ta stosowana w pomiarach w których występują duże intensywności
zdarzeń ma szereg zalet w porównaniu z klasyczną techniką napięciową.

Technika integracyjna eliminuje potrzebę stosowania przedwzmacniaczy, wzmacniaczy
kształtujących i szybkich amplitudowych układów wydłużających z detektorami piku, zmniejsza
zależność amplitudy sygnału napięciowego od kształtu sygnału prądowego, polepsza stosunek
sygnału do szumu i zapewnia wymaganą dokładność pomiaru energii w warunkach dużych
częstości zliczania.

Do całkowania wybranych sygnałów prądowych są stosowane szybkie (nanosekundowe)
integracyjne układy kształtujące o między stopniowych sprzężeniach stałoprądowych, najczęściej
w postaci bramkowanych układów integracyjnych lub bramkowanych integracyjnych układów
wydłużających.
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W systemach pomiarowych, w których jest stosowana integracyjna technika kształtowania
sygnałów, detektorami są zazwyczaj liczniki scyntylacyjne. Ponieważ szerokości sygnałów
prądowych uzyskiwanych na wyjściach fotopowielaczy są zawarte od kilku nanosekund - w
przypadku scyntylatorów organicznych, do kilkuset nanosekund - w przypadku scyntylatorów
nieograniczonych, więc układy te muszą być budowane z elementów charakteryzujących się dużą
szybkością działania. Z tych względów, w układach całkujących nanosekundowe impulsy prądowe
na ogół nie stosuje się wzmacniaczy operacyjnych z pojemnościowym sprzężeniem zwrotnym,
które jako integratory są z reguły stosowane w filtrach uzależnionych czasowo.

Szczególnie ważną rolę w układzie szybkiego integratora lub wydłużacza odgrywa bramka
liniowa. Umieszczana przed kondensatorem całkującym, jest wykorzystywana bądź do selekcji
czasowej impulsów (tzw. bramkowanie koincydencyjne lub antykoincydencyjne), bądź też, do
redukowania częstości impulsów przychodzących do takiej wartości, przy której impulsy te mogą
być akceptowane przez system przetwarzania a/c i gromadzenia danych. Systemy pomiarowe z
integracyjnymi układami kształtującymi są przeznaczone do pracy w warunkach dużych częstości
zliczana (106 - 107/s), więc czasy przełączania bramek powinny być rzędu pojedynczych
nanosekund. Integracyjne układy kształtujące są często stosowane w systemach analizy amplitudy
impulsów, np. w pomiarach widm w warunkach dużych częstości zliczania oraz w systemach
analizy kształtu impulsów, np. przy odróżnianiu neutronów od promieniowania gamma. Jednak
najczęściej integracyjne układy kształtujące są stosowane w systemach pomiarowych
eksperymentalnej fizyki wysokich energii w badaniach identyfikacyjnych cząstek elementarnych.

W fizyce cząstek, najbardziej interesującym parametrem sygnału detektorowego jest raczej
całkowity ładunek w nim zawarty niż jego amplituda. Całkowity ładunek jest lepszą miarą strat
energii cząstki w detektorze, ponieważ mniej zależy od przebiegu procesu zbierania światła i
statystyki fotoelektronów, a także jest mniej wrażliwy na zniekształcenia impulsu w kablu
transmisyjnym, za pomocą którego impuls prądowy jest przekazywany do wejścia integracyjnego
układu kształtującego.

4.3 Integracyjne bramkowane układy kształtujące

Sposób kształtowania sygnałów detektorowych metodą prądową zilustrowano na rys. 4.1.
Ładunek uwalniany w detektorze jest zbierany na rezystorze R„ reprezentującym rezystancję
wejściową szybkiego wzmacniacza liniowego. Zmiana ładunku w czasie wywołuje na wyjściu
detektora impuls prądowy i(t), którego szerokość jest określona czasem trwania procesu generacji
ładunku. Wartość rezystancji R, dobiera się tak, aby była równa impedancji charakterystycznej
kabla współosiowego (zwykle R, = 50 Q), spełniając tym samym warunek dopasowania
impedancyjnego. W tym przypadku, rezystor R, gra rolę prostego konwertera prądowo -
napięciowego (konwertera i-u). Pojemność C, reprezentuje sumę pojemności detektora i
pojemności wejściowej wzmacniacza, a jej wartość jest niewielka w przypadku szybkich
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detektorów. Tak więc stała czasowa QR, jest bardzo mała i kształt impulsu napięciowego u (t)
jest praktycznie taki sam jak kształt impulsu prądowego i(t).

Impuls napięciowy u (t) jest następnie wzmacniany w szybkim wzmacniaczu liniowym,
a w bramkowanym układzie integracyjnym - ponownie przekształcany na impuls prądowy (z
zachowaniem kształtu impulsu detektorowego) i całkowany. W rezultacie, na wyjściu uzyskuje
się impuls napięciowy u(t) o czasie narastania równym czasowi trwania impulsu prądowego i(t)
i amplitudzie proporcjonalnej do jego powierzchni (ładunku). Należy tutaj podkreślić, że
całkowane impulsy prądowe zachowują kształt impulsów uzyskiwanych na wyjściu detektora i
są wygodne do bramkowania koincydencyjnego. Na tym właśnie polega istota kształtowania
sygnałów detektorowych metodą prądową.

Jeśli detektorem jest szybki licznik scyntylacyjny, to wyjściowe sygnały prądowe są na
tyle duże, że nie ma potrzeby stosowania szybkiego wzmacniacza liniowego. Co więcej,
dokładność pomiaru nie jest tak silnie zdeterminowana - jak w przypadku detektorów
półprzewodnikowych - stosunkiem sygnału do szumu.

Bramkouanu
lnttgracwjnw

uktarf
ktstaltującw

bramkujący

Rys. 4.1 Kształtowanie sygnałów detektorowych metodą prądową

Podstawowym układem do kształtowania impulsów prądowych o szerokościach
nanosekundowych jest bramkowany układ integracyjny. Na rys. 4.2 przedstawiono uproszczony
układ tego rodzaju, składający się z konwertera napięciowo - prądowego (konwertera u-i) o
wzmocnieniu prądowym bliskim jedności, liniowej bramki prądowej, układu całkującego R, C
i wzmacniacza separującego o dużej rezystancji wejściowej. Impulsy z detektora są doprowadzane
kablem współosiowym o impedencji charakterystycznej Zo równej 50 Q, a warunek dopasowania
rezystancyjnego (eliminacja odbić) ustala się dobierając rezystancję wejściowąR, konwertera u-i
równą Zo. Stała czasowa RC decyduje o czasie opadania napięcia na wyjściu integratora. Jeśli
stała czasowa RC»t p , gdzie tp jest szerokością impulsu wejściowego i(t) na połowie wysokości,
to uzyskuje się impuls o większej szerokości, który jest już impulsem napięciowym u(t) o
kształcie zależnym od pola powierzchni impulsu prądowego i stałej czasowej RC. Wartość
kondensatora C dobiera się zwykle od 50 pF do 200 pF, a wartość R od 100 kQ do 1 MQ.
Często rezystor R zastępuje się przełącznikiem analogowym, umożliwiającym szybkie usunięcie
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ładunku z kondensatora C. W takim przypadku, kształt impulsu u(t) z wykładniczo opadającego
zmienia się na zbliżony do prostokątnego.

W układzie z rys. 4.2, moment rozpoczęcia fazy pamiętania napięcia u(t) powinien
pokrywać się w czasie z momentem zamknięcia bramki liniowej, tj. z chwilą zaniku impulsu i(t).
W rzeczywistości, opóźnienia propagacyjne występujące w torze bramkującym opóźniają moment
rozpoczęcia fazy pamiętania. Ponadto, pojemności pasożytnicze elementów konstrukcyjnych
bramki liniowej są przyczyną zakłóceń sygnału u(t) powstających w momentach przełączania
bramki - w rozpatrywanym przypadku - przy przejściu od stanu otwarcia do stanu zamknięcia.
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Rys. 4.2 Uproszczony schemat bramkowanego układu integracyjnego

Wspomniane niedogodności i związane z nimi błędy pomiarowe można w dużym stopniu
wyeliminować w bramkowanym integracyjnym układzie wydłużającym. Uproszczony schemat
bramkowanego integracyjnego układu wydłużającego jest przedstawiony na iys. 4.3. Modyfikacja
w porównaniu z układem z rys. 4.2 polega na tym, że w układzie z rys. 4.3 dodano impulsową
diodę ładującą D, umożliwiającą odseparowanie kondensatora pamięciowego C od obwodu
ładującego i bramki prądowej po zakończeniu fazy ładowania. Ponieważ dioda jest sterowana
prądowo, więc dynamiczne zmiany rezystancji diody nie powodują spowolnienia procesu
ładowania kondensatora. Dioda po zakończeniu ładowania kondensatora zostaje zablokowana
napięciem uzyskanym w wyniku całkowania impulsu prądowego, dzięki czemu, opóźnienie
momentu zaniknięcia bramki liniowej w stosunku do momentu zakończenia ładowania
kondensatora C wejściowym impulsem prądowym nie będzie powodowało ucieczki ładunku z
kondensatora wskutek rozładowania go przez rezystancję wyjściową konwertera u-i. Ustalając
warunki pracy diody tak, że w stanie wyjściowym znajduje się ona na granicy przewodzenia,
układ diody w połączeniu z kondensatorem tworzy detektor wartości szczytowej, który jest
stosunkowo mało wrażliwy na zakłócenia powstające przy przełączaniu bramki liniowej. Podobnie
jak poprzednio, rezystor R można zastąpić przełącznikiem analogowym.
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Rys. 4.3 Uproszczony schemat bramkowanego integracyjnego układu wydłużającego

Czułość wejściowa integracyjnego układu kształtującego może być wyrażona zarówno w
pikokulombach (pC), jak i w woltonanosekundach (Vns). Jeśli rezystancja wejściowa R( jest
równa 50 Q, to zgodnie z zależnością

\Ur\Q. = Lii t
1 R, p

(4,1)

gdzie Q, - ładunek odpowiadający ekwiwalentnej powierzchni wejściowego impulsu prostokątnego
u (t) o amplitudzie U, i czasie trwania tp. Ekwiwalentna powierzchnia impulsu prostokątnego 1
V*ns jest równoważna ładunkowi 20 pC. Liniowy zakres ładunkowy integracyjnych układów
kształtujących wynosi zwykle od kilku do około tysiąca pC, co odpowiada polom powierzchni
impulsów otrzymywanych z szybkich detektorów promieniowania jądrowego.

a)

otuzgr procy

0 ąas 95 to

Rys. 4.4 Przykładowe charakterystyki wejściowe integracyjnego układu kształtującego:
a) zależność Qj od iloczynu V-ns
b) zależność Qj=f|[U j ) dla kilku wartości szerokości impulsu wejściowego tp
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Charakterystyki wejściowe integracyjnego układu wydłużającego są przedstawione na rys.
4.4. Rysunek 4.4a przedstawia zależność ładunku wejściowego od ekwiwalentnej powierzchni
impulsu prostokątnego (w Vns) dla układu wydłużającego o R, = 50 Q. W ustalonym zakresie
ładunku wejściowego, np. od 0 do 200 pC, każdej wartości ładunku odpowiadają dwa iloczyny
Vns, co wskazuje na wymienność pomiędzy amplitudą impulsu a czasem jego trwania w procesie
uzyskiwania tego samego ładunku. Rysunek 4.4b przedstawia zależność Qr = f/U,/ dla kilku
wartości parametru tp, określającego ekwiwalentny czas trwania impulsu prostokątnego. Obszar
zakreskowany jest zbiorem wszystkich możliwych wartości ładunku wejściowego
odpowiadających impulsom wejściowym o amplitudzie U, = IV i czasach trwania od 0 do tpmax,
ograniczonych przykładową wartością QFS = 200 pC lub iloczynem IV 10 ns.

4.4 Wybrane opracowania integracyjnych układów kształtujących

4.4.1 Bramkowane integracyjne układy wydłużające typu 1004 i 1004(A)

Szybki bramkowany integracyjny układ wydłużający typu 1004 zaprojektowany przez
autora [26] umożliwia całkowanie sygnałów prądowych o szerokościach nanosekundowych w
systemach pomiarowych spektrometrii jądrowej w warunkach dużych częstości zliczania.
Amplituda impulsu wydłużonego jest proporcjonalna do powierzchni wejściowego impulsu
prądowego, zaś jego kształt może mieć postać impulsu wykładniczo-opadającego lub
prostokątnego. Impulsy wykładniczo opadające wymagają optymalizacji kształtu w liniowym
wzmacniaczu kształtującym umieszczonym przed przetwornikiem a/c, natomiast impulsy
prostokątne mogą być bezpośrednio podawane do wejścia przetwornika a/c. Układ wydłużający
może współpracować z detektorami scyntylacyjnymi bez potrzeby stosowania czynnych układów
kształtujących lub z detektorami półprzewodnikowymi za pośrednictwem przedwzmacniaczy
ładunkowych i układów ograniczających czas trwania sygnałów, np. układu różniczkującego.
Może być również użyty do pomiaru odcinków czasowych metodą start-stopową przy
wykorzystaniu wejścia analogowego i wejścia bramkującego.

Schemat blokowy układu wydłużającego jest pokazany na rys. 4.5. W torze analogowym
umieszczono: 50 ns linię opóźniającą (10 m kabla współosiowego o opóźnieniu jednostkowym
5 ns/m) o impedancji charakterystycznej Zo = 50 fi, konwerter u-i o rezystancji wejściowej
równej 50 Q (z możliwością kompensacji wejściowego napięcia niezrównoważenia), prądową
bramkę liniową (z możliwością doboru stałoprądowych warunków pracy), detektor szczytu z
diodą D4 i kondensatorem pamięciowym C, wtórnik napięciowy skompensowany termicznie o
dużej rezystancji wejściowej z układem przesuwania poziomu napięcia, wyjściowy wzmacniacz
operacyjny (dyskretny) - umożliwiający zmianę polaryzacji napięcia wyjściowego i regulację
wzmocnienia oraz układ szybkiego doładowania kondensatora pamięciowego w przypadku
kształtowania wyjściowego impulsu prostokątnego.
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Rys. 4 5 Schemat blokowy bramkowanego integracyjnego układu wydłużającego typu 1004

Tor bramkujący zawiera: szybki dyskryminator napięcia z diodą tunelową i regulowanym
progiem zadziałania, układ formujący 1, który w przypadku bramkowania wewnętrznego
przyjmuje impuls z dyskryminatora i generuje impuls bramkujący o dobieranym czasie trwania,
zaś w przypadku bramkowania zewnętrznego przenosi ten impuls bez zmiany jego szerokości,
układ sterujący z diodami tunelowymi w połączeniu Chowa oraz układ sterujący 2 generujący
impuls o czasie trwania równym czasowi wydłużania impulsu napięciowego na kondensatorze C.
Bramka liniowa w stanie spoczynkowym jest zamknięta a kondensator pamięciowy C jest
naładowany do maksymalnego napięcia wyjściowego konwertera u-i. Czas opóźnienia impulsu
w torze analogowym jest tak dobrany, aby bramka była otwierana o około 10 ns przed
pojawieniem się sygnału opóźnionego z konwertera u-i.

W układzie konwertera u-i użyto tranzystory n-p-n typu 2N 3960 i p-n-p typu 2N 4260
firmy Motorola o częstotliwości fT równej 1,6 GHz, natomiast w detektorze szczytu zastosowano
diody typu 5082-2811 firmy Hewlett-Packard z barierą Schottky'ego i pierścieniem ochronnym.
Diody 5082-2811 odznaczają się efektywnym czasem życia nośników mniejszościowych nie
przekraczającym 100 ps przy prądzie diody równym 20 mA i maksymalną pojemnością równą
1,2 pF przy zerowej polaryzacji zwrotnej.

Integracyjny układ wydłużający typu 1004 charakteryzuje się następującymi zasadniczymi
parametrami: zakres akceptowanych szerokości impulsów wejściowych (mierzonych na połowie
wysokości) od - 50 mV do - 1,5 V (prądowy zakres liniowy od -1 mA do -30 mA), próg
dyskryminacji regulowany zewnętrznie od 0 do 500 mV, bramkowanie zewnętrzne lub
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wewnętrzne, szerokość impulsów bramkujących od około 20 ns do 120 ns, czas
otwarcia/zamknięcia bramki liniowej około 3 ns (opóźnienie otwarcia bramki ok. 2 ns), zakres
zmian amplitudy impulsów wyjściowych od 0 do 10 V, polaryzacja impulsów wyjściowych
dodatnia lub ujemna, kształt impulsów wyjściowych wykładniczo opadający (czas opadania około
50 fxs) lub prostokątny. Niestabilność termiczna poziomu zerowego mniejsza od 2 mV/°C,
wzmocnienie wynosi około 50 mV/pC, nieliniowość całkowa jest mniejsza od ± 1% w przedziale
od 10% do 90% pełnego zakresu ładunkowego 200 pC. Konstrukcja mechaniczna - podwójny
moduł standardu CAMAC.

Jednym z interesujących zastosowań szybkiego bramkowanego integracyjnego układu
wydłużającego jest pomiar kształtu impulsów świetlnych w obszarze nanosekundowym, przy
zastosowaniu tzw. metody pojedynczego fotonu. Metoda ta jest powszechnie stosowana do
badania impulsu świetlnego ze scyntylatorów [112, 113]. Do detekcji światła używa się szybkich
fotopowielaczy, a natężenie światła z impulsowego źródła osłabia się tak, aby fotopowielacz
rejestrował najwyżej jeden foton na około 50 impulsów świetlnych. Dobranie warunków pracy
fotopowielacza wymaga obserwacji i rejestracji widma amplitudowego pojedynczych fotonów.
Z uwagi na to, że widmo to pokrywa się z widmem szumów fotopowielacza jest konieczne
stosowanie bramkowania koincydencyjnego impulsami elektrycznymi towarzyszącymi generacji
impulsów świetlnych.

Klasyczny układ pozwalający zaobserwować widmo amplitudowe pojedynczych
fotoelektronów pokazano na rys. 4.6a. W układzie tym, nazwanym tutaj "konfiguracją 1",
wykorzystano integracyjny układ wydłużający typu 1004 do wydłużania impulsów o szerokości
nanosekundowej z fotopowielacza. Impulsy elektryczne z generatora impulsów pobudzają
impulsator świetlny z diodą świetlną (LED) typu XP 22. Impulsy świetlne poprzez przesłonę
padają na katodę szybkiego fotopowielacza typu C 31024 firmy RCA i wywołują na jego wyjściu
impulsy elektryczne o szerokości połówkowej około 5 ns, które są następnie wzmacniane w
układzie szybkiego wzmacniacza impulsowego o wzmocnieniu bliskim 50. Impulsy z
fotopowielacza po wzmocnieniu są dalej przekazywane na wejście analogowe integracyjnego
układu wydłużającego 1004 i następnie poprzez wzmacniacz kształtujący, wzmacniacz
opóźniający i bramkowany amplitudowy układ wydłużający są mierzone za pomocą analizatora
wielokanałowego. Impulsy bramkujące amplitudowy układ wydłużający są wytwarzane przez
konwerter czas-amplituda o rozdzielczości koincydencji około 50 ns, przy czym impulsy "startu"
są dostarczane z impulsatora świetlnego, a impulsy "stopu" są podawane z dyskryminatora
stałofrakcyjnego uruchamianego impulsami z szybkiego wzmacniacza umieszczonego za
fotopowielaczem. W tym przypadku, integracyjny układ wydłużający pracuje w systemie
bramkowania wewnętrznego, zaś efekt bramkowania wolnego uzyskuje się za pomocą
bramkowanego amplitudowego układu wydłużającego umieszczonego przed analizatorem
wielokanałowym.
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Rys. 4.6 Uproszczony schemat blokowy układu pomiarowego do rejestracji widma amplitudowego
pojedynczych fotoelektronów:
a) w konfiguracji 1
b) w konfiguracji 2

Aby sprawdzić eksperymentalnie właściwości integracyjnego układu wydłużającego, który
może spełniać jednocześnie rolę nanosekundowego układu wydłużającego i szybkiej bramki
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koincydencyjnej, układ pomiarowy zestawiono w "konfigurację 2", co pokazano na rys. 4.6b.
Impulsy bramkujące o szerokości 50 ns są dostarczane do integracyjnego układu wydłużającego
1004 z układu formującego, który jest sterowany poprzez nanosekundowy układ opóźniający
bezpośrednio z impulsatora świetlnego. Bramkowany amplitudowy układ wydłużający jest w tym
przypadku zbędny, jednak ze względu na porównawczy charakter przeprowadzanych pomiarów
został zachowany.

Wykonano trzy pomiary, których rezultaty przedstawiono na rys. 4.7, rejestrując za
pomocą analizatora wielokanałowego rozkłady amplitudowe impulsów z fotopowielacza,
odpowiadające widmom pojedynczych fotoelektronów. Widma A i B pokazano na rys. 4.7,
zmierzono w układzie pomiarowym w "konfiguracji 1", przy czym widmo proste A zawierające
szumy zmierzono przy otwartej bramce amplitudowego układu wydłużającego, natomiast widmo
B - przy bramce zamkniętej, otwieranej impulsami z konwertera czas-amplituda.

Widmo C pokazane na rys. 4.7, zmierzono w układzie pomiarowym w "konfiguracji 2",
wykorzystując możliwość szybkiego bramkowania koincydencyjnego w integracyjnym układzie
wydłużającym.

Porównując ze sobą widma amplitudowe pojedynczych fotoelektronów można zauważyć,
że widmo C jest jakościowo najlepsze, gdyż dzięki szybkiemu bramkowaniu wyeliminowano z
niego zarówno szumy istniejące w widmie A oraz przypadkowe sumowania impulsów o
szerokości mikrosekundowej istniejące w przypadku widma B. Ważną przy tym zaletą
"konfiguracji 2" jest możliwość pominięcia w układzie pomiarowym bloków dyskryminatora
stałofrakcyjnego i konwertera czas-amplituda.

W szybkim bramkowanym układzie wydłużającym typu 1004 (A) opracowanym przy
decydującym udziale autora kilka lat później [114], w porównaniu z układem typu 1004
zrezygnowano z linii opóźniającej, uproszczono m.in. bramkę liniową i zamiast dyskryminatora
napięciowego wprowadzono dyskryminator prądowy. Wprowadzone modyfikacje układowe w
bloku 1004(A) sprawiły, że pod względem użytkowym stał się wymienny z bramkowanym
układem integracyjnym typu LG 105N firmy EG and G/ORTEC.

Podobnie jak szybki bramkowany układ wydłużający 1004, układ 1004(A) umożliwia
liniowe przekształcanie impulsów prądowych o szerokościach nanosekundowych na impulsy
napięciowe o szerokościach mikrosekundowych, akceptowane z dostateczną dokładnością przez
spektrometryczne przetworniki a/c. Amplituda wyjściowych impulsów napięciowych jest
proporcjonalna do ładunku zawartego w wejściowych impulsach prądowych.

Poszczególne układy toru analogowego bloku 1004(A) są sprzężone stałoprądowo. W torze
tym jest umieszczona szybka bramka prądowa umożliwiająca bramkowanie sygnałów nawet w
warunkach dużych częstości zliczania. Wejście analogowe o rezystancji 50 Q umożliwia
bezpośrednie przyłączenie (za pomocą kabla koncentrycznego o takiej samej impedencji
charakterystycznej) fotopowielacza sondy scyntylacyjnej w trybie prądowym bez potrzeby
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Rys. 4.7 Widma amplitudowe pojedynczych fotoelektronów:
A - widmo proste
B - widmo koincydencyjne z wolnym bramkowaniem
C - widmo z szybkim bramkowaniem w integracyjnym układzie wydłużającym
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stosowania przedwzmacniacza. Z tego względu blok 1004(A) może być wykorzystywany zarówno
w systemach analizy amplitudy impulsów (analizatory wielokanałowe) jak i systemach
rozróżniania kształtu impulsów (dyskryminatory kształtu impulsów).

Schemat blokowy integracyjnego układu wydłużającego typu 1004 (A) przedstawiono na
rys. 4.8. Układ wydłużający 1004 (A) jest wyposażony w dwa wejścia bramkujące oraz zawiera
dwa przełączniki umożliwiające wybór rodzaju pracy. Przełącznik Pl ustala pracę z bramką
otwartą na stałe (położenie 1) albo z bramkowaniem zewnętrznym (położenie 2). Możliwe są dwa
rodzaje bramkowania zewnętrznego w zależności od położenia przełącznika P2. W położeniu 1
bramka jest sterowana bezpośrednio sygnałem pojawiającym się na wejściu bramkującym 1. W
położeniu 2 bramka zostanie otwarta, jeśli po impulsie podawanym do wejścia bramkującego 1

Rys. 4.8 Schemat blokowy nanosekundowego integracyjnego układu wydłużającego
typu 1004(A)
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zostanie podany impuls do wejścia bramkującego 2, ale przed upływem czasu wybranym
zewnętrznie z przedziału 0,1-̂ 1 /xs (uniwibrator 1). W tym przypadku czas otwarcia bramki jest
określony przez czas trwania impulsu z uniwibratora 2.

ANALOGOWI

Rys. 4.9 Uproszczony schemat ogranicznika i konwertera i-i

Uproszczony schemat ogranicznika prądu wejściowego, konwertera i-i i diodowo-
pojemnościowego układu całkująco-wydłużającego przedstawia rys. 4.9. Maksymalną wartość
prądu wejściowego i,N ogranicza źródło prądowe IL = 26 mA. Tranzystory T 21 i T 22
przełączają prąd bramkujący o wartości IG = 30 mA. Funkcję dyskryminatora prądowego spełnia
źródło prądowe IB (o regulowanej wartości prądu dyskryminacji od 5 mA do 25 mA) i dioda D 7.
Szczegółowy opis działania układu wydłużającego 1004 (A) jest zawarty w pracy [114].

a) .
TVLKO IAKRCSKOWANA CZĘ&Ć IMPULSU

3EVT" CAŁKOWANA

WARTOifi U B 3EST

PBOPOROOMALNA DO <ł

4 6 12 16 20

Rys. 4.10 Przykładowe przebiegi w integracyjnym układzie wydłużającym 1004(A):
a) skala czasowa w nanosekundach
b) skala czasowa w mikrosekundach
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Integracyjny układ wydłużający 1004 (A) charakteryzuje się podobnymi właściwościami
jak układ 1004 z tym, że na wyjściu uzyskuje się impulsy napięciowe wykładniczo opadające o
polaryzacji dodatniej (czas narastania około 300 ns, czas opadania około 25 pis). Na rys. 4.10
pokazano przykładowe przebiegi występujące w układzie.

4.4.2 Bramkowane układy integracyjne

W zależności od wymaganej szybkości działania i dokładności (liniowości, stabilności,
itd.), bramkowane układy integracyjne są odpowiednio rozbudowywane. Na ogół, układy bardzo
szybkie, przeznaczone do bramkowania i całkowania impulsów o szerokościach począwszy od
kilku nanosekund, odznaczają się mniejszą dokładnością niż układy, które akceptują impulsy o
szerokościach od kilkudziesięciu czy kilkuset nanosekund.

Jednoczesne uzyskanie dużej szybkości i dokładności działania, zależy nie tylko od
zastosowanych rozwiązań układowych, ale też od właściwości użytych elementów
półprzewodnikowych, szczególnie od ich parametrów częstotliwościowych. W większości
przypadków, szybkie bramkowane układy integracyjne są budowane w oparciu o konstrukcje
dyskretno-monolityczne. W stopniach wejściowych (konwerterach u-i lub i-i) są z reguły
stosowane tranzystory bipolarne, natomiast w bramkach liniowych są wykorzystywane pary
tranzystorów bipolarnych lub tranzystory unipolarne D-MOS. Stopnie wyjściowe (separujące) są
często budowane jako kombinacje tranzystorów unipolarnych i bipolarnych, lub są nimi scalone,
szybkie wzmacniacze operacyjne o dużej rezystancji wejściowej, pracujące w połączeniach
wtórników napięciowych.

Interesującą ideę bramkowanego układu integracyjnego, umożliwiającą uzyskanie zarówno
dużej szybkości działania jak i dużej dokładności, zaproponowano w pracy [115]. Ideę tę
wykorzystywano następnie w innych pracach [98, 116-120], wprowadzając niezbędne modyfikacje
układowe wynikające z konkretnych potrzeb eksperymentalnych.

Ideę tę wykorzystano również w opracowanym przez autora i jego współpracowników
urządzeniu "Fast digitizer" do cyfrowego pomiaru ładunku i kształtu impulsów w systemie
CAMAC [121], zawierającym m.in. szybki bramkowany integrator. W trybie cyfrowego pomiaru
ładunku (tryb GI), integrator jest połączony z 8-bitowym przetwornikem a/c typu "flash"
współpracującym z pamięcią lokalną RAM o pojemności 4K bajtów (pełniejszy opis urządzenia
podano w p.5.4.2).

Uproszczony schemat bramkowanego integratora jest pokazany na rys. 4.11. Zasadniczą
część układu stanowi kondensator pamięciowy CM z wtórnikiem-przesuwnikiem napięciowym
(T14, T15) o dużej rezystancji wejściowej. Kondensator CM jest przeładowywany za pomocą
dwóch kluczy prądowych T5, T6 i T7, T8. Poziom zerowy napięcia wyjściowego U o jest
stabilizowany przez pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego zawierającą różnicowy wzmacniacz
transkonduktancyjny (T10-J-T13) i tranzystor T9. Kondensator pamięciowy jest włączany i
wyłączany z pętli sprzężenia zwrotnego sygnałem wydłużania/ładowania za pomocą klucza
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Rys. 4.11 Uproszczony schemat bramkowanego integratora

prądowego T7, T8. W stanie początkowym klucz prądowy T5, T6 uniemożliwia rozładowanie
kondensatora CM prądem wyjściowym konwertera i-i, zbudowanego w postaci wzmacniacza
szerokopasmowego (T1+T4, T16), w którym napięcie emitera tranzystora T4 jest utrzymywane -
przez lokalną pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego - w przybliżeniu na potencjale zerowym

(masa pozorna).
Pracę integratora bramkowanego, przebiegającą w trzech fazach czasowych, zilustrowano

na rys. 4.12. Działanie integratora inicjuje podanie sygnału bramkującego, pod którego wpływem
zostaje najpierw wygenerowany sygnał wydłużania, otwierający za pomocą klucza prądowego T7,
T8 pętlę sprzężenia zwrotnego. Czas trwania sygnału wydłużającego wynosi około 400 ns. Pomiar
amplitudy napięcia U o przetwornikiem a/c typu "flash" wykonuje się po dokładnym ustaleniu się
tego napięcia. Opóźniony sygnał bramkujący (o czas tD = 20 ns) przełącza klucz prądowy T5, T6
w czasie trwania sygnału bramkującego. Warunki czasowe dobiera się tak, aby wejściowy sygnał
prądowy im pojawiał się pośrodku bramki. Prąd i^ przepływa przez rezystor Rl, który z jednej
strony jest przyłączony do wejścia układu integratora, a z drugiej strony do masy pozornej
konwertera i-i. Wartość rezystora Rl dobrano równą 51 Q ze względu na dopasowanie
impedancji charakterystycznej kabla współosiowego, którym sygnały prądowe z detektora (np.
z wyjścia fotopowielacza) są doprowadzane do integratora.
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Rys. 4.12 Przebiegi czasowe w układzie bramkowanego integratora

Należy nadmienić, że konwerter i-i (co nie jest pokazane na schemacie uproszczonym) może być
również użyty do konwersji napięciowo-prądowej przy wykorzystaniu wejścia nieodwracającego
wzmacniacza Tl H- T4 oraz do konwersji napięciowego sygnału różnicowego na prąd przy
wykorzystaniu obu jego wejść.
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Rys. 4.13 Pomiar charakterystyki przetwarzania N=f(QrN) urządzenia "Fast digitizer" w konfiguracji
przetwornika q/c:
a) zestaw pomiarowy CAMAC
b) charakterystyka przetwarzania w trybie GI
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Pomijając mniej znaczące efekty można przyjąć, że prąd wyjściowy io konwertera i-i jest
równy sumie prądu wejściowego iĵ  i niewielkiego prądu piedestału IP. Tak więc w czasie trwania
sygnału bramkującego, tj. w fazie rozładowania, z kondensatora CM jest odprowadzany ładunek
równy j(i0 + IP)dt, którego część stałą stanowi ładunek równy (IPAt) związany z prądem
piedestału. Prąd piedestału został wprowadzony w celu poprawienia liniowości w fazie
rozładowania, szczególnie przy małych prądach i1N.

Po zakończeniu sygnału bramkującego klucz prądowy T5, T6 wraca do stanu
początkowego, kończy się faza rozładowania i rozpoczyna faza wydłużania. Poziom, do którego
opada napięcie na kodensatorze CM od wartości ustalonej przez pętlę ujemnego sprzężenia
zwrotnego, zachowuje stałą wartość (pomijając prądy upływowe) przez cały czas trwania sygnału
wydłużającego. Po zakończeniu fazy wydłużania rozpoczyna się faza ładowania. Klucz prądowy
T7, T8 wraca do stanu początkowego i kondensator CM zostaje ponownie włączony do pętli
sprzężenia zwrotnego. Ubytek ładunku z kondensatora CM jest szybko uzupełniany prądem
dostarczonym przez tranzystor T9, malejącym w funkcji czasu aż do uzyskania równowagi
prądowej pomiędzy prądem wpływającym do kondesatora CM i prądem wypływającym przez
rezystor R4 o dużej wartości rezystancji. Dalsze działanie pętli polega na stabilizacji poziomu
"zerowego" na wyjściu układu integratora.

Bramkowany integrator połączony z przetwornikiem a/c typu "flash" tworzy przetwornik
q/c. Pomiar charakterystyki przetwarzania ładunku na cyfrę przeprowadzono w układzie
pokazanym na rys. 4.13a, zmieniając amplitudę impulsu prądowego przez zmianę napięcia na
rezystorze wejściowym integratora Rl o wartości 51 Q przy stałej szerokości impulsu
bramkującego (100 ns). Do wejścia pomiarowego "Fast digitizera" podawano różne wartości
napięcia z wysokostabilnego, regulowanego źródła napięcia stałego. Napięcie zmieniano w
zakresie od 0 do -0,128 V co 8 mV, uzyskując 16 punktów pomiarowych, kontrolowanych za
pomocą woltomierza cyfrowego. Każdą wartość ładunku wejściowego (przy zmianie napięcia
stałego) mierzono 256 razy, wypełniając całą pamięć o pojemności 4096 słów 8-bitowych.

Uzyskana w wyniku uśredniania charakterystyka przetwarzania jest pokazana na rys.
4.13b. Nieliniowość całkową charakterystyki oceniono na mniejszą od ± 0,2%. Piedestał
ładunkowy przy napięciu wejściowym równym zeru wynosi około 9,2 pC. Jest on mniejszy od
teoretycznej wartości 10 pC ze względu na niezerowe czasy narastania i opadania impulsu
bramkującego. Piedestał ładunkowy przetwornika wynika z prądu piedestału (patrz rys. 4.11)
wprowadzonego celowo w bramkowanym integratorze dla poprawy liniowości przy małych
sygnałach. Wartość prądu piedestału została ustalona na 0,1 mA (możliwość regulacji od 0,09 mA
do 0,13 mA). Piedestał ładunkowy przetwornika q/c nie stanowi problemu, gdyż może być w
łatwy sposób skorygowany odpowiednią obróbką cyfrową "off-line".

Pełny zakres ładunkowy przetwornika q/c wynosi 256 pC (1 pC/kanał), czas przetwarzania
około 1 /is, szerokości impulsów bramkujących od 20 ns do 120 ns.

Inny sposób realizacji szybkiego bramkowanego integratora, zastosował autor w 16-
wejściowym układzie sumująco-kształtującym sygnały z detektorów BaF2 [122], którego schemat
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blokowy pokazano na rys. 4.14. Układ sumująco-kształtujący (blok NIM) został wykonany w ZEJ
IPJ do systemu pomiarowego eksperymentu NORDBALL.
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Rys. 4.14 Schemat blokowy 16-wejściowego układu sumująco-kształtującego z bramkowym
integratorem

Uproszczony schemat bramkowanego integratora przedstawiono na rys. 4.15. Układ
zrealizowano przy użyciu dwóch symetrycznych źródeł prądowych z pętlą sprzężenia zwrotnego
(kompensującą dryf termiczny) i przełączników analogowych D-MOS [123-126]. Wzmacniacz
A3 z tranzystorem Tl i rezystorami R1-R3 tworzą źródło prądu wypływającego o wartości około
10 mA. Prąd ten jest przejmowany przez symetryczne źródło prądu wpływającego, składającego
się z wzmacniacza A4 z tranzystorem T5 i rezystorami R4-R6. Źródła prądowe służą do
ładowania i rozładowywania kondensatora całkująco-pamiętającego CM.

Wzmacniacz operacyjny A2 z kondensatorami C, i C2, sterujący wzmacniaczem A3 z
tranzystorem Tl, tworzą pętlę sprzężenia zwrotnego, która kompensuje zmiany prądu źródeł w
okresach pomiędzy kolejnymi całkowaniami impulsów wejściowych. Wzmacniacz Al o małej
rezystancji wyjściowej steruje źródłem prądu wpływającego, natomiast wzmacniacz A5 jest
wyjściowym wzmacniaczem separującym.

Przełączniki analogowe D-MOS T2-T9 (umieszczone w dwóch kostkach monolitycznych
typu SD 5000), sterowane sygnałem bramkującym i sygnałem wydłużającym za pośrednictwem
układów ECL typu MC 10192, ustalają warunki pracy integratora.
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Rys. 4.15 Uproszczony schemat bramkowanego układu integracyjnego

W stanie spoczynkowym (w okresie pomiędzy kolejnymi całkowaniami), przełączniki T2
i T3 oraz T6-T9 są włączone, natomiast przełącznik T4 jest wyłączony. Przy włączonych
przełącznikach T2 i T3 pętla "servo" jest włączona i utrzymuję różnicę prądów kolektorowych
tranzystorów Tl i T5 na poziomie mniejszym od 1 pA. Potencjometr Pl umożliwia kompensację
napięcia niezrównoważenia wzmacniacza A2. Włączone przełączniki T6-T9 i utrzymują poziom
zerowy napięcia na wejściu wzmacniacza A5 i umożliwiają szybkie rozładowanie kondensatora
pamięciowego CM. Na krótko przed pojawieniem się sygnału wejściowego jest podawany sygnał
bramkujący. Przełączniki T2 i T3 oraz T6-T9 zostają wyłączone, a przełącznik T4 włączony.
Mimo wyłączenia przełączników T2 i T3, wzmacniacz operacyjny A2 z kondensatorami Cl i C2
(spełniają funkcję pamięci analogowych) podtrzymuje spoczynkowe warunki pracy źródła prądu
wypływającego. Napięciowy sygnał wejściowy, przekształcony na sygnał prądowy, jest całkowany
w kondensatorze CM (kondensator jest rozładowywany). Po zakończeniu sygnału bramkującego,
przełączniki T2 i T3 są ponownie włączane a przełącznik T4 - wyłączany. Amplituda napięcia
na kondensatorze CM, uzyskanego w wyniku całkowania sygnału wejściowego, jest pamiętana na
czas pobrania próbki tego napięcia i przetworzenia jej na kod cyfrowy. Po zakończeniu sygnału
wydłużanego, przełączniki T6-T9 są ponownie włączane i napięcie na kondensatorze CM wraca
do poziomu zerowego utrzymywanego w stanie spoczynkowym.
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W czasie wyłączania przełączników T6-T9 sygnałem wydłużającym, do kondensatora CM

jest wprowadzany niewielki ładunek na skutek istnienia pojemności dren-bramka tranzystorów
przełączających D-MOS. W celu kompensacji tego ładunku, w czasie trwania sygnału
wydłużającego do kondensatora CM jest jednocześnie wprowadzany poprzez kondensator C c

ładunek o przeciwnym znaku. Pełną kompensację obu ładunków uzyskuje się przez odpowiednią
regulację potencjometrem P2.

Nieliniowość całkowa układu sumująco-kształtującego, mierzona pomiędzy wyjściem i
wejściem, jest mniejsza od ± 1%. Charakterystyki przenoszenia dla przewidywanych czasów
całkowania od 100 ns do 250 ns są przedstawione na rys. 4.16.
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Rys. 4.16 Charakterystyki U = ((U^) układu sumująco-kształtującego z bramkowanym integratorem
dla różnych czasów całkowania (ST)

Niebramkowany integracyjny układ kształtujący

Integracyjne układy kształtujące stosowane w niektórych systemach pomiarowych fizyki
jądrowej nie muszą być wyposażone w bramki liniowe. W tego rodzaju systemach układy
integracyjne są wykorzystywane do całkowania ładunku zawartego w sygnałach prądowych i
odpowiedniego formowania napięciowego sygnału wyjściowego. Niebramkowane integracyjne
układy kształtujące są często stosowane w doświadczeniach akceleratorowych fizyki wysokich
energii. W takich przypadkach, rozkład sygnałów z detektorów w funkcji czasu nie jest rozkładem
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przypadkowym. Sygnały pojawiają się periodycznie w tych momentach, w których wiązki cząstek
przyspieszonych do określonych energii zderzają się ze sobą lub z tarczą (targetem).

Na przykład, potrzeba opracowania szybkich, niebramkowanych integracyjnych układów
kształtujących wystąpiła w fazie "upgrade" eksperymentu UA 1 w CERN [127]. Aby nowa
elektronika odczytu, zbudowana do nowego kalorymetru elektromagnetycznego z małymi
komorami jonizacyjnymi wypełnionymi płynem TMP, mogła być również użyta do odczytu
danych z istniejącego kalorymetru hadronowego, konieczne było opracowanie wspomnianych
układów kształtujących. Układy te, nazwane układami FCISC's (Fast Charge Integrating and
Shaping Circuits), których prototyp został zaprojektowany i przebadany przy decydującym udziale
autora przekształcają szybkie sygnały prądowe z fotopowielaczy na wolne sygnały napięciowe,
formowane następnie przez wzmacniacze filtrujące z układami próbkująco-pamiętającymi. Przy
projektowaniu układów FCISC's należało uwzględnić: parametry czasowe sygnałów (szerokość
impulsów prądowych z fotopowielaczy < 100 ns, stała czasowa opadania wyjściowych
napięciowych impulsów różnicowych około 400 /xs) wymagany dynamiczny zakres ładunkowy
około 400 : 1, wymaganą liniowość całkową < ± 1%, dostępne napięcia zasilające ± 6 V i inne.
Zaplanowano wyprodukowanie ponad 1200 układów FCISC's do wyposażenia kanałów
elektroniki hadronowej.

Pod względem koncepcyjnym, opracowane układy FCISC's są zbliżone do wydłużacza
ładunkowego z konwerterem u-i i diodowo-pojemnościowym układem całkującym oraz
rezystorem rozładowującym. Zasadę działania układu FCISC zilustrowano na rys. 4.17.

Rys. 4.17 Niebramkowany integracyjny układ całkująco-kształtujący z konwerterem u-i (FCISC)

Napięcie emitera tranzystora Tl jest przesunięte w kierunku wartości ujemnych za pomocą
napięcia odniesienia -UR, podawanego przez rezystor R, do wejścia nieodwracającego,
wzmacniacza Al. W tym stanie, przez diodę Dl płynie różnica prądów (I2 - I,), gdzie I2 jest
prądem wypływającym z źródła górnego, a I, jest prądem wpływającym do źródła dolnego.
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Kolektor tranzystora Tl jest polaryzowany spadkiem napięcia na przewodzącej diodzie Dl.
Ponieważ prądy I, i I2 mają wartości zbliżone, więc prąd IDI = I2 - I, jest niewielki i napięcie
kolektora tranzystora Tl jest bliskie zeru. Dioda D2 i kondensator C tworzą układ wydłużający.
W stanie spoczynkowym, dioda D2 jest zablokowana i napięcie na wyjściu wzmacniacza
separującego A2 jest równe zero.

Gdy do konwertera u-i (wzmacniacz Al, tranzystor Tl i rezystor R2) zostanie podany
sygnał wejściowy u>, kondensator C jest ładowany prądem u{ /R2 płynącym przez diodę D2 i
tranzystor Tl. Po naładowaniu kondensatora, dioda D2 zostaje zablokowana, a przez diodę Dl
ponownie zaczyna płynąć różnica prądów (I2 - I,). Kondensator C zaczyna się rozładowywać
przez rezystor R. Ze względu na różnicowy prąd (I2 - I,) polaryzujący diodę Dl w stanie
spoczynkowym, w procesie ładowania kondensatora C niewielka ilość ładunku jest tracona. Z
tego względu, układ FCISC charakteryzuje się progiem ładunkowym, który może być
zminimalizowany przez odpowiednią regulację prądu I2 i dobór diod Dl i D2 o znikomej
zdolności gromadzenia ładunku (np. diod Schottkie'go). W celu zapewnienia stałej wartości progu
ładunkowego w funkcji temperatury, źródła prądowe I, i I2 muszą odznaczać się wysoką
stabilnością termiczną.

Rys. 4.18 Uproszczony schemat niebrarakowanego integracyjnego układu całkująco-kształtującego (FCISC)
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Uproszczony schemat prototypu układu FCISC jest przedstawiony na rys. 4.18. W
układzie wykonanym technologią dyskretno-monolityczną zastosowano tranzystory dużej
częstotliwości: n-p-n (kostka monolityczna CA 3127F z tranzystorami T1-T5), p-n-p (tranzystory
2N 3546, T6-T7) oraz diody Schottky'ego HP 5083 - 2900. Na wyjściu różnicowym układu
umieszczono dwa wzmacniacze operacyjne A3 i A4 z tranzystorami T8 i T9 w pętlach sprzężenia
zwrotnego o wzmocnieniach równych 1 oraz -1, umożliwiające sterowanie pary przewodów
współskrętnych o rezystancji 100 Q. Wartość kondensatora całkującego C5 dobrano równą 1000
pF (tolerancja 1%, dielektryk polistyrenowy), który z rezystorem rozładowującym R15 = 390 kfi
(wysokostabilny, tolerancja 1%) ustala wymaganą stałą czasową rozładowania ok. 400 fis.

W wyniku badań prototypu układu FCISC uzyskano następujące rezultaty: liniowość
całkowa mniejsza od ± 1% dla dynamicznego zakresu ładunkowego 660:1, próg ładunkowy ok.
1,5 pC, niestabilność temperaturowa progu mniejsza od 1%/°C, wzmocnienie 1,1 mV/pC,
maksymalna amplituda sygnałów wyjściowych 1,1 V, czas narastania i opadania sygnałów
wyjściowych odpowiednio 100 ns i 1,8 ms.

a) b)

ROC counts De1-' i a t i of s t r a i gh t 1 \ ne f i
ROC-counts)

tpCI charge [pC]

Rys. 4.19 Charakterystyki układu FCISC:
a) amplituda sygnału wyjściowego (wyrażona wartością słowa wyjściowego przetwornika a/c)

w funkcji ładunku wejściowego
b) charakterystyka nieliniowości całkowej

Serię prototypową 20 sztuk układów FCISC wykonano w postaci minikart o wymiarach
53 x 20 mm2 technologią SMD. Na rysunku 4.19 pokazano typowe charakterystyki układu serii
prototypowej, a na rysunkach 4.20a i 4.20b (przebiegi górne) fotografie oscyloskopowe sygnałów
wyjściowych w różnych skalach czasowych oraz rys. 4.20b (przebieg dolny) fotografię sygnału
podawanego do przetwornika a/c po zewnętrznym kształtowaniu. Rysunek 4.20c przedstawia
fotografię minikarty układu FCISC wykonaną technologią SMD.

Ostatecznie, ponad 1200 kanałów elektroniki odczytu z kalorymetru hadronowego
(również opracowanych przy decydującym udziale autora) zostało wyposażonych w układy
FCISCs [128]. Próg ładunkowy seryjnych układów FCISCs wykonanych technologią SMD (ok.
2 pC) nie ogranicza dokładności pomiarów energii, ponieważ jego wartość jest mniejsza od 1/3
średniego poziomu sygnału odpowiadającego cząstce minimalnie jonizującej (QMIP=8 pC przy
Emjn = 800 MeV) w kalorymetrze.
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Rys. 4.20 Sygnały wyjściowe z układu FCISC (a); sygnał wejściowy (dolny) podawany do przetwornika a/c
po zewnętrznym kształtowaniu (b); fotografia układu FCISC wykonanego technologią SMD (c)

4.5 Przetworniki ładunkowo - cyfrowe (q/c)

4.5.1 Konfiguracja przetwornika q/c

Przez umieszczenie na wejściu przetwornika a/c o czułości napięciowej bramkowanego
układu integracyjnego lub bramkowanego integracyjnego układu wydłużającego (rys. 4.21)
uzyskuje się konfigurację przetwornika ładunkowo - cyfrowego (q/c). Sygnał prądowy i(t)
doprowadzany do przetwornika q/c jest najpierw przekształcany na sygnał napięciowy o
amplitudzie proporcjonalnej do powierzchni sygnału prądowego, a następnie wartość szczytowa
sygnału napięciowego jest przetwarzana na kod cyfrowy. Wartość szczytowa sygnału
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napięciowego (amplituda) nie powinna się zmieniać w czasie przetwarzania. W większości
przypadków, charakterystyka przetwornika a/c jest funkcją liniową i wartość kodu wyjściowego
N jest proporcjonalna do ładunku zawartego w prądowym sygnale wejściowym. Przetwornik q/c
może być wykorzystany do cyfrowego przetwarzania ładunku zawartego w sumie składającej się
z dwóch lub więcej sygnałów prądowych podawanych na wejście analogowe. Nie jest przy tym
wymagana ani zgodność kształtu sygnałów prądowych ani ich jednoczesność czasowa.

Prsatwornlk

/ \

anafo'eu* Ł < ° lnt*sracwjnw

brankujoct

Prsatuernik HyJ.ci.
cytraum

"M"

Rys. 4.21 Przetwornik q/c utworzony przez umieszczenie na wejściu przetwornika a/c bramkowanego
układu wydłużającego
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Rys. 4.22 Wykorzystanie przetwornika q/c do pomiarów odcinków czasowych At o szerokości
nanosekundowej metodą start-stopową

Ponadto, przetwornik q/c może być również użyty do pomiarów odcinków czasowych At o
szerokości nanosekundowej metodą start-stopową. Przykładowy sposób sterowania przetwornika
jest pokazany na rys. 4.22. Do wejścia analogowego, doprowadza się sygnał startu o stałej i
dokładnie znanej amplitudzie A, natomiast wejście bramkujące wykorzystuje się do podawania
sygnału stopu.

Przetworniki q/c są często nazywane przetwornikami a/c o czułości ładunkowej, bądź też
przetwornikami a/c całkującymi prąd lub ładunek (charge sensing, current integrating lub charge
integrating ADC s).
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4.5.2 Rodzaje przetworników q/c

O tym, jaki rodzaj przetwornika a/c powinien być użyty do budowy przetwornika q/c,
decydują wymagania eksperymentalne.

W zastosowaniach spektrometrycznych, z uwagi na rejestrację histogramów widm
rozkładów ładunkowych, przetwornikom q/c stawia się podobne wymagania jak
spektrometrycznym przetwornikom a/c. Liniowość przetworników q/c nie jest jednak tak dobra
jak liniowość amplitudowych przetworników a/c, ze względu na ograniczone parametry
bramkowanych układów integracyjnych i ich wpływ na ogólne parametry przetwornika q/c.

Najczęściej w impulsowej analizie ładunkowej są stosowane przetworniki q/c typu
Wilkinsona, w których kondensator bramkowanego układu integracyjnego spełnia jednocześnie
funkcję pamięci analogowej. Po zakończeniu fazy całkowania impulsu prądowego, dalsze fazy
procesu konwersji przebiegają podobnie jak w spektrometrycznym przetworniku a/c typu
Wilkinsona. W pojedynczym module standardu systemowego może być umieszczonych 1, 2, 4,
8... lub więcej przetworników q/c typu Wilkinsona.

Schemat blokowy przetwornika q/c typu Wilkinsona przedstawiono na rys. 4.23a. Ogólnie
biorąc, przetwornik taki składa się z dwóch części: konwertera ładunek-czas (q/t) i konwertera
czas-cyfra (t/c). Układem wejściowym kowertera q/t jest szybki bramkowany układ integracyjny,
w którym wejściowy impuls prądowy o szerokości nanosekundowej jest całkowany w czasie
określonym przez sygnał bramkujący. Na kondensatorze całkującym (pamiętającym) uzyskuje się
napięcie, którego wartość szczytowa jest proporcjonalna do ładunku zawartego w wejściowym
impulsie prądowym. Dalsze fazy procesu konwersji przebiegają podobnie jak w przetworniku a/c
typu Wilkinsona. Po liniowym rozładowaniu kondensatora C na wyjściu przetwornika uzyskuje
się słowo cyfrowe w naturalnym kodzie dwójkowym, którego wartość jest proporcjonalna do
ładunku zawartego w impulsie wejściowym. Przykładowe przebiegi czasowe w przetworniku są
pokazane na rys. 4.23b.

Jedną z charakterystycznych cech przetworników q/c jest obecność tzw. piedestału. Jest
to stała, niewielka wartość prądu, która jest całkowana w czasie otwarcia bramki liniowej razem
z prądem impulsu wejściowego (patrz rys. 4.23b). Obecność prądu piedestału wynika ze
stosowanej techniki konstrukcji konwerterów u-i lub i-i oraz liniowych bramek prądowych. W
niektórych przetwornikach q/c istnieje możliwość skorygowania piedestału do zera za pomocą
indywidualnych regulacji wewnętrznych dla określonych szerokości sygnału bramkującego.
Zwykle o tym, czy takie regulacje można zastosować, decydują względy technologiczne (liczba
kanałów przetwarzania, gęstość upakowania elementów). Jeśli nie ma możliwości ręcznej korekcji
piedestału, to zazwyczaj istnieje możliwość odczytu wartości piedestału dla każdego kanału i
późniejszej cyfrowej korekcji wyniku w trybie "off-line".

Typowe rozdzielczości przetworników q/c typu Wilkinsona wynoszą 8, 10 i 12 bitów, przy
nieco większych - w porównaniu z spektrometrycznymi przetwornikami a/c - nieliniowościach:
całkowej od około ± 0,1% do ± 0,5% i różniczkowej od około ± 1% do ± 5%.
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Rys. 4.23 Przetwornik q/c typu WiUcinsona:
a) schemat blokowy
b) przykładowe przebiegi czasowe

Wzmocnienie konwersji jest zwykle przełączane (z wyjątkiem wielokrotnych przetworników q/c,
w których jest stałe) od 0,125 pC/kanał do 1 pC/kanał. Czasy przetwarzania są stosunkowo długie
(kilkadziesiąt mikrosekund) i są liniową funkcją numeru kanału. Szerokości sygnałów
bramkujących są zawarte w zakresie od około 10 ns do kilkuset nanosekund (nawet do 1 -f- 2 /AS).
Sygnały bramkujące mogą być doprowadzane indywidualnie do każdego przetwornika q/c lub
może to być jeden sygnał dla kilku przetworników q/c umieszczonych w module standardu
systemowego. W celu przerwania procesów konwersji we wszystkich przetwornikach jednocześnie
i przywrócenia warunków wyjściowych, stosuje się zwykle tylko jeden sygnał szybkiego
kasowania.

Oprócz przetworników q/c typu Wilkinsona są zestawiane (lub budowane) przetworniki
q/c zawierające jeden lub kilka bramkowanych układów całkujących i pamiętających połączonych
np. z kompensacyjnym, spektrometrycznym przetwornikiem a/c. W przypadku zastosowania kilku
układów całkujących, na wejściu przetwornika umieszcza się multiplekser analogowy, a
przetwornik q/c określa się jako wielowejściowy. Jak wspomniano, na parametry takiego
przetwornika q/c mają wpływ parametry układów poprzedzających spektrometryczny przetwornik
a/c, zwłaszcza liniowość bramkowanych układów całkująco-pamiętających.

Przykładem przetwornika q/c o doskonałych parametrach spektrometrycznych jest 8-
wejściowy przetwornik q/c typu 4418/Q firmy Silena, wykonany w standardzie CAMAC (patrz
tablica 6), przeznaczony do analizy ładunkowej impulsów. Na każdym z wejść umieszczono
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bramkowany integrator, którego kondensator całkujący pełni jednocześnie funkcję pamięci
analogowej. Napięcia uzyskane na kondensatorach są sukcesywnie podawane do wejścia
kompensacyjnego przetwornika a/c z uśrednianiem szerokości kanałów za pomocą multipleksera
analogowego. Przetwornik ten charakteryzuje się krótkim czasem konwersji (3 JUS) i
nieliniowością różniczkową - mniejszą od ± 1%, której głównym składnikiem jest nieliniowość
różniczkowa bramkowanych układów całkuj ąco-pamiętających.

W fizyce wysokich energii przeprowadza się eksperymenty, w których jest konieczne
całkowanie, pamiętanie i przetwarzanie na kody cyfrowe sygnałów analogowych pochodzących
z wielu różnego rodzaju detektorów. Powoduje to znaczne rozbudowanie wejściowej elektroniki
analogowej (front-end electronics), zawierającej kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy kanałów
(w odróżnieniu od spektrometrii kanałem określa się tutaj tor pomiarowy wymagający
przetwarzania a/c). W celu zmiejszenia kosztu elektroniki "front-end" dąży się do
zwielokrotnienia liczby kanałów umieszczanych na kartach standardu systemowego (CAMAC,
FASTBUS, VME lub innych). Wymaganie wielokanałowości spełnia się przez scalanie
elementów i układów pojedynczego toru (lub kilku torów), stosując technologię monolityczną lub
hybrydową. Są wytwarzane wyspecjalizowane układy scalone o zminimalizowanych gabarytach
i mocy traconej, spełniające określone funkcje w systemie pomiarowym.

Zmniejszenie kosztów można też uzyskać przez ograniczenie liczby przetworników a/c.
Dlatego, opracowuje się również wielokrotne bramkowane układy całkująco-pamiętające, które
w połączeniu z multiplekserami analogowymi współpracują z pojedynczym przetwornikiem a/c
[119]. Sygnały są pamiętane w układach całkująco-pamiętających do czasu nadejścia pozytywnej
odpowiedzi z trygera pierwszego poziomu, po której są przetwarzane na kody cyfrowe. Czas
pamiętania sygnałów zależy od częstotliwości przecięć wiązek akceleratorowych (typowe odstępy
czasowe pomiędzy kolejnymi przecięciami wynoszą kilka mikrosekund lub mniej). Jeśli
zapamiętane sygnały (zdarzenia) nie spełniają warunków trygera, to układy pamięci analogowych
muszą być szybko wy zero wane i wtedy przetwarzanie a/c nie odbywa się. W zależności od
rodzaju kondensatora (rodzaju dielektryka), wartości scałkowanego ładunku w poprzednim cyklu
pamiętania i czasu kasowania, zapamiętane amplitudy sygnałów napięciowych mogą ulegać
pewnym fluktuacjom. Jest to spowodowane efektami o dużych stałych czasowych, np. takim jak
absorpcja dielektryczna w kondensatorach całkująco-pamiętających. Efekty tego rodzaju można
wyeliminować stosując dwustopniowe układy całkująco-pamiętające [124]. Pierwszy stopień
pracuje jak zwykły bramkowany integrator, a drugi stopień próbkuje napięcie wyjściowe
pierwszego stopnia przed i po podaniu sygnału bramkującego, w czasie którego następuje
całkowanie (niezbędne są dwa układy próbkuj ąco-pamiętające). Różnica sygnałów wyjściowych
z obydwu układów próbkuj ąco-pamiętających jest znacznie mniej wrażliwa na efekty wywołane
krótkim czasem kasowania.

Oprócz wielokanałowości, które jest wymaganiem ekonomiczno - technologicznym,
przetwornikom q/c stosowanym w systemach pomiarowych eksperymentalnej fizyki wysokich
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energii stawia się również dwa zasadnicze wymagania dotyczące parametrów elektrycznych:
szybkości działania i dynamiki wejściowej.

W eksperymentach przeprowadzanych w latach 1974-1985 stosowano głównie wielokrotne
przetworniki q/c typu Wilkinsona. Na przykład , w eksperymencie UA1 w CERN (do roku 1985)
w systemie przetwarzania i gromadzenia danych z kalorymetru elektromagnetycznego (autor brał
udział w konstruowaniu elektroniki odczytu) [129] stosowano 48-kanałowe 12-bitowe
przetworniki q/c Wilkinsona firmy LeCroy z serii 2282 (obecnie już nie produkowane). W
eksperymentach przeprowadzanych po roku 1985 potrzebne były na ogół przetworniki q/c o
krótszych czasach konwersji niż te, które mogą zapewnić przetworniki Wilkinsona. Dlatego w
aktualnie wytwarzanych lub projektowanych przetwornikach q/c są najczęściej stosowane szybkie,
produkowane seryjnie, scalone kompensacyjne lub równoległe ("full-flash") przetworniki a/c. W
pomiarach energii cząstek może być użyty scalony przetwornik a/c, ponieważ istotnym
parametrem jest liniowość całkowa przetwornika q/c, natomiast jego liniowość różniczkowa nie
jest aż tak krytycznym parametrem jak to ma miejsce w spektrometrii jądrowej. Błąd
nieliniowości różniczkowej scalonych przetworników a/c powinien być jednak mniejszy lub
równy ± 1/2 LSB.

Przetworniki q/c stosowane w systemach przetwarzania i gromadzenia danych z
kalorymetrów elektromagnetycznych muszą się charakteryzować odpowiednią rozdzielczością ze
względu na wymaganą dokładność pomiaru energii. Rozdzielczość przetwornika q/c (8,10 lub 12-
bitowa) o liniowej charakterystyce przetwarzania określa jednocześnie jego dynamikę.
Zwiększenie rozdzielczości pociąga za sobą zwiększenie czasu przetwarzania, co jest sprzeczne
z wymaganiem dużej szybkości działania. Konfliktowość wymagań dużej rozdzielczości i dużej
szybkości pogłębia fakt, że przetworniki q/c stosowane w kanałach pomiaru energii powinny się
również odznaczać dużą dynamiką wejściową, często 15-16 bitową lub nawet większą. Tak duża
dynamika jest niezbędna, gdyż sygnały odpowiadające cząstkom minimalnie jonizującym (MIP's -
Minimum Ionizing Particles) muszą być mierzone z dostatecznie dobrą precyzją, natomiast duże
sygnały, odpowiadające wielko-energetycznym "shower"-om nie mogą powodować przekroczenia
zakresu pomiarowego przetwornika. Wiadomo, że przetworniki o liniowej charakterystyce
przetwarzania są łatwiejsze w projektowaniu, kalibracji i pozwalają na prostą interpretację
wyników. Jednak ich zakres dynamiczny może być zwiększony tylko przez zwiększenie
rozdzielczości - co jak wspomniano - wydłuża czas przetwarzania, lub przez dopuszczenie gorszej
rozdzielczości (i zarazem dokładności) dla małych sygnałów. Obydwa rozwiązania są zwykle nie
do przyjęcia tym bardziej, że dla dużych sygnałów rozdzielczość przetwornika jest za duża i
bezużyteczna głównie ze względu na fluktuacje kształtu sygnałów detektorowych.

W często stosowanych, 8-bitowych przetwornikach "full-flash", optymalnych pod
względem rozdzielczości i szybkości działania, dynamikę 9 -r 10 bitową można uzyskać stosując
dwie, przełączane wartości napięcia odniesienia lub przez doprowadzenie pewnej części napięcia
przetwarzanego do wejścia napięcia odniesienia. Modyfikacje te prowadzą do zmiany
charakterystyki przetwarzania na odcinkowo-liniową lub nieliniową [130-131]. Jednak niewielki
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wzrost dynamiki, a także trudności - zarówno techniczne jak i związane z interpretacją wyników -
sprawiły, że przetworniki o tego rodzaju charakterystykach nie znalazły szerszego
rozpowszechnienia.

Ostatnie lata przyniosły rozwiązanie problemu dużej dynamiki, polegające na zastosowaniu
tzw. wielozakresowych przetworników a/c (multirange ADC s), których najbardziej interesującą
odmianą są zmienno - pozycyjne przetworniki a/c (floating point ADCs) [132-134]. Zastosowana
w nich technika przetwarzania jest podobna do techniki stosowanej w woltomierzach cyfrowych
lub komputerach. Przetwornik zmienno-pozycyjny zawiera zwykle dwa przetworniki a/c typu
"full-flash" o liniowych charakterystykach przetwarzania. Jeden z przetworników - współpracując
z cyfrowo sterowanym wzmacniaczem (lub tłumikiem rezystorowym) - programuje jego
wzmocnienie (tłumienie) i pozwala na ustalenie właściwego zakresu przetwarzania (określa
cechę). Drugi przetwornik, do wejścia którego doprowadza się sygnały wyjściowe z wzmacniacza
(tłumika) - już o stałej dynamice - dokonuje zasadniczego przetworzenia a/c (określa mantysę).
Uzyskiwane w zmienno-pozycyjnych przetwornikach relacje pomiędzy dynamiką a
rozdzielczością wynoszą przykładowo: 15/8 bitów lub 16/12 bitów, przy czym czasy
przetwarzania są dużo mniejsze niż konwencjonalnych, scalonych przetworników o
charakterystykach liniowych i rozdzielczościach 15 lub 16 bitów.

W jednej z najnowszych prac [134], problem dużej dynamiki rozwiązano stosując -
zamiast przetwornika a/c typu "flash" określającego cechę - szybki układ scalony typu ASIC z
tranzystorami CMOS i n-p-n o nazwie QIE (Charge Integrator and Encoder). Układ QIE
współpracując tylko z jednym przetwornikiem a/c typu "flash" (określającym mantysę), tworzy
zmienno - pozycyjny przetwornik q/c o szerokim zakresie dynamicznym 18-20 bitów i
rozdzielczości 8-10 bitów, przetwarzający sygnały prądowe z fotopowielacza pojawiające się co
16 ns.

4.5.3 Podwójny przetwornik q/c typu 715

Wiemy już, że wielokrotne przetworniki q/c są głównie wytwarzane pod kątem potrzeb
eksperymentalnej fizyki wysokich energii. Niektóre z nich mogą być wykorzystywane w innych
dziedzinach fizyki jądrowej, jak na przykład fizyka neutronowa. W spektrometrii neutronowej do
odróżniania impulsów neutronowych od impulsów pochodzących od promieniowania gamma
wykorzystuje się właściwości niektórych scyntylatorów organicznych (np. ciekłego scyntylatora
NE 213). Stosowane powszechnie do tego celu analogowe dyskryminatory kształtu impulsów,
zawierają zwykle układy generacji sygnału czasowego, przetworniki czasowo-amplitudowe,
bramkowane integratory itd. W ostatnich latach do rozróżniania cząstek zaczęto stosować cyfrowe
dyskryminatory kształtu impulsów, działające w oparciu o przetworniki q/c [135-137].

Z tego względu, do dyskryminacji kształtu impulsów n-y metodą cyfrowego porównania
ładunku został opracowany z inicjatywy i przy udziale autora podwójny przetwornik q/c typu
CAMAC - 715 [138].
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Schemat blokowy podwójnego przetwornika q/c jest pokazany na rys. 4.24. Każdy z
przetworników q/c zawiera bramkowany konwerter i-i z układem sterującym, kondensator
pamiętający CM, generator prądu stałego (liniowego ładowania), układ szybkiego ładowania, układ
formujący bramkę czasową, układ synchronizujący, 10-bitowy rejestr adresowy z układem
przekroczenia i sygnalizacją za pomocą diody LED. Układami wspólnymi dla obu przetworników
są: źródło napięcia odniesienia, kwarcowy generator zegarowy 50 MHz, logika sterująca z
dekoderem NAF oraz multiplekser danych wyjściowych i zespół stabilizatorów napięć
zasilających (nie pokazany na rysunku). Jak łatwo zauważyć, przetwornik q/c z wyjątkiem części
wejściowej, jest zbudowany podobnie jak typowe spektrometryczne przetworniki a/c typu
Wilkinsona.
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Rys. 4.24 Schemat blokowy podwójnego przetwornika q/c typu 715

Wejścia analogowe przetworników q/c są przystosowane do przyjmowania impulsów
prądowych o szerokości nanosekundowej. Rezystancja wejściowa jest równa 50 Q, co pozwala
na spełnienie warunków dopasowania do kabli koncetrycznych o 50-omowej impedancji
charakterystycznej. W wielu zastosowaniach detektor może być przyłączony bezpośrednio do
przetwornika q/c bez potrzeby stosowania wzmacniacza, jak np. w przypadku sondy
scyntylacyjnej.

Konwertery i-i są wyposażone w szybkie bramki prądowe, przełączane impulsami
podawanymi do wejścia bramkującego. Czasy przełączania bramek są rzędu kilku nanosekund,
co pozwala na selekcję czasową impulsów podawanych do wejść analogowych. Obydwa
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przetworniki q/c mogą być bramkowane niezależnie, lub też jednocześnie z wejścia
bramkującego 1.

Proces przetwarzania ładunku na kod cyfrowy w każdym przetworniku przebiega w trzech
fazach: 1 - konwersja ładunku na napięcie, 2- konwersja napięcia na czas, i 3 - konwersja czasu
na cyfrę. W fazie 1, określonej przez czas trwania sygnału bramkującego TB, kondensator CM, na
którym w stanie spoczynkowym utrzymywane było napięcie U c o , jest rozładowywany prądem
io(t) proporcjonalnym do prądu wejściowego iIN(t). Faza ta kończy się z chwilą zakończenia
impulsu bramkującego, kondensator CM zostaje odłączony od konwertera i-i, a wartość napięcia
utrzymywana na nim jest równa

"c - "co~ f 'o W *•
o

Wartość napięcia na kondensatorze CM jest proporcjonalna do ładunku zawartego w impulsie
wejściowym. Faza 2 rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia liniowego ładowania kondensatora CM

prądem z generatora prądu stałego i kończy się, gdy napięcie na kondensatorze CM powróci do
wartości spoczynkowej U c o . W czasie trwania liniowego ładowania jest formowana bramka
czasowa, podawana wraz z impulsami zegarowymi do układu synchronizującego. W fazie 3, w
zasadzie pokrywającej się w czasie z fazą 2, seria pełnych impulsów zegarowych pojawiająca się
na wyjściu układu synchronizującego jest zliczana w rejestrze adresowym. Wynikiem
przetwarzania jest 10-bitowe słowo danych zapisane w naturalnym kodzie dwójkowym,
przekazywane równolegle na magistralę CAMAC. Wartość tego słowa jest proporcjonalna do
ładunku zawartego w wejściowym impulsie prądowym.

Blok 715 ma trzy wewnętrzne źródła zgłoszeń: LAM 1, LAM 2, LAM 3. Zakończenie
przetwarzania przez przetwornik 1 powoduje wygenerowanie sygnału LAM 1, a przez
przetwornik 2 sygnału LAM 2. Sygnał LAM 3 jest iloczynem logicznym LAM 1 i LAM 2 i jego
pojawienie się oznacza, że oba przetworniki zakończyły konwersję. Skasowanie sygnału LAM
1 lub LAM 2 powoduje również skasowanie sygnału LAM 3 . Sygnały LAM są w standardowy
sposób blokowane, odblokowywane i sprawdzane. Obydwa przetworniki q/c mogą być zerowane
jednocześnie sygnałem Z z magistralii CAMAC, sygnałem zewnętrznym lub ręcznie. Każdy z
przetworników może być testowany rozkazem NF(25)A(O) lub A(l). Testowanie polega na
wytworzeniu wewnątrz bloku sygnału bramkującego. Następuje wówczas pomiar ładunku
pochodzącego od prądu piedestału lub ewentualnie od dokładnie określonego sygnału
wejściowego, jeśli jest podawany w chwili testowania.

Uproszczony schemat bramkowanego konwertera i-i (jest zmodyfikowaną wersją
konwertera i-i przedstawionego na rys. 4.11) i układu sterującego pokazano na rys. 4.25.
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Tranzystory T6 i T7 wraz ze źródłem prądowym T8 w obwodzie sprzężonych emiterów tworzą
wejściowy wzmacniacz różnicowy.
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Rys. 4.25 Uproszczony schemat bramkowanego konwertera i-i i układu sterującego

Źródło prądowe T4 (lub T5) w kolektorze tranzystora T7 zapewnia duże wzmocnienie
wzmacniacza przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. Pętlę sprzężenia zwrotnego zamyka
tranzystor T10 lub T9 w zależności od tego, który z tranzystorów T4 i T5 aktualnie przewodzi.
Tranzystory T4 i T5 są przełączane sygnałem różnicowym podawanym z układu sterującego
zbudowanego na tranzystorach Tl H- T3. W czasie, gdy do wejścia bramkującego jest podawany
impuls ujemny, przewodzi tranzystor T10 i kondensator CM jest rozładowywany prądem io(t)
proporcjonalnym do prądu wejściowego iIN(t). W tym stanie konwerter i-i pracuje z bramką
zamkniętą. Po zakończeniu impulsu bramkującego tranzystor T10 zostaje zablokowany a
przewodzi tranzystor T9. Kondensator CM jest wtedy odseparowany od konwertera i-i, który
pracuje z bramką otwartą, tzn. prąd pojawiający się w kolektorze tranzystora T9 pod wpływem
impulsu i,N(t) jest pobierany ze źródła zasilającego. Tak więc efekt bramkowania uzyskuje się
przez przełączanie pętli sprzężenia zwrotnego konwertera i-i.

W celu polepszenia liniowości procesu konwersji przy małych sygnałach wejściowych,
wprowadzono mały prąd piedestału IP. Prąd ten, całkowany w czasie trwania impulsu
bramkującego, wprowadza pewien niewielki piedestał ładunkowy. Wartość tego piedestału może
być łatwo wyznaczona przy określonej szerokości impulsu bramkującego i uwzględniona w
końcowym pomiarze ładunku wejściowego.

Schemat konwertera napięcie-czas jest przedstawiony na rys. 4.26. Konwerter ten zawiera
kondensator pamięciowy CM, generator prądu stałego do liniowego ładowania kondensatora CM

zbudowany na tranzystorze Tl i oraz układ formujący impuls bramki czasowej zbudowany na
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tranzystorach T12-fT20. Do konwertera są podawane dwa napięcia odniesienia UR ' i UR"
wytwarzane poza układem pokazanym na rys. 4.26.
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Rys. 4.26 Uproszczony schemat blokowy konwertera napięcie-czas

Zasadniczą częścią układu formującego jest komparator [141], zawierający wzmacniacz
operacyjny z nieliniowym sprzężeniem zwrotnym (T12-HT17). W stanie spoczynkowym (gdy
kondensator CM jest odseparowany od konwertera i-i), prąd I c płynie przez przewodzące
tranzystory T16 i T17. W stanie tym tranzystor T18 jest zablokowany, a wzmacniacz z pętlą
ujemnego sprzężenia zwrotnego stabilizuje napięcie U c o na kondensatorze CM. Wartość napięcia
U c o jest dobierana za pomocą potencjometru, którego suwak jest połączony z bramką tranzystora
T13. W czasie trwania sygnału bramkującego (gdy wyjście konwertera i-i jest przyłączone do
kondensatora CM), wejściowy impuls prądowy \m{t) i prąd piedestału IP rozładowują kondensator
CM. Napięcie na kondensatorze CM obniża się, co powoduje przerwanie pętli sprzężenia zwrotnego
(tranzystory T16 i T17 zostają zablokowane a przewodzi tranzystor T18). Na kolektorach
tranzystorów T19 i T20 rozpoczyna się sygnał różnicowy bramki czasowej. Po zakończeniu
sygnału bramkującego, kondensator CM jest ładowany stałym prądem I c. Proces liniowego
ładowania trwa do momentu ponownego włączenia pętli sprzężenia zwrotnego, co następuje gdy
napięcie na kondensatorze CM powróci do napięcia spoczynkowego U c o . W tym samym
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momencie na kolektorach T19 i T20 kończy się sygnał bramki czasowej. Czasy trwania
komplementarnych impulsów bramki czasowej są proporcjonalne do sumy ładunku wejściowego
i ładunku piedestału.

Pojedynczy przetwornik q/c charakteryzuje się następującymi parametrami: pełny zakres
ładunkowy 256 pC, amplituda sygnałów wejściowych od 0 do -1,25 V na rezystancji wejściowej
50 Q (prąd wejściowy od 0 do -25 mA), szerokości sygnałów bramkujących od 20 ns do 150 ns,
czasy zamknięcia i otwarcia bramki ok. 3 ns, rozdzielczość 10 bitów (1024 kanały), wzmocnienie
konwersji 0,25 pC/kanał, nieliniowość całkowa mniejsza od ± 0,2%, nieliniowość różniczkowa
mniejsza od ± 2%, maksymalny czas przetwarzania 20,5 /ns, piedestał (1 + 0,03 TB)pC, gdzie TB -
czas trwania impulsu bramkującego w nanosekundach. Wymagana szerokość impulsu kasującego

50 ns (min), a konieczny czas ustalania po kasowaniu 2 /is.
Przetwornik q/c typu 715 jest umieszczony w bloku CAMAC o podwójnej szerokości.

Blok reaguje na następujące sygnały i rozkazy CAMAC: Z, I, F(0)A(0 lub 1), F(2)A(0 lub 1),
F(8)A(0,l lub 2), F(9)A(0 lub 1), F(10)A(0,l lub 2), F(24)A(0,l lub 2), F(25)A(0 lub 1),
F(26)A(0,l lub 2).

Jak wspomniano poprzednio, przetwornik 715 został opracowany do cyfrowej
dyskryminacji kształtu impulsów n-y w eksperymentach fizyki neutronowej. Impulsy świetlne
otrzymywane ze scyntylatorów organicznych charakteryzują się występowaniem dwóch
składowych: szybkiej o stałej czasowej opadania od około 2 do 4 ns i powolnej o stałej czasowej
opadania od około 10 do 500 ns.

Impulsy otrzymywane w wyniku absorpcji różnego rodzaju promieniowania różnią się
między sobą w sposób wyraźny intensywnością składowej powolnej. Dla ciężkich cząstek
jonizujących, protonów i cząstek a, udział składowej powolnej jest większy niż dla elektronów
i kwantów y. Różnica ta stanowi podstawę do rozróżniania (dyskryminacji) zarejestrowanego
promieniowania.

W pomiarach neutronowych szczególnie istotna jest dyskryminacja impulsów wywołanych
przez promieniowanie y (tło). Wykorzystanie podwójnego przetwornika q/c do dyskryminacji n-y
polega na tym, że jeden z przetworników mierzy całkowity ładunek zawarty w impulsie
wyjściowym, drugi część zawartą w składowej wolnej. Obliczenie stosunku ładunków
zmierzonych przez oba przetworniki pozwala na określenie rodzaju zarejestrowanego
promieniowania [135]. Na rys. 4.27 pokazano uproszczony schemat blokowy układu
pomiarowego oraz najważniejsze przebiegi czasowe. Oba przetworniki są sterowane tym samym
impulsem otrzymywanym z detektora scyntylacyjnego (zwykle z anody fotopowielacza). Impulsy
Bl i B2, bramkujące przetworniki są tak dobrane, aby przetwornik 1 mierzył całkowity ładunek
zawarty w impulsie wyjściowym, a przetwornik 2 tylko jego część zawartą w składowej
powolnej. Po zakończeniu przetwarzania odczytuje się wartości ładunków Q[ i Q2 uzyskane z
obydwu przetworników, odejmuje od nich wartość piedestałów ładunkowych (uprzednio
zmierzonych) i oblicza stosunek Q2/Qi- Podane na rys. 4.27 wartości czasów dobrano dla
scyntylatora typu NE 213.
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Rys. 4.27 Wykorzystanie przetwornika 715 do cyfrowej dyskryminacji kształtu impulsów n - y:
a) schemat blokowy układu pomiarowego
b) przebiegi czasowe

Cyfrowa dyskryminacja kształtu impulsów n-y przy użyciu podwójnego przetwornika q/c
jest prosta w realizacji praktycznej i pozwala na bezpośrednie uzyskanie informacji cyfrowej.
Jednak w porównaniu z metodami analogowymi, np. metodą przejścia przez zero, energetyczny
zakres dynamiczny jest mniejszy i konieczne jest większe wzmocnienie fotopowielacza w celu
uzyskania dobrego rozróżniania przy małych energiach (ok. 100 keV) [139].

4.5.4 Stan techniki w grupie przetworników q/c

W tablicy 6 zestawiono wybrane przetworniki q/c wykonane w różnych standardach
modułowych (CAMAC, NIM, FASTBUS, VME).

Uniwersalne bloki 3001 (LeCroy) i 7412 (Silena), wyposażone w pojedyncze przetworniki
a/c, mogą być wykorzystywane w trzech trybach analiz wielokanałowych:

Q - analiza ładunkowa impulsów prądowych,
U - analiza amplitudowa impulsów napięciowych,
T - pomiary odcinków czasowych metodą start-stopową.

Model 3001 jest kompletnym analizatorem wielokanałowym, umożliwiającym gromadzenie widm
w pamięci wewnętrznej. Połączenie z magistralą CAMAC umożliwia stowarzyszony z blokiem
3001 - blok interfejsu 2301. Natomiast model 7412 jest blokiem przetwornika a/c (q/c, v/c lub
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t/c - zależnie od wybranego trybu pracy) i na jego wyjściu są dostępne sygnały umożliwiające
przekazywanie danych do pamięci dowolnego analizatora lub komputera.

Niektóre z wielokanałowych przetworników q/c zestawionych w tablicy 6 charakteryzują
się małymi błędami nieliniowości różniczkowej (DNL), zawartymi od około ± 1% do ± 5%, i
z tego względu, mogą być wykorzystywane w systemach analizy ładunkowej impulsów. Są to
następujące bloki: 4418/Q (DNL < ± 1%), 715 (DNL < ± 2%), QD 410 (DNL < ± 2%), QD 808
(DNL < ± 2,5%) oraz bloki serii 2249 (DNL < ± 5%).

Pozostałe przetworniki q/c, charakteryzujące się błędami nieliniowości różniczkowej
zawartymi w zakresie od ± 10% do ± 30%, są przeznaczone do pomiarów energii cząstek w
eksperymentach akceleratorowych. Można zauważyć, że przetworniki q/c o największej krotności
są oferowane tylko przez amerykańską firmę LeCroy. W firmie tej od lat są konsekwentnie
rozwijane opracowania przetwornikowe pod kątem potrzeb eksperymentalnych fizyki wysokich
energii. Opracowania te cechuje oryginalność rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
duża szybkość reakcji na aktualne tendencje pomiarowe w fizyce cząstek. W celu zwiększenia
gęstości upakowania elementów w modułach standardu systemowego, firma LeCroy opracowała
szereg wyspecjalizowanych układów scalonych, stanowiących podzespoły funkcjonalne
przetworników q/c.

Wcześniejsze opracowania wielokrotnych przetworników q/c typu Wikinsona (np. serii
2249 i 2282/85) zawierały scalone podzespoły w postaci hybrydowych konwerterów ładunek-czas
(QT - 100), konwerterów czas-cyfra (SC - 100) oraz kompletnych, wykonanych technologią
hybrydowo-monolityczną, podwójnych przetworników ładunek-cyfra (QD - 202). Podzespoły
hybrydowe QT - 100 B były również wykorzystywane w laboratoriach jądrowych do konstrukcji
wielokrotnych przetworników q/c [140], a także posłużyły jako pierwowzór do opracowania
podobnych podzespołów [141]. Obecnie produkowane przez firmę LeCroy wielokrotne
przetworniki q/c typu Wilkinsona (modele 1881 i 4300 B) są już wyposażone w monolityczne
podzespoły konwerterów ładunek-czas (MQT - 200F) i czas-cyfra (MTD 132A). Natomiast do
wielowejściowych przetworników q/c (modele 1182 i 1882 F/85 F) z pojedynczymi,
kompensacyjnymi przetwornikami a/c, zostały opracowane monolityczne 4-kanałowe
multipleksery ładunkowe (MIQ 401), realizujące funkcje bramkowanych układów całkująco-
pamiętających o dużej dynamice [142]. Niedawno opracowano też w laboratorium europejskim
[143] podwójny, bramkowany konwerter ładunek-napięcie w technologii bipolarnej ASIC.

134



Tablica 6
Zestawienie wylmmyili przetworników q/c wykimiuiydi w różnych standardach systemowych
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4.6 Podsumowanie

W części wstępnej rozdziału przedyskutowano wpływ techniki kształtowania sygnałów
prądowych uzyskiwanych z detektorów promieniowania na dokładność pomiaru energii kwantów
lub cząstek tworzących strumienie o dużej intensywności (106 H- 107 zdarzeń/s).

Klasyczna, napięciowa technika kształtowania sygnałów detektorowych nie pozwala na
uzyskanie odpowiedniej dokładności pomiaru energii przy dużych częstościach zliczania (powyżej
106 zdarzeń/s). Zasadniczą przyczyną pogorszenia rozdzielczości i dokładności pomiaru są
spiętrzenia impulsów, związane z ich przypadkowym rozkładem czasowym i szerokościami
mikrosekundowymi (formowanie wolne). W zasadzie, wpływu spiętrzeń nie można zupełnie
usunąć, ale wpływ ten można w wystarczającym stopniu ograniczyć przez odpowiednie zwężenie
impulsów (formowanie szybkie). Zwykle jednak przy zmniejszaniu szerokości impulsów maleje
ich amplituda (pogarsza się stosunek sygnału do szumu) i pojawia się "rozmycie" amplitudy
(pogarsza się rozdzielczość pomiaru). Co więcej, przy zbyt wąskich impulsach maleje dokładność
cyfrowego pomiaru amplitudy impulsów ze względu na wzrost błędów niedoładowania
pojemności pamiętającej w układzie wydłużającym spektrometrycznego przetwornika a/c.

Przy dużych częstościach zliczania korzystniejsza od napięciowej jest integracyjna
(prądowa) technika kształtowania sygnałów detektorowych. Bramkowany układ integracyjny lub
bramkowany integracyjny układ wydłużający, przekształca wybrane sygnały prądowe nawet o
szerokościach kilku nanosekund na sygnały napięciowe o szerokości mikrosekundowej. Amplituda
sygnału napięciowego uzyskiwana na wyjściu integracyjnego układu kształtującego jest
proporcjonalna do powierzchni tego sygnału. Szybka bramka liniowa, umieszczona przed
kondensatorem całkującym, umożliwia wybranie sygnałów interesujących eksperymentatora,
występujących w tle sygnałów o dużej intensywności.

Przez umieszczenie na wejściu spektrometrycznego przetwornika a/c integracyjnego układu
kształtującego, powstaje konfiguracja przetwornika q/c. Co więcej, integracyjny układ kształtujący
może być np. połączony bezpośrednio z anodą fotopowielacza szybkiego detektora
scyntylacyjnego, bez potrzeby stosowania dodatkowych układów kształtujących. Oprócz
wspomnianej możliwości bramkowania koincydencyjnego sygnałów o szerokościach
nanosekundowych, systemy pomiarowe z przetwornikami q/c charakteryzują się niewrażliwością
na rozrzuty kształtu sygnałów prądowych uzyskiwanych z detektorów, mniejszym wpływem
zniekształceń sygnałów w torach transmisyjnych na dokładność pomiaru energii i na ogół
mniejszą zależnością rozdzielczości od stosunku sygnału do szumu.

Integracyjna technika kształtowania sygnałów detektorowych jest szeroko stosowana w
eksperymentach z zakresu fizyki wielkich energii, w których energię cząstek elementarnych
określa się przez cyfrowy pomiar ładunku zawartego w impulsach prądowych uzyskiwanych z
detektorów. Eksperymenty te, przeprowadzane na dużych urządzeniach jądrowych, takich jak np.
akceleratory liniowe lub cykliczne, charakteryzują się intensywnymi strumieniami (wiązkami)
cząstek i złożonymi układami detekcyjnymi. Do określenia energii cząstek stosuje się najczęściej
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szybkie liczniki scyntylacyjne o dużej rozdzielczości czasowej, a impulsy prądowe uzyskiwane
na wyjściach fotopowielaczy mają szerokości od kilku do kilkuset nanosekund.

Potrzeby pomiarowe spektrometrii jądrowej w zakresie cyfrowego pomiaru ładunku
sprowadzają się na ogół do konieczności posiadania jedno lub kilku wejściowego przetwornika
q/c. Konfiguracje takie tworzy się przez połączenie szybkiego, bramkowanego integracyjnego
układu wydłużającego (lub kilku takich układów wraz z multiplekserem analogowym) ze
spektrometrycznym przetwornikiem a/c. Potrzeby pomiarowe fizyki wielkich energii wynikają
z innej skali eksperymentów. Złożone układy detekcyjne wymagają użycia od kilku do kilkuset
tysięcy (i więcej) kanałów pomiaru energii (ładunku). W tym celu budowane są moduły
zawierające do kilkudziesięciu przetworników q/c (np. typu Wilkinsona, w których napięciowy
układ wydłużający jest zastąpiony bramkowanym integratorem) lub też moduły, zawierające do
kilkudziesięciu bramkowanych, integracyjnych układów wydłużających wraz z multiplekserem
analogowym i pojedynczym przetwornikiem a/c (kompensacyjnym lub typu "flash"). W
odróżnieniu od spektrometrii jądrowej, w pomiarach energii cząstek o wielkich energiach
wystarczająca jest dobra liniowość całkowa przetwornika a/c i liniowość różniczkowa nie gorsza
niż ± 0,5 LSB. Pozwala to na stosowanie w systemach pomiarowych fizyki wielkich energii
scalonych, komercyjnych przetworników a/c - o ile inne parametry określające rozdzielczość
(dynamikę) i szybkość spełniają wymagania eksperymentalne. W przypadku kalorymetrów
elektromagnetycznych, problem dużej dynamiki (o kilka bitów większej od rozdzielczości)
rozwiązuje się przez konstrukcję wielozakresowych przetworników q/c.

W zasadniczej części rozdziału przedstawiono zasady konstrukcji i właściwości
wybranych, szybkich integracyjnych układów kształtujących oraz podwójnego przetwornika q/c
opracowanych przez autora i jego współpracowników. Przedstawiono również stan techniki
światowej w grupie przetworników q/c.

Opracowane przez autora w ZEJ IPJ bramkowane integracyjne układy wydłużające typu
1004 i 1004(A) zostały przeznaczone do analizy ładunkowej impulsów uzyskiwanych z szybkich
liczników scyntylacyjnych. Układy te wykonane w standardzie CAMAC, uzupełniły grupę
klasycznych, napięciowych układów kształtujących (przedwzmacniaczy i wzmacniaczy
spektrometrycznych systemu CAMAC) i umożliwiły pomiary widm w trybie prądowym przy
użyciu spektrometrycznych przetworników a/c, wyposażonych w mikrosekundowe (czyli wolne)
napięciowe układy wydłużające. Ładunkowe układy wydłużające 1004 i 1004(A) zrealizowano
techniką dyskretną przy zastosowaniu wysokoczęstotliwościowych tranzystorów bipolarnych i
diod Schottkiego. Układy te mogą całkować impulsy prądowe o szerokości od około 4 ns do 115
ns w pełnym zakresie ładunkowym 200 pC z nieliniowością całkową około ± 0,5% (od 10% do
90% pełnego zakresu) i wzmocnieniem 50 mV/pC. Niestabilność poziomu zerowego mniejszą
od 2 mV/°C uzyskano stosując skompensowane termiczne źródła prądowe bez stosowania
stabilizujących pętli sprzężenia zwrotnego.

W bramkowanych układach integracyjnych zastosowanych w urządzeniu "Fast digitizer"
do cyfrowego pomiaru ładunku i rejestracji kształtu impulsów (standard CAMAC) oraz w 16 -
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wejściowym urządzeniu sumuj ąco-kształtującym (standard NIM) przeznaczonym dla
eksperymentu NORDBALL, autor wykorzystał odmienne idee projektowe. W odróżnieniu od
poprzednich układów wydłużających, nowo zaprojektowane układy spełniają funkcję układów
całkuj ąco-pamiętających, w których zmiany termiczne poziomu podstawowego są korygowane
przez stabilizujące działanie pętli sprzężenia zwrotnego. Pętle są rozłączane w okresie całkowania
i pamiętania sygnałów, natomiast warunki stabilizacji są przywracane w czasie pomiędzy tymi
okresami. Obydwa bramkowane układy integracyjne są przeznaczone do współpracy z
przetwornikami a/c typu "flash", ale po wprowadzeniu niewielkich modyfikacji (m.in.
polegających na wydłużeniu czasu pamiętania) mogą również współpracować z przetwornikami
spektrometrycznymi.

Ze względu na brak możliwości technologicznych zwiększenia gęstości upakowania
elementów dyskretnych i mikroukładów scalonych, nie podejmowano opracowań wielokrotnych
przetworników q/c. Prace konstrukcyjne w tym przypadku autor ograniczył do opracowania
podwójnego 10-bitowego/50MHz przetwornika q/c Wilkinsona typu 715 w systemie CAMAC.
Przetwornik 715 został przeznaczony do dyskryminacji kształtu impulsów n-y w eksperymentach
fizyki neutronowej. Opracowanie podwójnego przetwornika q/c pozwoliło na zastąpienie
specjalistycznych układów analogowych łatwiejszym w użyciu dyskryminatorem cyfrowym.

Możliwość wykorzystania nowoczesnej technologii w konstrukcji integracyjnych układów
kształtujących pojawiła się dopiero podczas pobytu autora w CERN. W ramach prac nad
elektroniką odczytu do kalorymetru hadronowego w eksperymencie UA 1 (faza "upgrade"), autor
opracował prototyp szybkiego, niebramkowanego układu całkująco-kształtującego (FCISC)
sygnały prądowe z fotopowielaczy detektorów scyntylacyjnych. Pozytywne wyniki badań
prototypu zadecydowały o seryjnej produkcji układów FCISCs. W rezultacie, ponad 1200
kanałów elektroniki odczytu z kalorymetru hadronowego zaprojektowanych również z udziałem
autora zostało wyposażonych w układy typu FCISC, które wykonano w postaci miniukładów
SMD.
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5. CYFROWY POMIAR KSZTAŁTU SYGNAŁÓW

W wielu dziedzinach nauki i techniki istnieje potrzeba pomiaru kształtu sygnałów
analogowych - czy też inaczej mówiąc - rejestracji przebiegów analogowych, zarówno
jednokrotnych jak i powtarzalnych, charakteryzujących się dużą szybkością zmian w funkcji
czasu. Tego rodzaju przebiegi powstają podczas eksperymentów i badań prowadzonych m.in. w
spektroskopii laserowej, technice wysokich napięć, technice niskich napięć (zasilacze impulsowe),
technice radarowej, a także - fizyce i chemii jądrowej.

5.1 Technika cyfrowej rejestracji przebiegów

Powszechnie stosowana technika cyfrowej rejestracji przebiegów polega na okresowym
próbkowaniu przebiegu i przetwarzaniu analogowo-cyfrowym pobranych próbek. Uzyskane
cyfrowe wartości próbek są gromadzone w pamięci (zwanej często pamięcią przebiegu) i
następnie przesyłane do cyfrowego systemu obróbki i analizy danych, którym jest zazwyczaj
komputer lub system zawierający jeden lub kilka mikroprocesorów. Częstotliwość próbkowania
musi być wystarczająco duża, aby możliwe było późniejsze prawidłowe odwzorowanie kształtu
wejściowego przebiegu oryginalnego.

Uzmacznlacz /
tłumik

Mujiclouw

analoooww

Rys. 5.1 Ogólny schemat blokowy cyfrowego rejestratora przebiegów
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Przy odtwarzaniu (rekonstrukcji) przebiegu oryginalnego, dane zgromadzone w pamięci przebiegu
lub przesłane do systemu obróbki i analizy danych są ponownie przetwarzane na wielkość
analogową za pomocą przetwornika c/a. Po zarejestrowaniu, badany przebieg może być dowolnie
długo przechowywany w pamięci przebiegu (systemu) i wielokrotnie odtwarzany na ekranie
oscyloskopu (monitora) lub zapisywany za pomocą drukarki lub pisaka.

Ogólny schemat blokowy cyfrowego rejestratora przebiegów jest przedstawiony na
rys. 5.1. Wejściowy sygnał analogowy jest zwykle wzmacniany lub tłumiony ze względu na
konieczność dopasowania poziomu sygnału do wejściowego napięciowego zakresu przetwornika
a/c. Z reguły sygnał wzmocniony (lub stłumiony) jest poddawany filtracji w filtrze
dolnoprzepustowym ograniczającym pasmo częstotliwości sygnału. Operacje próbkowania,
kwantowania i kodowania są zwykle wykonywane za pomocą szybkiego przetwornika a/c typu
"flash" (próbkowanie cyfrowe), zapewniającego wymaganą dokładność przetwarzania przy
szybkich zmianach przebiegu wejściowego. Czasem, aby polepszyć właściwości dynamiczne
przetwornika a/c, na jego wejściu umieszcza się analogowy układ próbkuj ąco-pamiętający (układ
p-p) lub układ śledząco-pamiętający (układ s-p).

Przy zamianie sygnału cyfrowego z powrotem na sygnał analogowy, na wyjściu
przetwornika c/a umieszcza się filtr dolnoprzepustowy, eliminujący wyższe harmoniczne nie
będące częścią oryginalnego sygnału analogowego. Wzmacniacz wyjściowy, umożliwia
wysterowanie odpowiedniego obciążenia.

Rozwój techniki cyfrowej rejestracji kształtu sygnałów jaki obserwuje się w ostatnich
latach jest ściśle związany z postępem w technologiach wytwarzania szybkich układów scalonych
o bardzo dużej skali integracji (VLSI IC's). Należą do nich w szczególności: przetworniki a/c
typu "flash", układy pamięciowe, układy mikroprocesorowe oraz układy specjalnych
mikroprocesorów zwanych procesorami sygnałowymi (DSP's - Digital Signal Processors) o
bardzo dużych możliwościach obliczeniowych, umożliwiające obróbkę sygnałów cyfrowych w
czasie rzeczywistym.

Do jednego z najważniejszych kierunków rozwojowych techniki cyfrowej rejestracji
sygnałów należą oscyloskopy cyfrowe. Niemal każdego roku pojawiają się nowe opracowania
tych przyrządów o coraz większych częstotliwościach próbkowania i coraz większych
możliwościach obróbki oraz analizy danych pomiarowych.
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5.2 Podstawowe właściwości statyczne i dynamiczne przetworników a/c typu "flash"

Przetwarzanie ciągłego sygnału analogowego y(t) na sygnał cyfrowy (rys. 5.2a) polega
na dyskretyzacji sygnału w czasie, czyli jego próbkowania, dyskretyzacji wartości sygnału, czyli
jego kwantowania, oraz na kodowaniu uzyskanego sygnału dyskretnego.

Rys. 5.2 Próbkowanie ciągłego sygnału analogowego:
a) sygnał wypróbkowany w przypadku naturalnego próbkowania punktowego (prezentacja w

dziedzinie czasu)
b) charakterystyka widmowa sygnału przed próbkowaniem (prezentacja w dziedzinie

częstotliwości)

Próbkowanie, czyli dyskretyzacja argumentu funkcji y(t) następuje przez okresowe
pobieranie próbek wartości sygnału. Kwantowanie przebiegu analogowego, czyli dyskretyzacja
wartości funkcji y(t), polega na przyporządkowaniu każdej próbce skończonej liczby poziomów
amplitudy. Uzyskana wartość dyskretna zostaje następnie podczas kodowania wyrażona za
pomocą odpowiednio dobranego kodu cyfrowego.

Jednostopniowe przetworniki a/c typu "flash" wykonują operacje próbkowania,
kwantowania i kodowania sygnału wejściowego bez konieczności stosowania oddzielnych
analogowych układów p-p (lub s-p). Ta szczególna właściwość jednostopniowych przetworników
a/c typu "flash" oraz fakt, że są one jednocześnie najszybszymi ze wszystkich rodzajów
przetworników a/c zadecydowały o ich kluczowej roli jaką odgrywają w cyfrowej rejestracji
szybkich przebiegów. Jednostopniowe przetworniki a/c typu "flash", których budowę
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przedstawiono w p.2.2.3, wytwarzane jako układy monolityczne w technologii bipolarnej, mogą
przetwarzać sygnały z częstotliwościami próbkowania do 500 MHz przy 6-bitowej rozdzielczości.
Najczęściej jednak są stosowane struktury 8-bitowe o częstotliwościach próbkowania do około
300 MHz (typowo 250 MHz). O przydatności przetwornika a/c typu "flash" do cyfrowej
rejestracji przebiegów o dużej szybkości zmian będą decydowały jego właściwości statyczne, a
zwłaszcza właściwości dynamiczne. Właściwości te mają decydujący wpływ na zgodność kształtu
przebiegu zrekonstruowanego na podstawie pobranych próbek z kształtem oryginalnego przebiegu
wejściowego [144].

Oprócz najważniejszych parametrów związanych z dokładnością i szybkością działania
przetwornika a/c typu "flash", ważną rolę odgrywają również właściwości o charakterze
konstrukcyjno - eksploatacyjnym. Na przykład wyposażenie przetwornika w wyjściowy rejestr
zatrzaskowy ma istotne znaczenie z dwóch względów. Po pierwsze obecność rejestru, upraszcza
problemy czasowe związane z wyprowadzeniem danych. W odróżnieniu od przetworników bez
rejestru wyjściowego, czas w którym dane są ważne (mogą być przepisywane) jest dłuższy i w
przybliżeniu równy całkowitemu okresowi zegarowemu. Po drugie, wyjściowy rejestr zatrzaskowy
spełnia funkcję rejestru buforowego przy wyprowadzaniu danych z przetwornika na magistralę
danych. Obecność rejestru buforowego przeciwdziała zakłóceniom, które mogłyby się przedostać
do wejścia analogowego przy zmianie stanów logicznych sygnałów cyfrowych na magistrali.
Unika się dzięki temu pogorszenia właściwości dynamicznych przetwornika.

W cyfrowym systemie rejestracji kształtu przebiegów dane z przetwornika a/c są
gromadzone w pamięci przebiegu. Przy bardzo dużych częstotliwościach próbkowania (fs > 250
MHz) są niezbędne stosunkowo "długie", bardzo szybkie - i tym samym - kosztowne pamięci
RAM typu ECL. Aby zredukować wymaganą szybkość pamięci i jej koszt, często stosuje się
jedno lub dwustopniowe demultipleksowanie strumienia danych. Funkcję demultiplekserów
spełniają dodatkowe rejestry buforowe, do których dane są wprowadzane równolegle
odpowiednimi zboczami przebiegu zegarowego o częstotliwościach fs/2 lub fs/4. Pozwala to na
spowolnienie strumienia danych do szybkości akceptowanych przez wolniejsze i tańsze pamięci
RAM typu CMOS.

5.2.1 Dobór częstotliwości próbkowania

Jednym z najważniejszych problemów w cyfrowej rejestracji przebiegów analogowych jest
ustalenie właściwej częstotliwości próbkowania fs, czyli określenie dyskretnych przedziałów
czasowych ts = l/fs.

Punktem wyjścia przy wyborze częstotliwości fs jest określenie charakterystyki widmowej
(fourierowskiej) sygnału próbkowanego (rys. 5.2b). Maksymalna częstotliwość fmax występująca
w widmie sygnału próbkowanego wyznacza pasmo tego sygnału. Z twierdzenia o próbkowaniu
(zwanego często twierdzeniem Shannona - Kotielnikowa [145]) wynika, że dokładne odtworzenie
sygnału skwantowanego w czasie jest możliwe wtedy, kiedy częstotliwość próbkowania fs > 2
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fmax. Jeśli fs < 2 fmax, to operacja próbkowania będzie wytwarzać składowe sumacyjne i różnicowe
z częstotliwością próbkowania i jej harmonicznymi. Częstotliwości różnicowe (fs - fmax) -w
szczególności - będą interferowały ze składowymi widma o częstotliwościach leżących w zakresie
od 0 do fmax i powstaną niemożliwe do odróżnienia sygnały fałszywe o niskich częstotliwościach.
Zjawisko nakładania widma określane jako "aliasing" może być jedną z istotnych przyczyn
zniekształcenia sygnału rekonstruowanego.

I wet )t

Cf

b> lwCt>|

fmax f» tf»+fm»x>

Rys. 5.3 Charakterystyki widmowe sygnału po próbkowaniu:
a) w przypadku gdy fs > 2f „ „
b) w przypadku gdy fs < 2f „„„

Na rys. 5.3 pokazano części początkowe widm sygnałów spróbkowanych w obydwu
omawianych przypadkach, tj. dla fs > 2 fmax i fs < 2 fmax. W pierwszym przypadku, segmenty
widma nie zachodzą na siebie i sygnał odtwarzany nie będzie zniekształcony.

Istnieją dwa praktyczne sposoby znacznego ograniczenia zjawiska nakładania widma.
Pierwszy sposób polega na eliminacji niepożądanych składowych widma sygnału próbkowanego
przez filtrację przed próbkowaniem za pomocą filtru dolnoprzepustowego. Rzeczywisty filtr
dolnoprzepustowy charakteryzuje się niewielką tłumiennością w paśmie przepustowym, określoną
szerokością obszaru przejściowego (stromością charakterystyki w obszarze przejściowym)
pomiędzy pasmem przewodzenia i pasmem zaporowym oraz niewielką przepustowością w paśmie
zaporowym. Stromą charakterystykę w obszarze przejściowym i dużą tłumienność w paśmie
zaporowym (niewielkie ograniczenia zakresu dynamicznego) uzyskuje się w filtrach złożonych
(wielostopniowych). Rodzaj filtru i jego rząd (liczbę biegunów) dobiera się pod kątem
najlepszego spełnienia wymagań systemu (filtr może także wprowadzać zniekształcenia
amplitudowe lub fazowe). Do najczęściej stosowanych filtrów należą: filtry Butterwortha (o
charakterystyce maksymalnie płaskiej) oraz filtry Cauera (eliptyczne). Te ostatnie są szczególnie
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przydatne w systemach rejestracji szybkich przebiegów, w których występują jednoczesne
wymagania stromej charakterystyki przejściowej, płaskiej charakterystyki pasmowej i odpowiedzi
liniowej fazy.

Drugi sposób uniknięcia zjawiska "aliasingu" polega na zastosowaniu znacznie większej
częstotliwości próbkowania fs od częstotliwości fmax (tzw. oversampling). Wraz ze wzrostem f/fmax

maleje złożoność (rząd) filtru dolnoprzepustowego ograniczającego zjawisko nakładania widma
do poziomu akceptowanego. Przykładowo przy 8-bitowej rozdzielczości przetwornika a/c należy
zastosować filtr o tłumienności około 50 dB, aby składowe wielkoczęstotliwościowe zachodzące
w zakres częstotliwości od 0 do fmax były skutecznie eliminowane. Jeśli fs/fmax = 3, to stromość
charakterystyki filtru w obszarze przejściowym powinna wynosić 50 dB/okt. Tego rodzaju
charakterystykę można uzyskać za pomocą filtru Butterwortha o liczbie biegunów większej od
8. Jeśli natomiast fs/fmax = 10, to wymagana stromość charakterystyki maleje do nieco ponad
16 dB/okt., a zatem w tym przypadku jest wystarczający znacznie prostszy, 3-biegunowy filtr
Butterwortha [146].

Należy jednak zaznaczyć, że właściwości dynamiczne przetwornika a/c typu "flash'
ulegają zwykle pogorszeniu ze wzrostem częstotliwości próbkowania, zwłaszcza gdy zostanie
przekroczona jej wartość maksymalna dla danego przetwornika. Znaczne zwiększanie
częstotliwości fs pociąga za sobą konieczność użycia innego, odpowiednio szybkiego przetwornika
a/c, zwykle trudniej dostępnego i kosztownego. Co więcej, przy dużej częstotliwości fs, szybkość
procesora sterującego odbiorem i przesyłaniem danych może okazać się niewystarczająca.

Przedstawione na rys. 5.3 widma odpowiadają przypadkowi próbkowania idealnego
(punktowego) sygnału analogowego o określonym paśmie. Próbkowanie punktowe upraszcza
analizę i polega na tym, że impulsy próbkujące mają nieskończenie małą szerokość. W tych
warunkach, operacja próbkowania jest równoważna pomnożeniu przebiegu y(t) przez ciąg
impulsów próbkujących o jednostkowej amplitudzie (impulsów delta), co daje w rezultacie ciąg
impulsów zmodulowanych, w których obwiedni jest zachowana informacja o przebiegu
oryginalnym y(t). W wyniku próbkowania, widmo sygnału spróbkowanego jest widmem
oryginału powielonym nieskończenie wiele razy z przesunięciem na osi częstotliwości o fs, 2 fs,
3 fs, ...,itd. Odtworzenie przebiegu z ciągu próbek punktowych polega na wydzieleniu w drodze
idealnej filtracji głównej części widma położonej w otoczeniu środka układu współrzędnych.

W rzeczywistości impulsy próbkujące charakteryzują się pewnym określonym czasem
trwania i modulacja iloczynowa nie jest realizowana przez ciąg impulsów delta, lecz przez ciąg
impulsów prostokątnych. Widmo sygnału spróbkowanego zawiera - podobnie jak w przypadku
próbkowania punktowego - ciąg impulsów zmodulowanych o dyskretnych częstotliwościach
będących wielokrotnościami częstotliwości fs, ale o obwiedni "kopertowej" reprezentowanej przez
funkcję (sin x)/x, gdzie x = 7tf/fs. Odtworzenie przebiegu oryginalnego w tym przypadku wymaga
zastosowania na wyjściu przetwornika c/a filtru odtwarzającego, czyli filtru o charakterystyce
odwrotnej do (sin x)/x, korygującej "kopertowy" kształt obwiedni. Tego rodzaju filtr może być
zrealizowany techniką DSP (jako filtr cyfrowy) lub konwencjonalną techniką analogową. Można
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jednak wykazać, że podane uprzednio kryterium doboru częstotliwości próbkowania dla
próbkowania punktowego pozostaje aktualne także i w tym przypadku, tj. dla próbkowania
rzeczywistego.

Dotychczasowe rozważania dotyczyły próbkowania iloczynowego, czyli próbkowania bez
zapamiętywania chwilowej wartości sygnału. Takie próbkowanie można zrealizować praktycznie
za pomocą przełącznika lub multipleksera analogowego, przyłączającego sygnał analogowy
okresowo na pewien czas do wejścia przetwornika a/c. Wspomniano już, że odpowiednio szybki
przetwornik a/c bez bramki analogowej na wejściu, spełnia funkcję układu próbkującego. Wartość
sygnału wejściowego podlega przetwarzaniu tylko w pewnym określonym czasie (równym
czasowi przetwarzania), a proces przetwarzania a/c jest na ogół okresowo powtarzany.

Czasem w torze pomiarowym stosuje się analogowy układ p-p lub układ śledząco-
pamiętąjący (układ s-p). Układ taki nie tylko pobiera próbkę wartości sygnału analogowego y(t),
lecz również utrzymuje tę wartość bez zmiany przez pewien czas, zwykle równy czasowi
konwersji przetwornika a/c. Jest to przypadek próbkowania z zapamiętywaniem i będzie on
rozważany w p.5.2.4.

5.2.2 Źródła błędów statycznych

Parametry statyczne charakteryzują właściwości przetwornika a/c przy doprowadzeniu do
jego wejścia napięcia stałego lub sygnału wolnozmiennego. Do podstawowych parametrów
statycznych n-bitowego przetwornika a/c typu "flash" należą: zakres dynamiczny, nieliniowość
całkowa i nieliniowość różniczkowa.

Zakres dynamiczny (DR) określa się przez stosunek największego sygnału analogowego
przetwarzanego przez przetwornik, czyli równego UFS (ściśle biorąc UFS-1 LSB, ale dla
uproszczenia i wygody przyjmuje się UFS), do najmniejszego sygnału kwantowanego,
odpowiadającego 1 LSB. A zatem, zakres dynamiczny przetwornika a/c, charakteryzującego się
stałoprądową rozdzielczością n i przedziałem kwantowania q równym wartości 1 LSB, wynosi:

DR = UFSI q = 2", (51)

a wyrażony w decybelach

DR = 20n Iog102 = 6,02n [dE\. (5.2)
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Z zależności (5.2) wynika, że zakres dynamiczny zwiększa się o około 6 dB przy wzroście
rozdzielczości o 1 bit. Należy zarazem pamiętać, że tak określony zakres dynamiczny obowiązuje
dla napięć stałych i sygnałów wolnozmiennych. Jeśli jednak szybkość zmian sygnału
wejściowego wzrasta, to maleje rozdzielczość przetwornika a/c i tym samym, maleje zakres
dynamiczny. Niekiedy, aby uzyskać odpowiednią dynamikę (rozdzielczość) przy dużych
częstotliwościach, dobiera się przetwornik a/c o większej rozdzielczości dla napięć stałych od
aktualnie potrzebnej.

Liniowość przetwornika a/c typu "flash" określa się przez pomiar pełnej charakterystyki
przetwarzania, podając na jego wejście napięcie stałe, zmieniane skokowo w trakcie pomiaru w
pełnym zakresie przetwarzania przy ustaleniu maksymalnej dla danego przetwornika
częstotliwości próbkowania. Na podstawie odchyleń charakterystyki rzeczywistej od
charakterystyki idealnej można wyznaczyć błędy nieliniowości całkowej i różniczkowej oraz
błędy zera i wzmocnienia (skalowania). Jeśli błąd nieliniowości różniczkowej nie przekracza
wartości ±1 LSB, to charakterystyka przetwarzania jest monotoniczna i nie ma brakujących
kodów (dziur kodowych).

Do głównych źródeł błędów nieliniowości całkowej i różniczkowej należą:
niedokładności w doborze stosunków wartości rezystorów dzielnika odniesienia
wejściowe napięcia (lub prądy) niezrównoważenia komparatorów
metastabilne stany wyjściowe komparatorów.

Błędy pochodzące z dwóch pierwszych źródeł są minimalizowane przez odpowiednie
projektowanie układowe i dobór właściwych metod wytwarzania technologicznego. Melastabilne
stany komparatorów przetwornika a/c typu "flash" uwidaczniają się jako przypadkowo
pojawiające się fałszywe kody (sparkle codes). Nazwa wywodzi się z techniki telewizyjnej, gdzie
podczas przetwarzania a/c sygnałów wizyjnych, na szarym tle ekranu monitora pojawiają się
czasem białe punkty lub iskrzenia. Wartość fałszywego kodu zależy od położenia metastabiłnego
komparatora w szeregu komparatorowym oraz struktury logicznej dekodera kodu termometrowego
na kod dwójkowy. Błędy związane z fałszywymi kodami mogą osiągać wartości równe pełnemu
zakresowi przetwarzania. Błędy te mogą być jednak zminimalizowane do wartości mniejszych
od 1 LSB, a ich prawdopodobieństwo pojawienia się zredukowane do 1 błędu/1015 okresów
zegarowych, przez zastosowanie specjalnych układów logicznych w dekoderze.

5.2.3 Źródła błędów dynamicznych

W celu pełnego scharakteryzowania właściwości przetwornika a/c typu "flash", należy
również określić jego parametry w warunkach pracy dynamicznej, tzn. gdy do jego wejścia
zostanie podany sygnał szybkozmienny.

Wraz ze wzrostem szybkości zmian sygnału wejściowego pogarsza się liniowość całkowa
i różniczkowa oraz maleje zakres dynamiczny przetworników a/c typu "flash". Przy dużych
szybkościach zmian sygnału wejściowego powstają błędy, które manifestują się przez wzrost
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szumu i zniekształceń harmonicznych, pojawienie się fałszywych kodów lub też całkowity brak
niektórych kodów (tzw. dziury kodowe). Głównymi przyczynami błędów dynamicznych są
różnice pomiędzy zmiennoprądowymi właściwościami komparatorów (zwłaszcza niewielkie
rozrzuty różnego rodzaju opóźnień czasowych), zmienna wartość pojemności wejściowej (zależna
od poziomu wejściowego sygnału przetwarzanego) oraz wpływ pasożytniczych pojemności i
indukcyjności związanych z połączeniami na płycie montażowej.

Przy podaniu impulsu próbkującego, komparatory przetwornika "flash" przechodzą w tryb
pamiętania stanów wyjściowych (następuje "zatrzaśnięcie" stanów wyjściowych). Komparatory
przetwornika o takiej właściwości spełniają więc funkcję wewnętrznych układów
śledząco-pamiętających. W rzeczywistym przetworniku "flash", pasma częstotliwościowe i
opóźnienia propagacyjne komparatorów nie są identyczne. Chociaż występujące różnice nie mają
wpływu na właściwości statyczne przetwornika, to jednak wprowadzają nieliniowości w procesie
przetwarzania zależne od szybkości i kierunku zmian przebiegu wejściowego.

Pojemność wejściowa przetworników a/c typu "flash" nie jest stała lecz zmienia się w
funkcji amplitudy sygnału wejściowego. Każdy z komparatorów zawiera na wejściu różnicową
parę tranzystorów, której jedna baza jest przyłączona do wejścia analogowego, a druga - do
odpowiedniego rezystora dzielnika napięcia odniesienia. Ponieważ wszystkie wejścia
komparatorów (bazy odpowiednich tranzystorów) są połączone równolegle, więc całkowita
pojemność wejściowa przetwornika "flash" jest sumą indywidualnych pojemności złączy
baza-emiter tranzystorów wejściowych. Chwilowa wartość pojemności wejściowej jest w zasadzie
przypadkowa, ponieważ zależy od amplitudy sygnału analogowego i stanu komparatorów w danej
chwili.

W celu zminimalizowania błędów dynamicznych związanych z nieliniową pojemnością
wejściową komparatorów, na wejściu przetwornika "flash" umieszcza się szybki wzmacniacz
separujący o dużej wydajności prądowej. Pomiędzy wzmacniaczem i wejściem przetwornika
umieszcza się rezystor wyrównujący różnicowe impedancje komparatorów i stabilizujący pracę
przetwornika. Wartość rezystora dobiera się równą około 1/4 wartości całkowitej rezystancji
dzielnika referencyjnego. Jednak użycie wzmacniacza separującego z rezystorem przyłączonym
do wspólnego wejścia sygnałowego komparatorów nie rozwiązuje problemów związanych z
efektami pojemnościowymi występującymi na ich wejściach polaryzowanych napięciami
odniesienia.

Parametrem, który w sposób najbardziej ogólny charakteryzuje dynamiczne właściwości
przetwornika a/c typu "flash" jest stosunek sygnału do szumu (SNR).

Szum w przetwornikach a/c pochodzi z dwóch zasadniczych źródeł. Pierwszym źródłem
jest operacja kwantowania w procesie przetwarzania a/c. Błąd kwantyzacji może być traktowany
jako szum związany z nieodwracalną operacją kwantowania. Drugim źródłem szumu jest tzw.
szum wejściowy, którego składnikami są: szum generowany w przetworniku (rezystancyjny szum
cieplny), szum związany z sygnałem wejściowym i szum pochodzący z napięć zasilających oraz
środowiska (przedostający się np. do napięć referencyjnych).
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Zaniedbując szum wejściowy, wpływ błędu kwantyzacji można wyjaśnić rozważając
system (rys. 5.4a), składający się z przetwornika a/c z rejestrem wyjściowym, z którego dane
cyfrowe są ponownie zamieniane na wielkość analogową za pomocą przetwornika c/a.
Doprowadzając do wejścia takiego systemu na przykład przebieg liniowo narastający i
porównując go z przebiegiem wyjściowym przetwornika c/a uzyskuje się przebieg błędu
kwantyzacji. W przypadku idealnego przetwornika a/c, wartość między szczytowa napięcia szumu
kwantyzacji jest równa przedziałowi kwantowania q (czyli 1 LSB), wartość średnia jest równa
zeru, a wartość skuteczna obliczona dla przebiegu piłokształtnego (rys. 5.4b) jest równa qVl2
[146].
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Rys. 5.4 Błąd kwantyzacji zwany również szumem kwantyzacji powstający w procesie przetwarzania
a/c i rekonstrukcji sygnału analogowego:
a) układ przetwarzania a/c i rekonstrukcji sygnału analogowego
b) charakterystyka błędu (szumu) kwantyzacji

Należy zwrócić uwagę, że wartość skuteczna szumu kwantyzacji jest proporcjonalna do
przedziału kwantowania q, a więc jego wartość dwukrotnie maleje (tj. o 6 dB) dla każdego
dodatkowego bitu rozdzielczości. Szum kwantyzacji może być traktowany jako szum
przypadkowy, który nie jest skorelowany z sygnałem wejściowym. Charakteryzuje się on
równomiernym rozkładem w całym paśmie Nyquista od 0 do fs/2.

Teoretyczna wartość stosunku sygnału do szumu (SNR) w przypadku idealnego
n-bitowego przetwornika a/c, do wejścia którego został podany sygnał sinusoidalnie zmienny o
dużej "czystości" spektralnej i o amplitudzie równej pełnemu zakresowi przetwarzania, może być
wyznaczona przy użyciu znanej zależności [147, 149]:
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SNR = (6,02n + 1,76) [dB]. (5-3)

Tak więc rozdzielczość i błąd kwantyzacji ustala próg szumowy (NF) przetwornika a/c. Dla
8-bitowego przetwornika a/c wartość SNR jest bliska 50 dB i każdy dodatkowy bit rozdzielczości
zwiększa SNR o około 6 dB. Jednak w praktyce, próg szumowy rośnie wraz ze wzrostem
częstotliwości przebiegu sinusoidalnego o amplitudzie równej pełnemu zakresowi przetwarzania.
Szum wejściowy i różne błędy wprowadzające nieliniowości będą powodowały zmniejszenie
teoretycznej wartości SNR. W przypadku odwrotnym, tzn. gdy częstotliwość przebiegu
sinusoidalnego pozostaje stała a malaje jego amplituda, to maleje również próg szumowy
przetwornika a/c.

Rzeczywista wartość SNR określona przy danej częstotliwości wejściowego przebiegu
sinusoidalnego, podstawiona do zależności (5.3) określającej teoretyczną wartość SNR, umożliwia
obliczenie rozdzielczości dynamicznej przetwornika ayc zwanej efektywną liczbą bitów (ENOB):

ENOB = [SNR (rzecz.) - 1,76] / 6,02. (5-4)

Tak więc ENOB jest drugim parametrem obok SNR, dającym w miarę ogólny opis
właściwości dynamicznych przetwornika a/c typu "flash". Przy dużych szybkościach zmian
sygnału wejściowego, rozdzielczość dynamiczna przetwornika może być nawet o kilka bitów
mniejsza od jego rozdzielczości statycznej.

W przypadku próbkowania przebiegu wejściowego z częstotliwością większą od tej, która
wynika z twierdzenia o próbkowaniu (przypadek "oversampling"-u), można zwiększyć wartość
SNR. Jeśli przy stałym paśmie wejściowym fmax zostanie zwiększona częstotliwość próbkowania,
to w efekcie następuje "rozciągnięcie" szumu kwantyzacji w szerszym paśmie, i tym samym,
zmaleje skuteczna wartość szumu w paśmie analogowym od 0 do fmax. W tych warunkach
wyrażenie (5.3) określające wartość SNR przyjmuje postać [147]:

SNR = [ 6,02n + 1,76 + 10 log1 0 | - ^ - | ] [dB]. (5.5)

Łatwo zauważyć, że podwojenie częstotliwości próbkowania, przy stałym paśmie analogowym
fmax, zwiększa SNR o 3 dB a ENOB o 1/2 bitu. Zwykle w celu uzyskania takiego polepszenia
stosuje się odpowiednią filtrację cyfrową [150].

Wyniki pomiaru stosunku sygnału do szumu i rozdzielczości dynamicznej są
przedstawiane w różny sposób. Najczęściej wykreśla się zależność SNR i ENOB w funkcji
częstotliwości wejściowego przebiegu sinusoidalnego przy stałej amplitudzie tego przebiegu. Inny
sposób polega na wykreślaniu zależności SNR od amplitudy wejściowego przebiegu
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sinusoidalnego przy ustalonej częstotliwości tego przebiegu. Czasem sporządza się graficzną
kombinację obydwu powyższych zależności w celu określenia rozdzielczości dynamicznej przy
różnych amplitudach i częstotliwościach, oraz w celu porównania wartości rzeczywistych z
wartościami teoretycznymi.

Kolejną przyczyną pogorszenia właściwości dynamicznych przetwornika a/c typu "flash'
przy dużych szybkościach zmian sygnału wejściowego może być nieokreśloność aperturowa
próbkujących przetworników a/c. Nieokreśloność aperturowa jest "rozmyciem" czasowym w
punkcie próbkowania. Wartość napięciowego błędu apertury AU, związana z nieokreślonością
aperturowa At, zależy od szybkości zmian sygnału wejściowego (rys. 5.5).

Swana)
uajiciowu
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próbkowania

Napięciowa
blady

dwnamlcxn*
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Rys. 5.5 Powstawanie błędu dynamicznego apertury w procesie przetwarzania a/c

Nieokreśloność aperturowa jest głównie spowodowana niestabilnością czasową impulsów
próbkujących (zegarowych) podawanych do przetwornika a/c, wywoływaną różnymi czynnikami
zewnętrznymi. Natomiast rozrzut czasowy, który powstaje wewnątrz przetwornika a/c jest zwykle
niewielki. Dominującą rolę odgrywają takie czynniki zewnętrzne jak: szerokopasmowe zakłócenia
przypadkowe, zakłócenia przedostające się z napięć zasilających i zakłócenia powstające podczas
pracy układów cyfrowych (wskutek niewłaściwie zaprojektowanej płyty z obwodami
drukowanymi, niewłaściwie umieszczonych i mało skutecznych elementów odsprzęgających lub
też błędnej techniki uziemień).

Wpływ "rozmycia" aperturowego na wartość parametru SNR (w oderwaniu od innych
źródeł szumu), przy podaniu na wejście przetwornika a/c sygnału sinusoidalnego o częstotliwości
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f i o amplitudzie odpowiadającej pełnemu zakresowi przetwarzania, można określić za pomocą
wyrażenia [147]:

SNR - 20 log10 ( — L J [dB], (5-6)

gdzie A t - maksymalne "rozmycie" aperturowe. W praktyce, "rozmycie" aperturowe może być
jedną z przyczyn zmniejszenia wynikowej wartości stosunku,ao szumu i wzrostu zniekształceń
harmonicznych. Przy określaniu właściwości dynamicznych przetwornika, parametr At powinien
być analizowany łącznie z parametrami SNR i ENOB.

Przy szybkich zmianach sygnału wejściowego podawanego do przetwornika a/c typu
"flash", na jego wyjściu mogą pojawiać się również fałszywe kody (omawiane w p. 5.2.2),
których przyczyną są metastabilne stany wyjściowe komparatorów. Co więcej, wskutek
niedopasowania szybkości zmian i opóźnień sygnałów, w kodzie termometrowym na wyjściach
komparatorów pojawiają się czasem błędne stany logiczne określane "pęcherzykami" (bubbles).
Prawidłowy kod termometrowy składa się z szeregu logicznych jedynek i następującym po nim
szeregu logicznych zer. W kodzie nieprawidłowym, zero pojawia się w szeregu jedynek lub
jedynka pojawia się w szeregu zer. Takie wtrącenia błędnych stanów logicznych w kodzie
termometrowym wyglądają właśnie jak "pęcherzyki". W zależności od pozycji zerowego lub
jedynkowego "pęcherzyka" w kodzie termometrowym, wartość wyjściowego kodu dwójkowego
może być obarczona mniejszym lub większym błędem. Prawdopodobieństwo pojawienia się
"pęcherzyka" może być ograniczone środkami układowo-technologicznymi. Natomiast błędne
wartości kodu dwójkowego mogą być minimalizowane przez pomysłową rozbudowę struktur
logicznych dekodera.

Reasumując, do głównych źródeł błędów dynamicznych w przetwornikach a/c typu "flash'
należą:

nieidentyczne opóźnienia propagacyjne komparatorów,
obecność elementów pasożytniczych na płycie montażowej,
"pęcherzyki" w kodzie termometrowym,
"rozmycie" aperturowe,
"rozmycie" czasowe próbkujących impulsów zegarowych,
nadmierna szerokość częstotliwościowego pasma sygnałów wejściowych,
nieliniowa impedancja wejściowa,
nieliniowość wzmacniacza separującego,
wszystkie źródła błędów statycznych.
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5.2.4 Użycie układu próbkująco-pamiętającego w celu polepszenia właściwości
dynamicznych

Z błędem aperturowym wiąże się drugie ograniczenie na maksymalną częstotliwość
sygnału wejściowego (po ograniczeniu wynikającym z kryterium Nyquista), ponieważ błąd ten
określa maksymalną szybkość zmian sygnału przetwarzającego. Jeżeli sygnał wejściowy ma
postać przebiegu sinusoidalnie zmiennego, reprezentowanego przez funkcję u(t) = Um sin 2nft,
to maksymalna szybkość zmian przebiegu następuje przy przejściu funkcji u(t) przez zero, czyli

(5.7)

Aby błąd aperturowy nie wpływał na dokładność przetwarzania, jego wartość powinna być
mniejsza od wartości 1 LSB, czyli np. równa 1/2 LSB w punkcie maksymalnej szybkości zmian.
Stąd, w przypadku n-bitowego przetwornika a/c, maksymalna częstotliwość sygnału wejściowego
jest równa

f = 2-(n+1>/7rAt, (5.8)

gdzie: At jest maksymalnym "rozmyciem" aperturowym. Na rys. 5.6 przedstawiono wykres
zależności At - f(fmax) dla 8-bitowych przetworników a/c. Jeśli jednak błąd aperturowy wpływa
na dokładność przetwarzania, tzn. jego wartość jest większa od 1 LSB (np. na skutek znacznego
niedopasowania opóźnień pomiędzy komparatorami zwiększającego At), to na wyjściu
przetwornika będą pojawiać się zerowe kody (dziury kodowe).
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Rys. 5.6 Nieokreśloność aperturowa odpowiadająca różnym wartościom maksymalnej częstotliwości
sinusoidalnego sygnału wejściowego dla 8-bitowych przetworników a/c

Istnieje duża swoboda w sposobie prezentowania przez producentów przetworników
"flash" parametrów określających efekt apertury. Czas apertury powinien być podawany w postaci
dwóch składników: opóźnienia aperturowego (aperture delay time) i "rozmycia" aperturowego
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(aperture jitter, aperture-time uncertainty). Opóźnienie aperturowe jest czasem upływającym od
chwili przyłożenia odpowiedniego zbocza impulsu próbkującego do chwili, w której próbka jest
rzeczywiście pobierana. Znajomość tego czasu umożliwia jego kompensację przez odpowiedni
dobór relacji czasowych między impulsami próbkującymi a sygnałem wejściowym. Niestety, nie
ma możliwości kompensacji "rozmycia" aperturowgo. Co więcej, podawane niekiedy "rozmycie"
czasowe nie uwzględnia rozrzutu opóźnień czasowych występujących w komparatorach
przetwornika "flash". W takich przypadkach wartość podanej częstotliwości fmax może być
znacznie mniejsza od wartości fmax obliczonej na podstawie podanego "rozmycia" aperturowego.
Wspomniana dowolność w sposobie specyfikowania aperturowych błędów czasowych wynika z
trudności w dokładnym ich zmierzeniu.

Umieszczając na wejściu przetwornika a/c typu "flash" układ p-p (lub s-p) można
polepszyć jego właściwości dynamiczne [147, 151,152]. Działanie układu p-p polega na
pobieraniu chwilowych wartości szybkozmiermego sygnału wejściowego i zapamiętywaniu ich
przez określony czas, zwykle równy czasowi przetwarzania. W czasie pamiętania do wejścia
przetwornika jest podawane napięcie "quasi" stałe, czyli na wejściu tym panują warunki podobne
do tych jakie istnieją przy próbkowaniu i przetwarzaniu napięcia stałego.

Użycie układu p-p (lub s-p) stwarza możliwość zredukowania nieokreśloności czasowej
przetwornika a/c i przez to - zwiększenia częstotliwości fmax. Tak jest np. w przypadku
kompensacyjnych przetworników a/c, gdy błąd aperturowy jest spowodowany czasem
przetwarzania. Przez umieszczenie na wejściu przetwornika a/c układu p-p (lub s-p) o małej
nieokreśloności aperturowej, uzyskuje się zwiększenie częstotliwości fmax o czynnik wynikający
ze stosunku czasu przetwarzania do nieokreśloności czasowej układu p-p (lub s-p). Jednak
zgodnie z kryterium Nyquista, częstotliwość fmax musi być mniejsza od fs/2. W przypadku
szybkich przetworników a/c typu "flash" o bardzo krótkich czasach przetwarzania, błąd
aperturowy jest w zasadzie spowodowany "rozmyciem" aperturowym. Sygnał wejściowy powinien
pozostawać stały w zakresie 1 LSB w czasie nieokreśloności aperturowej, aby zachowana została
wymagana dokładność przetwarzania.

W cyfrowych pomiarach kształtu sygnałów, stosuje się z reguły szybkie układy p-p
(lub s-p) nie zawierające głównej pętli sprzężenia zwrotnego z wyjścia na wejście układu a
jedynie pętle lokalne. Podstawowy szybki układ próbkujący z pamięcią jest przedstawiony na
rys. 5.7a. W zależności od sposobu sterowania, układ próbkujący z pamięcią może pracować w
trybie próbkowania i pamiętania lub trybie śledzenia i pamiętania. W celu zilustrowania obydwu
trybów pracy, na rys. 5.7b i 5.7c przedstawiono odpowiednie przebiegi wyjściowe po
doprowadzeniu do wejścia przebiegu sinusoidalnie zmiennego.

W bardzo szybkich układach p-p (lub s-p) są stosowane przełączniki diodowe budowane
w postaci zrównoważonych mostków. Do budowy mostków używa się starannie
wyselekcjonowane ( pod względem identyczności parametrów) indywidualne diody impulsowe
lub scalone mostki diodowe typu Schottky'ego (najczęściej firmy Hewlett-Packard).Wartość
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Rys. 5.7 Podstawowy układ próbkujący z pamięcią (a); kształt przebiegu wejściowego Uj i
wyjściowego Ucprzy pracy w trybie próbkowania i pamiętania (b) oraz przy pracy w trybie
śledzenia i pamiętania (c)

"rozmycia" czasowego tego rodzaju układów p-p (lub s-p) jest rzędu pojedynczych pikosekund
(typowo 2ps-r4ps).

Na rys. 5.8 przedstawiono uproszczony układ p-p z przełącznikiem analogowym w postaci
mostka diodowego. Wartości prądów I generatorów prądowych przełączanych impulsami
próbkującymi dobiera się tak, aby spełnić warunek dU,/dt<I/CH, co zapewnia ładowanie (lub
rozładowanie) kondensatora CH do wartości bliskiej chwilowej wartości sygnału wejściowego U,.

".*• -i r
P r o b k J—I •

Rys. 5.8 Uproszczony układ p-p (lub s-p) z przełącznikiem analogowym w postaci mostka diodowego
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Przy dużych częstotliwościach próbkowania (od kilku MHz do kilku GHz) układ p-p lub
układ s-p powinien być umieszczony na tym samym podłożu, jak najbliżej przetwornika a/c typu
"flash" lub kombinacji 2 lub 4 przetworników a/c pracujących w trybie "interleaved mode",
nazywanym również trybem "ping-pong'owym". Do wytworzenia tego rodzaju konfiguracji
wykorzystuje się technologię hybrydową. Właściwości dynamiczne hybrydowych przetworników
a/c typu "flash" z wbudowanymi, monolitycznymi układami p-p (lub s-p) są dużo lepsze niż
właściwości dynamiczne takich samych konfiguracji w postaci oddzielnych układów
umieszczonych na płycie montażowej. Na przykład 8-bitowy, hybrydowy przetwornik a/c typu
TKAD10C firmy Tektronix z wbudowanym układem s-p (pasmo wejściowe 1,2 GHz, "rozmycie"
aperturowe < 2ps), umożliwia uzyskanie 7 bitowej rozdzielczości (ENOB) w 250 MHz paśmie
sygnału wejściowego (pasmo Nyquista) przy szybkości próbkowania 500 MSPS (tryb "interleaved
mode") [153].

5.2.5 Zarys standardowych metod określania parametrów dynamicznych

Pomiary parametrów szybkich przetworników a/c są niezbędne podczas opracowywania
nowych układów w celu sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania, a także dla porównania
właściwości różnych typów przetworników. Często powstaje konieczność uzupełniania
brakujących danych lub sprawdzenia niektórych danych zamieszczonych w informacjach
katalogowych, jeśli do ich pomiaru zostały użyte niestandardowe metody testujące. Testy
sprawdzające przeprowadza się również w celach diagnostycznych, gdy zachodzi podejrzenie
uszkodzenia lub pogorszenia właściwości przetwornika. Podczas badania parametrów
przetwornika sygnał wejściowy, zwany często sygnałem odniesienia lub sygnałem testującym,
musi być ściśle zdefiniowany - a w testach przeprowadzanych w dziedzinie częstotliwości - musi
się również charakteryzować dużą "czystością" spektralną.

W zasadzie nie można w pełni scharakteryzować właściwości dynamicznych szybkiego
przetwornika a/c za pomocą jednego testu lub jednego parametru. Zwykle określa się kilka
parametrów przy użyciu różnych metod pomiarowych. O tym, który z parametrów jest
ważniejszy, decyduje przewidywane zastosowanie przetwornika. Jednak we wszystkich
zastosowaniach, znajomość jednego z dwóch podstawowych parametrów: stosunku sygnału do
szumu (SNR) lub efektywnej liczby bitów (ENOB) jest niezbędna. Inne, jak np. nieliniowość
całkowa i nieliniowość różniczkowa (mierzone w warunkach dynamicznych), próg szumowy
(NF), całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD), zniekształcenia intermodulacyjne (IMD),
szerokość częstotliwościowego pasma pełnej mocy (FPBW), stosunek szumu do mocy (NPR),
faza różnicowa (DP), wzmocnienie różnicowe (DG), odpowiedź na impuls prostokątny,
opóźnienie i "rozmycie" aperturowe - określa się dodatkowo w zależności od specyfiki
zastosowania jeśli nie są podane w danych katalogowych.

Wcześniejsze metody pomiaru właściwości dynamicznych przetworników a/c typu "flash"
polegały na zastosowaniu szybkiego i dokładnego przetwornika c/a do rekonstrukcji sygnału
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testującego oraz na analizie tego sygnału za pomocą konwencjonalnych analogowych przyrządów
pomiarowych (analizatora zniekształceń lub analizatora widma). Przetwornik c/a stosowany w
pomiarach parametrów metodami analogowymi musi się charakteryzować przynajmniej 4-krotnie
lepszymi (minimum 2 bity) właściwościami statycznymi i dynamicznymi w porównaniu z
właściwościami mierzonego przetwornika a/c. Co więcej, rejestr buforowy przetwornika c/a
powinien przyjmować dane z taką samą szybkością z jaką odbywa się próbkowanie, a sygnał
zrekonstruowany powinien być poddany przed analizą złożonej filtracji w celu usunięcia
"szpilek", kompensacji efektu (sinx)/x i ograniczenia pasma od góry.

W przypadku, gdy wystarczająca jest zgrubna ocena błędów dynamicznych, zamiast
analizy można dokonać porównania oryginalnego sygnału testującego z sygnałem
zrekonstruowanym za pomocą oscyloskopu szerokopasmowego. Zauważalne zniekształcenia
przebiegu zrekonstruowanego będą świadczyły o występowaniu dużych błędów dynamicznych.
Obecnie właściwości dynamiczne przetworników a/c określa się metodami obróbki sygnałów
cyfrowych (DSP) przy użyciu systemów pomiarowych opartych o komputery PC i standardowe
pakiety odpowiedniego oprogramowania

Jako sygnały odniesienia są z reguły stosowane przebiegi sinusoidalne. Jest to uzasadnione
względami praktycznymi, gdyż przebiegi takie są łatwe zarówno do zdefiniowania
matematycznego (widmo amplitudowe zawiera tylko jedną składową o częstotliwości
podstawowej), jak i do generacji - w porównaniu z innymi rodzajami przebiegów. Co więcej, na
rynku są dostępne generatory przebiegów sinusoidalnych o dużej "czystości" spektralnej,
charakteryzujące się całkowitymi zniekształceniami harmonicznymi mniejszymi od - 95 dB.

Istnieje szereg standardowych i niestandardowych metod pomiaru parametrów
dynamicznych szybkich przetworników a/c, bardzo interesujących zarówno pod względem
praktycznym jak i teoretycznym, których omówienie można znaleźć w obszernej literaturze
specjalistycznej [154 - 166]. Do najczęściej stosowanych, standardowych metod pomiarowych
parametrów dynamicznych należą:

a) metoda histogramowa (histogram test, code density test)
b) metoda częstotliwości dudnieniowej (beat frequency test)
c) metoda obwiedniowa (envelope test)
d) metoda dopasowania przebiegu sinusoidalnego (sine wave curve fitting test)
e) metoda szybkiego przekształcania Fouriera (FFT test).

Metoda histogramowa umożliwia określenie błędu nieliniowości różniczkowej i wykrycie
"dziur" kodowych badanego przetwornika a/c typu "flash" w dynamicznych warunkach pracy. Do
wejścia przetwornika doprowadza się przebieg odniesienia o znanej funkcji gęstości
prawdopodobieństwa. Kolejne próbki tego przebiegu są przetwarzane na kody cyfrowe, przy czym
częstotliwość próbkowania musi być asynchroniczna (niekoherentna) z częstotliwością
powtarzania przebiegu wejściowego. Każdy z możliwych kodów wyjściowych przetwornika jest
adresem określonego miejsca w pamięci systemu komputerowego. Zliczając krotności
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występowania kodów w określonych miejscach w pamięci uzyskuje się histogram. Zebrana liczba
próbek (kodów) przypadająca na poszczególne lokacje w pamięci musi być wystarczająco duża,
aby ograniczyć wpływ błędów statystycznych i uzyskać wymaganą dokładność pomiaru
nieliniowości różniczkowej (np. 0,1 LSB). Najbardziej odpowiednim przebiegiem odniesienia jest
przebieg trójkątny o bardzo dobrej liniowości. Ponieważ przebieg taki charakteryzuje się stałą
gęstością prawdopodobieństwa w pełnym zakresie przetwarzania, więc uzyskiwany histogram jest
płaski. Trójkątne przebiegi odniesienia są stosowane w pomiarach nieliniowości różniczkowej
spektrometrycznych przetworników a/c. W pomiarach właściwości dynamicznych szybkich
przetworników a/c są najczęściej stosowane przebiegi sinusoidalne o dużej "czystości" spektralnej.
W tych przypadkach nie uzyskuje się histogramu płaskiego lecz histogram w kształcie
rozszerzonej litery "U" (cusp histogram). Dyskretyzując ciągłą funkcję rozkładu gęstości
prawdopodobieństwa dla przebiegu sinusoidalnego oraz wykorzystując dane zawarte w
zmierzonym histogramie, wyznacza się nieliniowość różniczkową i wykrywa brakujące kody dla
danej częstotliwości przebiegu odniesienia. Analiza histogramu może dostarczyć również
informacje o nieliniowości całkowej oraz błędach wzmocnienia i zera.

Metoda częstotliwości dudnieniowej i metoda obwiedniowa należą do grupy prostych
metod analogowych, które umożliwiają wizualną ocenę jakościową właściwości dynamicznych
przetworników a/c typu "flash". Istota tych metod polega na wytwarzaniu sinusoidalnego sygnału
pomiarowego o małej częstotliwości (częstotliwości dudnieniowej) przy badaniu przetwornika a/c
typu "flash" sinusoidalnym sygnałem o dużej częstotliwości.
W metodzie częstotliwości dudnieniowej do wejścia przetwornika a/c podaje się przebieg
sinusoidalny o częstotliwości nieco większej od jego maksymalnej częstotliwości próbkowania
fs. W wyniku niewielkiej, równej Af, różnicy obu częstotliwości kolejne próbki "przesuwają się"
po rekonstruowanym przebiegu sinusoidalnym za pomocą przetwornika c/a. Warunkiem
prawidłowego pomiaru jest taki dobór częstotliwości Af, aby wartości cyfrowe odpowiadające
kolejnym próbkom zmieniały się o 1 LSB. Przy podaniu sinusoidalnego przebiegu odniesienia
o amplitudzie równej pełnemu zakresowi przetwarzania do n-bitowego przetwornika a/c, wartość
Af przyjmuje się równą fs/2n7i. Rejestr buforowy umieszczony za badanym przetwornikiem a/c
oraz przetwornik c/a rekonstruujący sygnał dynamiczny o częstotliwości Af, powinny być
sterowane impulsami zegarowymi o częstotliwości wynikającej z podziału przez 2, 4, 8, 16,...
częstotliwości próbkowania. Pozwala to na użycie wolniejszego przetwornika c/a i ograniczenie
efektów "szpilkowych" oraz jego innych błędów dynamicznych. Otrzymany przebieg o
częstotliwości dudnieniowej, który teoretycznie powinien być przebiegiem sinusoidalnym, może
być oceniony wizualnie na oscyloskopie lub przeanalizowany za pomocą analizatora widma.
Odchylenia przebiegu obserwowanego od idealnie sinusoidalnego świadczą o błędach
dynamicznych badanego przetwornika a/c. Na przykład błędy nieliniowości różniczkowej są
widoczne jako linie poziome (zbyt szerokie przedziały kwantowania), a brakujące kody są
widoczne jako nieciągłości przebiegu (dziury).
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Metoda obwiedniowa różni się od metody częstotliwości dudnieniowej innym doborem
częstotliwości przebiegu odniesienia. Częstotliwość wejściowego przebiegu sinusoidalnego ustala
się tak, aby różniła się od szerokości pasma Nyquista o wartość Af, czyli powinna być równa
(f/2+Af). Oznacza to, że kolejne próbki mogą w tym przypadku reprezentować również graniczne
wartości zakresu pomiarowego, co pozwala na sprawdzenie zachowania się badanego
przetwornika a/c w najtrudniejszych warunkach pracy wynikających z maksymalnej szybkości
zmian sygnału wejściowego. Jeżeli nie występują problemy związane z szybkością zmian, to na
oscyloskopie są widoczne dwie idealne sinusoidy o częstotliwości dudnieniowej w przeciwfazie.

Test metoda dopasowania przebiegu sinusoidalnego pozwala na określenie efektywnej
liczby bitów (ENOB) przy danej częstotliwości przebiegu odniesienia. Podczas testowania
przetwornika a/c typu "flash" następuje uśrednienie mierzonych błędów dynamicznych takich, jak
nieliniowości całkowej, nieliniowości różniczkowej, szumu, nieokreśloności aperturowej i szumu
kwantyzacji.

Do wejścia przetwornika a/c jest doprowadzany sinusoidalny sygnał odniesienia o
określonej częstotliwości. Stosując komputerowy program analizy wyjściowych danych
cyfrowych, w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów można wygenerować przebieg
sinusoidalny, który jest najlepiej dopasowany do zarejestrowanych danych. Każda różnica
pomiędzy zarejestrowanymi danymi i najlepiej dopasowanym przebiegiem sinusoidalnym jest
przyjmowana jako błąd. Dokonując porównania standardowych odchyleń błędów rzeczywistych
i błędów powstających w idealnym przetworniku a/c o identycznej liczbie bitów oraz po
wykonaniu dalszych obliczeń, w wyniku uzyskuje się efektywną liczbę bitów przy określonej
częstotliwości przebiegu odniesienia. Parametr ENOB wskazuje na stopień pogorszenia
statycznych właściwości przetwornika a/c w dynamicznych warunkach pracy.

Metoda FFT pozwala na scharakteryzowanie właściwości dynamicznych szybkich
przetworników a/c w dziedzinie częstotliwości. W przypadku testu FFT, "czystość" spektralna
sinusoidalnego źródła przebiegu odniesienia powinna być znacznie lepsza niż badanego
przetwornika a/c pod względem poziomu szumu i zniekształceń harmonicznych. Cyfrowe dane
wyjściowe z badanego przetwornika a/c typu "flash" mogą być najpierw gromadzone w szybkiej
pamięci (np. wykorzystując do tego celu analizator stanów logicznych) i następnie przekazywane
do pamięci komputera w celu obróbki tych danych z pomocą specjalistycznego oprogramowania.
Mogą być też rejestrowane i obrabiane w czasie rzeczywistym przy użyciu systemu z szybkim
procesorem sygnałowym (DSP). Zgromadzone dane pomiarowe w postaci zbioru dyskretnych
próbek czasowych są przekształcane przy użyciu algorytmu FFT w widmo częstotliwościowe.

Analizę fourierowską ograniczonego zbioru danych uzyskanego w wyniku próbkowania,
wykonuje się przy użyciu dyskretnego przekształcenia Fouriera (DFT), które jest przybliżeniem
ciągłego przekształcenia Fouriera. Aby zmniejszyć czas obliczeń matematycznych korzysta się
z szybkiego przekształcenia Fouriera (FFT), które jest szczególnym przypadkiem DFT. Liczba
niezbędnych obliczeń do wykonania w przypadku P-punktowej analizy DFT wynosi P2, natomiast
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w przypadku analizy FFT tylko P log2 P. W ten sposób czas analizy skraca się np. od
kilkudziesięciu minut do kilkudziesięciu sekund.

Istnieje wiele programów analizy FFT, które mogą być realizowane za pomocą
komputerów PC. Niektóre z tych programów umożliwiają wyeliminowanie takich efektów jak
nakładanie widma (aliasing), "przeciekanie" widma (spectrum leakage), itd. W rezultacie test FFT
pozwala na szybki i w dużej mierze wszechstronny opis właściwości przetwornika typu "flash"
w dynamicznych warunkach pracy. Takie błędy, jak zniekształcenia harmoniczne, zniekształcenia
intermodulacyjne, nieliniowość różniczkowa, "dziury" kodowe, szum i nieokreśloność aperturowa
uwidaczniają się przez podwyższenie progu szumowego (NF). W specyficznych zastosowaniach,
w których jest istotne wyodrębnienie wpływu błędów nieliniowości całkowej i różniczkowej, test
FFT może być uzupełniony testem histogramowym lub testem częstotliwości dudnieniowej.

5.3 Urządzenia i systemy cyfrowej rejestracji przebiegów

Powszechnie do rejestracji przebiegów jednokrotnych i powtarzalnych są stosowane dwa
rodzaje wyspecjalizowanych urządzeń o szerokich możliwościach pomiarowych: oscyloskopy
cyfrowe i systemy modularnych rejestratorów cyfrowych [167-169]. Nawet pobieżny przegląd
parametrów tych urządzeń pozwala ocenić aktualny stan techniki cyfrowej rejestracji przebiegów.

Oscyloskopy cyfrowe produkowane obecnie przez takie firmy jak: Tektronix, Hewlett-
Packard, LeCroy, Gould czy Philips charakteryzują się następującymi ważniejszymi parametrami:
częstotliwości próbkowania od około 100 Ms/s (standard) do 5 Gs/s - dla przebiegów
jednokrotnych i od około 2 Gs/s do 20 Gs/s dla przebiegów powtarzalnych (tzw. próbkowanie
w czasie ekwiwalentnym), "długości" pamięci od 1 ks do 50 ks, szerokości pasm analogowych
od około 20 MHz do I GHz, rozdzielczości przetworników a/c - 8 bitów (najczęściej) i 10 bitów
(rzadko). W niektórych oscyloskopach cyfrowych, np. produkowanych przez firmę LeCroy,
istnieje możliwość zainstalowania specjalnych wkładek realizujących m.in. operacje uśredniania
(tylko dla sygnałów powtarzalnych) i wygładzania (filtrowania). W rezultacie może być
polepszony stosunek sygnału do szumu i zwiększona rozdzielczość pionowa o 2-3 bity (większa
czułość oscyloskopu na małe zmiany napięcia przebiegu rejestrowanego).
Przykładowo, na rys. 5.9 przedstawiono schemat blokowy oscyloskopu cyfrowego przeznaczonego
do rejestracji szybkich przebiegów przejściowych.
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Rys. 5.9 Schemat blokowy oscyloskopu cyfrowego do pomiaru szybkich przebiegów przejściowych
(W/T - wzmacniacz lub tłumik, PAC - przetwornik a/c, GZ - generator zegarowy, GW -
generator wyzwalający)
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Wolnostojące cyfrowe rejestratory przebiegów pojawiły się wcześniej niż oscyloskopy
cyfrowe, ale szybki rozwój oscyloskopów cyfrowych sprawił, że zaczęły one zastępować w wielu
zastosowaniach zarówno wolnostojące cyfrowe rejestratory przebiegów, jak i oscyloskopy
analogowe. Obecnie, cyfrowe rejestratory przebiegów są wytwarzane głównie w postaci systemów
modułowych. Właściwości i możliwości pomiarowe cyfrowych rejestratorów przebiegów są
zbliżone do tych, które oferują oscyloskopy cyfrowe. Istotną zaletą systemów modularnych jest
ich uniwersalność. Polega ona na dowolności w zestawianiu i wymienialności modułów w kasecie
systemu, o ile moduły te należą do tego samego standardu elektryczno - mechanicznego. Do
innych zalet rejestratorów należą: możliwość znacznego powiększania pojemności pamięci (nawet
do kilkunastu razy "dłuższej" niż w oscyloskopach), możliwość rejestracji przebiegów w wielu
kanałach pomiarowych (zamiast 2 lub 4 kanałów jak w oscyloskopach, liczba kanałów systemu
modularnego może być powiększona do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset kanałów) oraz
możliwość analizy sygnałów w czasie rzeczywistym przy odpowiednim oprogramowaniu
procesora sterującego systemem przez użytkownika. Parametry cyfrowych rejestratorów
modularnych są dość zróżnicowane. Szybkości próbkowania są zawarte w zakresie od
kilkudziesięciu ks/s do kilku Gs/s, szerokości pasm analogowych od około 50 kHz do 500 MHz
i rozdzielczości stosowanych przetworników a/c od 8 do 12-bitów. Schemat blokowy typowego
modularnego systemu cyfrowej rejestracji przebiegów przedstawiono na rys. 5.10.
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Rys. 5.10 Schemat blokowy modularnego systemu CAMAC do cyfrowej rejestracji przebiegów
analogowych (PAC, GZ, GW -jak na rys. 5.9)

Obydwa przedstawione rodzaje wyspecjalizowanych urządzeń do cyfrowej rejestracji
kształtu sygnałów analogowych mają jedną wspólną wadę - są dość kosztowne. Jednostkowe
(firmowe) cyfrowe urządzenia do rejestracji sygnałów są na ogół niezbędne w profesjonalnych
laboratoriach elektronicznych i obecnie zalicza się je do podstawowego wyposażenia
pomiarowego. Dla doraźnych potrzeb eksperymentalnych, w oparciu o znajomość zasad techniki
rejestracji kształtu sygnałów, można zbudować urządzenia i systemy o prostszej konstrukcji i
tańsze, spełniające wymagania eksperymentalne.
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W przeszłości do cyfrowego przetwarzania amplitudy, ładunku i czasu pojawienia się
impulsów były stosowane klasyczne przetworniki a/c (typu Wilkinsona i kompensacyjne) i
przetworniki czas-cyfra (TDCs). Obecnie są do tych celów stosowane szybkie przetworniki a/c
typu "flash", które nie tylko spełniają powyższe zadania ale również umożliwiają wykonanie
dokładnej analizy kształtu przebiegów detektorowych pod kątem różnych wymagań
eksperymentalnych. Z kształtu przebiegu może być łatwo wyodrębniona informacja o czasie dryfu
i polu powierzchni (ładunku) sygnału. Co więcej, znajomość szczegółowej struktury sygnału jest
bardzo ważna przy identyfikacji cząstek, zwłaszcza przy separacji strumieni cząstek ("shower-
ów") pochodzących od mionów i hadronów.

Przetworniki a/c typu "flash" zostały po raz pierwszy użyte na dużą skalę (kilka tysięcy
sztuk) w fizyce wielkich energii w eksperymencie UA 1 do przetwarzania sygnałów z komór
dryfowych przy rekonstrukcji torów cząstek [170]. Od tej pory przetworniki a/c typu "flash"
stosowano już często w dużych i małych eksperymentach, np. do przetwarzania sygnałów z
komór dryfowych detektora OPAL i z kalorymetru elektromagnetycznego detektora DELPHI na
akceleratorze LEP, komór dryfowych detektora ZEUS na akceleratorze HERA, do przetwarzania
sygnałów z komór szczytowych z projekcją czasu (VTPC) detektora CDF (Collider Detector at
Fermilab) oraz sygnałów z dryfowych komór proporcjonalnych (PDT) detektora neutrinowego
E776 a także sygnałów z fotopowielaczy detektora E787 przy badaniach rozpadu kaonów w BNL
(Brookhaven National Laboratory) [171-177].

W tych eksperymentach z zakresu fizyki wielkich energii, w których istotna informacja
eksperymentalna jest zawarta w relacjach czasowych pomiędzy impulsami, zastosowanie
przetwornika a/c typu "flash" pracującego z dużą częstotliwością próbkowania (450MHz- lGHz)
w systemie rejestracji kształtu impulsów umożliwia uzyskanie lepszej rozdzielczości czasowej i
lepszej separacji podwójnych impulsów, niż w przypadku zastosowania szybkich
dyskryminatorów i przetworników czas-cyfra [178-179].

Pomiary kształtu sygnałów uzyskiwanych z detektora wykonuje się również w celu
dokładniejszego poznania procesów w nim zachodzących lub dla określenia jego istotnej
właściwości lub też w celu optymalizacji jego parametrów [180].

5.4 Wybrane opracowania cyfrowych rejestratorów kształtu sygnałów

5.4.1 Rejestrator szybkich przebiegów jednokrotnych typu TR-1 i jego wykorzystanie
w badaniach prowadzonych metodą radiolizy impulsowej

Rejestrator TR-1 [181], został opracowany przy decydującym udziale autora już z
początkiem lat osiemdziesiątych, gdy nie były jeszcze dostępne monolityczne przetworniki a/c
typu "flash". Pracę [181] opublikowano w okresie późniejszym, tj. po skompletowaniu systemu
gromadzenia i przetwarzania danych z eksperymentów prowadzonych metodą radiolizy
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impulsowej przy użyciu liniowego akceleratora elektronów w Instytucie Chemii i Techniki
Jądrowej (IChTJ) oraz po kilkuletnim stosowaniu urządzenia TR-1 do rejestracji przebiegów
impulsowych kinetyk reakcji chemicznych. Rejestrator wykonany w postaci 6 modułowego bloku
CAMAC charakteryzuje się pasmem przenoszenia do 2 MHz, częstotliwością próbkowania
zmienianą w zakresie od 100 Hz do 5 MHz, 8-bitową rozdzielczością przetwornika a/c i
pojemnością pamięci 1024 słów 8-bitowych.
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Rys. 5.11 Schemat blokowy rejestratora szybkich przebiegów typu TR-1

Schemat blokowy rejestratora TR-1 podano na rys. 5.11. Sygnał wejściowy podawany do
wejścia różnicowego, zależnie od ustawionego zakresu pomiarowego, jest redukowany lub
wzmacniany w taki sposób, aby na wejściu układu s-p poziom sygnału nie przekraczał ±2,5 V.
Pomiarowy zakres wejściowy może być wybierany przełącznikiem w granicach od ±50 mV do
±2 V. Proces wielokrotnego próbkowania przebiegu jest inicjowany albo zewnętrznym sygnałem
wyzwalającym, albo sygnałem generowanym wewnętrznie w chwili, gdy napięcie wejściowe
przekracza pewną wartość progową. Próg wyzwalania może być regulowany w sposób ciągły w
pełnym zakresie napięcia wejściowego z możliwością wyboru zbocza dodatniego lub ujemnego.

Zasadniczą częścią urządzenia jest szybki 8-bitowy przetwornik a/c typu "flash" o
architekturze "subranging", do którego wejścia jest doprowadzony sygnał z układu s-p . Praca
całego urządzenia jest synchronizowana impulsami z generatora zegarowego. Po wygenerowaniu
w układach wyzwalających sygnału START, pierwszy impuls zegarowy powoduje zapamiętanie
przez pewien czas w układzie s-p chwilowej wartości napięcia wejściowego. W tym czasie
następuje przetworzenie napięcia wejściowego na kod cyfrowy oraz zapis uzyskanej wartości
kodu cyfrowego do pamięci.
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Pamięć rejestratora składa się z dwóch części. Pierwsza część jest szybką pamięcią
buforową zbudowaną z przerzutników typu SN 74 Sl 12, do której wpisywane są kolejno wartości
cyfrowe wszystkich próbek przed ich wpisaniem do drugiej części pamięci -tj. pamięci głównej.
Czas zapisu w pamięci buforowej jest równy ok. 10 ns. Pamięć buforowa ma pojemność dwóch
bajtów (słów 8-bitowych). Wpis danych do pamięci buforowej i ich przepisywanie do pamięci
głównej odbywa się przemiennie. Pamięć główna o pojemności lk bajtów, składa się z układów
TTL typu TM 107 o czasie dostępu ok. 40 ns. Konieczność stosowania szybkiej pamięci
buforowej wynika z bilansu czasów trwania poszczególnych procesów w układach rejestratora.
Odstęp czasowy między kolejnymi próbkowaniami jest równy 200 ns przy maksymalnej
częstotliwości próbkowania 5 MHz. W tym okresie musi nastąpić przetworzenie a/c, zapis
rezultatu do pamięci oraz ustalenie się nowej aktualnej wartości napięcia na wyjściu układu s-p.
W zastosowanym rozwiązaniu czas przetwarzania a/c jest równy ok. 140 ns. W ciągu następnych
10 ns rezultat zostaje wpisany do pamięci buforowej i układ s-p powraca do "śledzenia" napięcia
wejściowego. W pozostałym czasie ok. 50 ns napięcie wyjściowe układu s-p osiąga nową wartość
napięcia wejściowego z dokładnością odpowiadającą 8-bitowej rozdzielczości. W układzie bez
pamięci buforowej nie byłoby możliwe uzyskanie wymaganej dokładności przetwarzania.
Próbkowanie jest powtarzane 1024-krotnie i po jego zakończeniu w pamięci głównej są
zgromadzone 1024 próbki cyfrowe, zawierające informacje o kształcie badanego przebiegu.

Po zakończeniu rejestracji 1024 próbek reprezentujących badany przebieg, zebrane w
pamięci głównej dane cyfrowe są wykorzystywane w ramach możliwości systemu CAMAC.
Rejestrator sygnalizuje gotowość do przekazania danych, wysyłając sygnał LAM. Dane mogą być
odczytywane przez magistralę CAMAC kolejno słowo po słowie odpowiednim rozkazem
CAMAC, przy czym przyrost adresu o 1 odbywa się automatycznie. Istnieje możliwość
rozpoczęcia odczytu nie od pierwszego, lecz od dowolnie wybranego słowa przez zapis adresu
początkowego przy użyciu odpowiedniej funkcji CAMAC. Funkcje CAMAC realizują też obsługę
sygnału LAM (kasowanie, blokowanie, odblokowanie). Za pomocą dodatkowego przetwornika
c/a umieszczonego w tej samej kasecie CAMAC zarejestrowany przebieg może być wielokrotnie
odtwarzany na ekranie oscyloskopu lub za pomocą pisaka. Dane mogą być przesłane również do
komputera w celu ich dalszej obróbki.

W rejestratorze szybkich przebiegów typu TR-1 zastosowano 8-bitowy dwustopniowy
przetwornik a/c typu "flash" poprzedzony układem s-p. Potrzeba użycia układu s-p wynika z
kształtu przebiegów rejestrowanych w eksperymentach prowadzonych metodą radiolizy
impulsowej. Przebiegi te mają kształt impulsów wykładniczych o czasach narastania rzędu
kilkuset nanosekund i czasach opadania rzędu kilku-kilkudziesięciu milisekund. Z obserwacji
oscylograficznych tego rodzaju przebiegów wynika, że maksymalna szybkość zmian napięcia nie
przekracza 10 V/us. Można łatwo wykazać, że aby uzyskać w przypadku 8-bitowego
przetwornika błąd dynamiczny mniejszy od 1 LSB, jego czas konwersji powinien być mniejszy
od 10 ns. Uzyskanie tak krótkiego czasu przetwarzania nie było możliwe. Problem ten rozwiązano
przez zastosowanie na wejściu przetwornika - o czasie konwersji około 140 ns - wspomnianego
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układu s-p. Realizację przetwornika oparto o klasyczną dwustopniową strukturę "subranging" z
dwoma identycznymi 4-bitowymi przetwornikami typu "flash".
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Rys. 5.12 Schemat blokowy przetwornika a/co architekturze "subranging" zastosowanego w rejestratorze TR-1

Schemat blokowy 8-bitowego przetwornika a/c jest pokazany na rys. 5.12. Przetwornik
zawiera dwa stopnie przetwarzające z 4-bitowymi przetwornikami a/c typu "flash", z których
każdy określa stany 4-bitów 8-bitowego słowa wyjściowego. Proces przetwarzania przebiega w
czterech fazach. W fazie pierwszej, śledzony przebieg wejściowy jest próbkowany i wartość
próbki jest zapamiętywana. W fazie następnej, próbka napięcia wejściowego jest przetwarzana
w 4-bitowym przetworniku a/c typu "flash", na wyjściu którego otrzymuje się stany czterech
starszych bitów. W fazie trzeciej, próbka napięcia wejściowego jest rekonstruowana w 4-bitowym
przetworniku c/a (o dokładności 8-bitowej) i odejmowana od wartości napięcia U,. Uzyskana
różnica, będąca błędem kwantyzacji pierwszego stopnia przetwarzania a/c, jest po wzmocnieniu
przetwarzana na kod cyfrowy w drugim przetworniku typu "flash". A zatem w fazie czwartej,
następuje określenie pozostałych 4 młodszych bitów słowa wyjściowego. W celu zachowania w
obu stopniach przetwarzania a/c jednakowego wejściowego zakresu napięciowego, sygnał
różnicowy jest wzmacniany 2n'2-krotnie, czyli 16 razy, gdzie n=8 jest liczbą bitów słowa
wyjściowego. Cały proces przetwarzania jest synchronizowany sygnałami zegarowymi, których
dla uproszczenia opisu nie uwzględniono na schemacie.

Układ śledząco-pamiętający

Schemat szybkiego układu s-p jest pokazany na rys. 5.13. Zawiera on przełącznik
analogowy w postaci mostka diodowego D9+D12, kondensator pamiętający CM o małej
pojemności, dwa szybkie wtórniki napięciowe Al i A2 o dużych rezystancjach wejściowych,
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elementy sterujące mostkiem (diody Dl3, Dl4 i tranzystory T1H-T6) oraz dwa zespoły
wejściowych ograniczników napięcia (diody Dl-rD4 i diody D5-HD8).

7

I 6* - W

Rys. 5.13 Schemat układu śledząco-pamiętającego (s-p)

W mostku diodowym został użyty zespół 4 diod Schottky'ego typu HP 5082-2805 o
identycznych charakterystykach (dobór fabryczny) i pikosekundowych czasach przełączania. W
fazie śledzenia (przełącznik zamknięty), prądy IR polaryzujące diody mostka umożliwiają
ładowanie i rozładowywanie kondensatora pamięciowego, dzięki czemu, napięcie na
kondensatorze nadąża za zmianami napięcia wejściowego. W fazie pamiętania, diody Dl3 i Dl4
(są również diodami Schottky'ego) oraz tranzystory T1,T5 i T2,T6 przejmują prądy IR i
przełącznik zostaje otwarty. Kondensator CM pamięta chwilową wartość napięcia wejściowego.
Sygnały pamiętania, o czasach trwania określonych czasem przetwarzania, są podawane na bazy
tranzystorów sterujących T3 i T4.

Układ s-p nie zawiera pętli sprzężenia zwrotnego. Jest to warunek uzyskania dużej
szybkości działania. Ogólna stabilność częstotliwościowa zależy tylko od indywidualnej
stabilności obu wyjściowych wtórników napięciowych. W przewidywanych warunkach pracy, oba
wtórniki typu LH 0033 są bezwarunkowo stabilne, a ich wyjściowe napięcia niezrównoważenia
są kompensowane za pomocą potencjometrów o wartościach 100 Q. Zasadnicze parametry układu
s-p są następujące: zakres napięciowy sygnałów wejściowych ±2,5 V, piedestał na wyjściu mostka
diodowego w stanie pamiętania mniejszy od 5 mV, czasy przełączania mostka diodowego około
5 ns, spadek napięcia na kondensatorze pamiętającym około 4 mV/s.
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4-bitowy przetwornik a/c typu "flash"

Na rys. 5.14 pokazano schemat 4-bitowego przetwornika a/c typu "flash" (nie
dysponowano przetwornikami monolitycznymi). Dwa tego rodzaju przetworniki zostały
zastosowane w 8-bitowym przetworniku a/c. Podstawowymi elementami przetwornika typu
"flash" są komparatory napięcia. Każdy monolityczny układ scalony typu MC i 560 zawiera dwa
komparatory. W sumie do budowy obydwu 4-bitowych przetworników a/c typu "flash" użyto 16
układów MC 1560. Do uzyskania 4-bitowego słowa wyjściowego potrzeba 15 komparatorów.
Pozostałe dwa komparatory zostały wykorzystane do sygnalizacji przekroczenia progów
przetwarzania, w pierwszym przetworniku - górnego progu (+2,25 V), w drugim - dolnego progu
(-2,25 V). Precyzyjny dzielnik rezystorowy, składający się z wysokostabilnych rezystorów o
wartości 75 Q, jest zasilany ze źródeł napięć odniesienia o wartościach ±2,25 V.

Rys. 5.14 Schemat 4-bitowego równoległego przetwornika a/c typu "flash"

Informacja cyfrowa z wyjść komparatorów w kodzie "termometrowym" jest przekształcana
na informację w kodzie dwójkowym za pomocą deszyfratora zbudowanego z bramek logicznych
NOR zawartych po cztery w każdym układzie typu MC 1662. Poszczególne stany bitów kodu od
A(MSB) do D(LSB) są określone następującymi zależnościami:
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B = K4K8 + K12

C = K2K4 + K6K8 + K1ÓK12 + K14 <5-9)

D„ C ł n = K1K2 + K3K4 + K5K6 + K7K8 + K9K/0 + tfiim + K13K14 + A75

gdzie: A,B,C,D - stany bitów kodu słowa cyfrowego na wyjściu przetwornika
Kl -T- K15 - stany na wyjściach komparatorów (K - negacja stanu K).
Napięcia na wyjściach komparatorów i bramek logicznych NOR są zgodne z napięciami

układów logicznych typu ECL. Informacja cyfrowa na wyjściach komparatorów jest
zapamiętywana na czas, w którym sygnał strobujący znajduje się w stanie niskim.

Przetwornik a/c przedstawiony na rys. 5.14 charakteryzuje się 4-bitową rozdzielczością,
czasem odpowiedzi ok. 10 ns i zakresem napięcia wejściowego ±2,25 V. Wartość napięcia
odpowiadająca 1 LSB wynosi UFS/2n = 282 mV, gdzie UFS = 4,5 V i n=4.

4-bitowy przetwornik c/a o wyjściu prądowym

Schemat szybkiego 4-bitowego przetwornika c/a jest przedstawiony na rys. 5.15.
Przetwornik zawiera 4 źródła prądowe z tranzystorami T9-T-T12, wzmacniaczami operacyjnymi
A1T-A4 oraz rezystorami wysokostabilnymi o wartościach wagowych R^+Rg^. Napięcie
odniesienia podawane do wejść nieodwracających wzmacniaczy operacyjnych uzyskuje się za
pomocą 9 V wysokostabilnej diody Dl. Sposób połączenia diody Dl w układzie przetwornika
gwarantuje niezależność wartości napięcia odniesienia od zmian napięcia zasilającego -24 V.
Prądy źródeł o wartościach wagowych (0,25 mA; 0,5 mA; 1 raA i 2 mA) są przełączane za
pomocą przełączników prądowych zbudowanych z par tranzystorowych T1,T2 do T7,T8 i
sumowane w wyjściowej szynie zbiorczej. Wartość prądu wyjściowego ID A C, określonego
wyrażeniem:

IDĄC = W B W° + a,2"' + a22"2 + a32"3) , (5.10)

gdzie: IM S B - wartość prądu odpowiadającego najbardziej znaczącemu bitowi, równa 2 mA
ąg do a3 - indywidualne stany bitów mogące przyjmować tylko jedną z

dwóch wartości 1 lub 0,
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może zmieniać się od 0 do 3,75 mA w zależności od stanów 4-bitowego wejściowego słowa
cyfrowego w naturalnym kodzie dwójkowym. Stanom 1 lub 0 bitów wejściowego słowa
cyfrowego odpowiadają napięcia zgodne z poziomami logicznymi układów cyfrowych ECL.
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Rys. 5.15 Schemat 4-bitowego przetwornika c/a z wyjściem prądowym

Przetwornik c/a z rys 5.15 charakteryzuje się 4-bitową rozdzielczością, dokładnością
lepszą od ±1/2 LSB przy błędzie dokładności względnej mniejszym od ±0,2 % (dokładność
8-bitowego przetwornika c/a) oraz czasem ustalania napięcia na rezystorze obciążenia
RL=100 Q około 10 ns.

Układ wzmacniająco-odejmujący

Układ przedstawiony na rys. 5.16, nazywany tutaj układem wzmacniająco-odejmującym,
spełnia szereg istotnych funkcji w fazie pośredniej procesu przetwarzania, a czas trwania tej fazy
ma decydujący wpływ na czas trwania całego procesu przetwarzania a/c.

W układzie tym wykonywane są następujące operacje:
konwersja prądu wyjściowego przetwornika c/a na napięcie,
"przesunięcie zera" w celu zamiany napięcia unipolarnego na symetryczne napięcie
bipolarne,
wzmocnienie napięcia bipolarnego w celu wyrównania zakresów napięć
przetwarzanych w przetwornikach a/c typu "flash" z dokładnością do 1/2 LSB,
opóźnienie napięcia wejściowego \JM2,
odejmowanie napięć (U1N2 - Vm) oraz przemnożenie różnicy przez 16.
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Funkcję konwertera prądowo-napięciowego spełnia rezystor R3. Zarówno wartość jak i
kierunek prądu płynącego przez ten rezystor, zależy od wartości prądu wyjściowego ID A C

przetwornika c/a, przy czym wartość i kierunek prądu "przesuwającego" Ip są stałe. Wartość prądu
Ip dobiera się tak, aby była równa wartości prądu odpowiadającego bitowi MSB przetwornika c/a,
czyli Ip = IM S B = 2 raA. Prąd Ip jest dostarczany ze źródła prądowego z tranzystorem T12,
wzmacniaczem operacyjnym A3, wysokostabilną diodą Dl i rezystorem R2.

Dopływ prądu Ip do węzła "x" umożliwia "przesunięcie zera" i powstanie na rezystorze
R3 pod wpływem prądu ID A C napięcia obu znaków. Gdyby prąd Ip był równy zeru, to spadek
napięcia na rezystorze R3 miałby znak ujemny w całym zakresie zmian prądu ID A C.

Rys. 5.16 Schemat układu wzmacniająco-odejmującego

Napięcie powstające na rezystorze R3 jest następnie podawane na wejście nieodwracające
wzmacniacza operacyjnego A2. Wzmocnienie tego stopnia, określone wyrażeniem (1+R6/R5)
wynosi około 5. Ta wartość wzmocniena wynika z konieczności dopasowania napięcia U'IN, do
napięcia UFS drugiego, 4-bitowego przetwornika a/c typu "flash" (napięcia UFS są identyczne dla
obydwu przetworników a/c typu "flash"). Różnica napięć (l-W-U'^,) powinna być równa
napięciu odpowiadającemu 1/2 LSB czyli 141 mV. Uzyskuje się wtedy tzw. wyrównanie "skali"
obydwu przetworników a/c typu "flash", konieczne dla prawidłowego działania całego
przetwornika a/c "subranging". Istnieje jeszcze druga przyczyna, dla której wartość wzmocnienia
wzmacniacza A2 nie może być mniejsza od 5. Mniejsza wartość wzmocnienia, mimo że
korzystniejsza z punktu widzenia szybkości ustalania napięcia wyjściowego, wymagałaby
zastosowania rezystora R3 o większej wartości. Wtedy spadek napięcia na tym rezystorze przy
zmianach prądu ID A C w pełnym zakresie byłby większy, ale mógłby też stać się przyczyną
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nieprawidłowego działania przełączników prądowych przetwornika c/a (rys. 5.15). Stąd też dobór
wartości rezystora R3 i wzmocnienia wzmacniacza A2 jest kompromisem pomiędzy różnymi
wymaganiami. Czas ustalania napięcia na wyjściu wzmacniacza A2 przy pełnej zmianie sygnału
wejściowego wynosi ok. 40 ns.

Ze względu na konieczność zachowania synfazowości napięć U' m , i U,N2, napięcie U[N2

podawane do wejścia nieodwracającego wzmacniacza A3 musi być opóźnione w fazie. Realizuje
się to przez odpowiedni podział rezystora R9 i dobór wartości kondensatora C9.

Wzmacniacz różnicowy A3 o wzmocnieniu różnicowym równym R8/R7=16, przy R7=R9
i R8=R10, umożliwia wykonanie operacji odejmowania napięć (U1N2-U',N1) i pomnożenia przez
16. Napięcie uzyskiwane na wyjściu wzmacniacza A3 jest podawane do wejścia drugiego
4-bitowego przetwornika a/c typu "flash", aby uzyskać 4 młodsze bity 8-bitowego słowa
wyjściowego. Czas ustalania napięcia na wyjściu wzmacniacza A3 wynosi około 70 ns.

Ocena podstawowych właściwości statycznych i dynamicznych 8-bitowego/140ns
przetwornika a/c

Ocenę właściwości statycznych 8-bitowego przetwornika a/c (z pominięciem układu s-p)
wykonano przez porównanie rzeczywistej charakterystyki przetwarzania U1N=f(N) z
charakterystyką idealną. Nieliniowość całkowa, określona w zakresie zmian napięcia wejściowego
U,N od -2,25 V do +2,25 V przez pomiar 32-punktowy (wartość słowa wyjściowego obserwowaną
na wskaźniku cyfrowym zmieniano co 8), nie przekracza ±0,1 %. Nieliniowość różniczkową
określono metodą kolejnych ustawień wszystkich 255 wartości kodu wyjściowego. Nie zauważono
brakujących kodów co pozwala na stwierdzenie, że nieliniowość ta jest mniejsza od ±1 LSB.

Ocenę właściwości dynamicznych przetwornika a/c przeprowadzono przy użyciu szybkiego
8-bitowego przetwornika c/a typu DAC-1 oraz oscyloskopu. Podając na wejście przetwornika a/c
przebieg sinusoidalnie zmienny porównano za pomocą oscyloskopu zgodność tego przebiegu z
przebiegiem zrekonstruowanym przetwornikiem c/a, połączonym z badanym przetwornikiem a/c
(wraz z układem s-p).

Obserwacje wykonane metodą nakładania i porównywania obydwu przebiegów powtarzano
kilkakrotnie zmieniając zarówno częstotliwość powtarzania przebiegu sinusoidalnego jak i
częstotliwość próbkowania. Należy tutaj przyznać, że tego rodzaju sprawdzenia dają jedynie
przybliżoną ocenę właściwości dynamicznych przetwornika. Tym niemniej, znaczniejsze błędy,
np. takie jak nieciągłości lub zniekształcenia przebiegu zrekonstruowanego za pomocą
przetwornika c/a (wcześniej wyselekcjonowanego i sprawdzonego) byłyby łatwo dostrzegalne.

W trakcie obserwacji zmieniano częstotliwość sygnału sinusoidalnego w zakresie od około
1 kHz do około 2,5 MHz, dostosowując odpowiednio częstotliwość próbkowania do szybkości
zmian sygnału wejściowego. Nie przekraczano przy tym maksymalnej częstotliwości próbkowania
5 MHz. W wyniku przeprowadzonych obserwacji nie zauważono żadnych istotnych zniekształceń
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przebiegu rekonstruowanego, które mogłyby wskazywać na nadmierną (większą od 2 LSB)
nieliniowość różniczkową, brakujące kody i pasożytnicze ograniczenia pasmowe.

Wykorzystanie rejestratora TR-1 w badaniach prowadzonych metodą radiolizy

impulsowej

Zasadniczym zadaniem systemu radiolizy impulsowej jest gromadzenie informacji o
kinetyce badanych reakcji chemicznych. Rejestracja szybkich pojedynczych impulsów wypełnia
tylko część zadań systemu pomiarowego. Istotnym wynikiem eksperymentu są informacje
uzyskane w wyniku obróbki danych wejściowych przy użyciu maszyny cyfrowej, pracującej
najczęściej w trybie "on-line".

Dane analogowe do akoeleratora
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Rys. 5.17 Schemat blokowy systemu gromadzenia i przetwarzania danych eksperymentalnych radiolizy
impulsowej

Na rys. 5.17 przedstawiono schemat blokowy systemu gromadzenia i przetwarzania
danych eksperymentalnych radiolizy. Kluczowym elementem systemu jest rejestrator TR-1,
umożliwiający cyfrowy pomiar kształtu pojedynczych impulsów odpowiadających zależnościom
kinetycznym badanych reakcji. Rejestrator TR-1 zainstalowany w kasecie CAMAC jest sterowany
przez minikomputer MERA-60 za pośrednictwem kontrolera kasety CAMAC (106). Pozostałe
bloki CAMAC (559, 321, 360) służą do obsługi dodatkowych kanałów analogowych omawianego
systemu pomiarowego.

Zarejestrowana kinetyka była odtwarzana przy użyciu oscylografu po uruchomieniu
odpowiedniego programu obsługi kasety CAMAC. Dane eksperymentalne po przekazaniu do
pamięci komputera poddawano obróbce matematycznej. W trakcie działania programu
prowadzono m.in. normalizację danych, uśrednianie wyników, logarytmowanie itp. Program
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umożliwiał wyznaczenie stałych parametrów reakcji, a także symulowanie kinetyk o zadanych
parametrach.

Dane wejściowe
badana kinetvlca
parametry stałe

Monitor
danych

Panięć"
magnetyczna
dyskowa

PROGRAM
nomalizac ji
•uśrednianie
wygładzanie
1ogarv tmowani e
symulacja
wyznaczanie
parametrów
staivch

Rys. 5.18 Przepływ informacji podczas gromadzenia i przetwarzania danych eksperymentalnych
radiolizy impulsowej

Na rys. 5.18 przedstawiono schemat przepływu informacji w trakcie gromadzenia i
przetwarzania danych eksperymentalnych. Końcowym wynikiem był wydruk zawierający stałe
parametry reakcji oraz graficzny obraz kinetyki w zmienionych współrzędnych. Na tym samym

10 ps/cn 20 mV/cm

D.- 0,241; _
£_!/? = 0^211S-O2

D - 0,070
; T T/2••» tr, H 2 2 - 0 1

Rys. 5.19 Kinetyki: a - zmiana natężenia światła analizującego wywołana impulsem przyspieszonych
elektronów, b - zmiany współczynnika ekstynkcji, c, d - zależności teoretyczne
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wykresie może być naniesiony teoretyczny przebieg kinetyki o wyznaczonych wcześniej stałych
parametrach.

Rys. 5.19 ilustruje kolejne etapy analizy krzywej kinetycznej przedstawionej na rys. 5.19a.
Wyznaczony na drodze normalizacji i obróbki matematycznej danych przebieg ekstynkcji jest
pokazany na rys. 5.19b. Obserwowany przebieg jest wynikiem nałożenia dwu niezależnych reakcji
o odmiennych stałych parametrach procesu.

5.4.2 Urządzenie "Fast digitizer" do cyfrowego pomiaru ładunku i rejestracji
kształtu impulsów

Opracowane przez autora i jego współpracowników urządzenie nazwane "Fast digitizer"
[121] umożliwia pomiar ładunku zawartego w impulsach prądowych uzyskiwanych z detektorów
promieniowania (tryb pracy Gl), bądź też rejestrację kształtu impulsów detektorowych (tryb pracy
TR).

Urządzenie ma postać jednomodułowego bloku CAMAC. W bloku, oprócz 8-bitowego,
monolitycznego przetwornika a/c typu "flash", znajdują się również: bramkowany integrator
impulsów prądowych o szerokościach nanosekundowych (opisany poprzednio w p.4.4.2),
statyczna pamięć RAM o pojemności 4k bajtów, układy zapisu i odczytu pamięci, generator
impulsów próbkujących oraz układy interfejsu magistrali CAMAC.

Rys. 5.20 Schemat blokowy urządzenia "Fast digitizer"

W trybie pracy TR (Transient Recorder, wybór przełącznikiem na płycie czołowej bloku,
sygnalizacja trybu pracy przez LED), urządzenie może być wykorzystywane jako cyfrowy
rejestrator szybkich przebiegów napięciowych w pomiarach kształtu impulsów. W tym przypadku,
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urządzenie działa podobnie jak oscyloskop cyfrowy. Jeżeli sygnał wejściowy jest napięciem
stałym lub wolnozmiennym, to urządzenie spełnia funkcję woltomierza cyfrowego.

Schemat blokowy urządzenia "Fast digitizer" przedstawiono na rys. 5.20. W wybranym
trybie pracy TR, napięciowy sygnał wejściowy jest wzmacniany i następnie próbkowany i
przetwarzany na kod cyfrowy za pomocą przetwornika "flash" bez stosowania na jego wejściu
układu próbkującego z pamięcią. Przetwornik a/c pracuje z zaprogramowaną z magistrali
CAMAC częstotliwością próbkowania. W momencie wyznaczonym przez opadające zbocze
impulsu wyzwalającego, rozpoczyna się cykl zapisu wyników przetwarzania do kolejnych
komórek pamięci. Liczba zapisywanych cyfrowych wartości próbek oraz adres pierwszej komórki
pamięci są również programowane z magistrali CAMAC.

W opisywanym urządzeniu zastosowano monolityczny przetwornik a/c "flash" typu EF
8308 firmy Thomson-Efcis [182]. Jest to 8-bitowy przetwornik wykonany w technologii HMOS
(High density NMOS) o maksymalnej częstotliwości próbkowania równej 20 MHz. Typowa
szerokość wejściowego pasma częstotliwości wynosi 5 MHz. Przetwornik posiada następujące
charakterystyczne właściwości techniczne: rozdzieloną "masę" analogową i cyfrową,
kilkupunktowy dostęp do sieci rezystorowej, co umożliwia filtrację napięć cząstkowych sieci i
ich stabilizację zewnętrzną poprawiającą liniowość, możliwość pracy z impulsami zegarowymi
0 polaryzacji normalnej i odwrotnej (faza 0 = CLK, faza 1 = CLK, tryb ciągły) oraz trzystanowe
wyjścia cyfrowe danych (B1H-B8).

Układ przetwornika a/c typu "flash"

Uproszczony schemat układu przetwornika a/c EF 8308 typu "flash" z wejściowym
wzmacniaczem separującym Al jest pokazany na rys. 5.21. Jako wzmacniacz separujący
zastosowano szybki, monolityczny wzmacniacz operacyjny typu HA-2625. W celu zwiększenia
wydajności prądowej wzmacniacza, na jego wyjściu umieszczono wtórnik emiterowy Tl
włączony w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Rezystory Rl i R2 obwodu sprzężenia
zwrotnego ustalają wzmocnienie, które w układzie odwracającym (wejście wzmacniacza jest
wtedy połączone z wyjściem bramkowanego integratora) wynosi -2, a w układzie
nieodwracającym jest równe 3. Rezystor R4=51 Q jest zastosowany w celu dopasowania
rezystancji wejściowej do impedancji charakterystycznej kabla współosiowego, którym sygnał
wejściowy przetwarzany na próbki cyfrowe jest doprowadzany do przetwornika w trybie pracy
TR. Rezystor R7 umożliwia ustawienie "zera" na wejściu przetwornika, zaś rezystor R5 = 22 Q
zapobiega powstaniu oscylacji przy sterowaniu przetwornika (maksymalna wartość zmiennej
pojemności wejściowej wynosi 30 pF).

Przetwornik a/c typu EF 8308 jest zasilany dwoma odrębnymi napięciami +5 V:
analogowym i cyfrowym. Wyjściowe poziomy cyfrowe są zgodne z poziomami TTL.
Wewnętrzna sieć rezystorowa jest zasilana napięciem UR* = 2048 rnV i UR~ = 0 V co daje wartość
1 LSB = 8 mV. W celu polepszenia liniowości przetwarzania trzy charakterystyczne i
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T 1 - 2N2Z69
fll - HA2625

A2 + OS - LM324
Dl - MP 2900

Ry s. 5.21 Układ pracy przetwornika a/c typu EF 8308

wyprowadzone na zewnątrz punkty sieci: 3/4UR, 1/2UR, 1/2UR są polaryzowane z precyzyjnego,
regulowanego dzielnika napięcia odniesienia UR z wzmacniaczami operacyjnymi A2-KA5.

Rejestracja kształtu przykładowych impulsów

Na rys. 5.22 pokazano prosty zestaw CAMAC, który wykorzystano zarówno do
uruchamiania urządzenia "Fast digitizer" z szybkim przetwornikiem a/c typu "flash" jak i do
rejestracji przykładowych kształtów przebiegów.

W kasecie CAMAC znajduje się procesor autonomiczny (131), interfejsy pisaka x,y (553),
monitora (551) i pamięci przełącznikowych (230) oraz urządzenie testowane (UT) z szybkim
przetwornikiem a/c typu "flash". Na zewnątrz kasety są trzy pamięci przełącznikowe (230/2),
pisak x,y (BAK 5T), monitor ( K 501), oscyloskop (SS-5712) oraz funkcyjny generator
wyzwalany (PGP 7).

Program sterujący pracą systemu jest ustawiony na pamięciach przełącznikowych.
Urządzenie z szybkim przetwornikiem a/c pracuje w trybie TR, natomiast generator funkcyjny
pracuje w trybie wyzwalania zewnętrznego. Program po uruchomieniu powoduje ustawienie
rejestrów sterujących w bloku "Fast digitizera", a następnie wygenerowanie na wyjściu procesora
impulsu wyzwalającego generator. Impuls wyjściowy generatora jest podawany do wejścia
pomiarowego "Fast digitizera", a impuls synchronizujący do jego wejścia wyzwalającego. Po
zebraniu zaprogramowanej liczby próbek, zawartość pamięci lokalnej urządzenia jest wyświetlana

175



230 - INTERFEJS PAMIĘCI
PRZEŁĄCZNIKOWEJ

553 - INTERFEJS PISAK* X-Y

551 - INTERFEJS MONITORA

131 - PROCESOR AUTONOMICZNY

URZĄDZENIE
"Fast digitizer"

POMIĘĆ
PRZEi*

PAMIĘĆ
PRZEŁĄCZNIKOWA

PISAK X-Y

SCYLOSKOP

ZL.

Rys. 5.22 Zestaw pomiarowy CAMAC do rejestracji kształtu sygnałów

na ekranie monitora. Po zakończeniu wyświetlania urządzenie jest przygotowane do rejestracji
kształtu następnego impulsu, zostaje wytworzony impuls wyzwalający generator i cykl pomiaru
powtarza się. Działanie urządzenia "Fast digitizer" w systemie jest podobne do działania
oscyloskopu cyfrowego. Kształt wyświetlonego na monitorze przebiegu można porównać z
kształtem impulsu wyjściowego generatora wykorzystując oscyloskop.

«/ prtebWg / f
c/ • t r i i 1.puled, proilokłtnjth / f . 1?,5 KH«

,5 Uli

b/ prttbUg t r i j i ł t t i j / f . 12,5 KH« /

3.125 KHt

5 »H«

*/ itrl i Upul.ó. prorlok<ln}ch

Rys. 5.23 Przykładowe przebiegi zarejestrowane i zrekonstruowane
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Pisak x,y umożliwia wykonanie kopii przebiegu obserwowanego na ekranie monitora.
Wciśnięcie klucza K4 na płycie czołowej procesora powoduje wykreślenie zawartości pamięci
lokalnej urządzenia na papierze i zatrzymanie programu.

Na rys. 5.23 przedstawiono kilka przykładowych przebiegów zarejestrowanych za pomocą
omawianego urządzenia i wykreślonych za pomocą pisaka x,y. Parametry przebiegów
wejściowych: a - przebieg prostokątny o czasie trwania 40 ps i amplitudzie 0,4 V; b - przebieg
trójkątny o czasie narastania 25 /us i czasie opadania 25 /zs; c - seria impulsów prostokątnych o
okresie powtarzania 26 fis, współczynniku wypełnienia 1/2 i amplitudzie 0,4 V; d - seria
impulsów prostokątnych o czasie trwania 80 /xs i amplitudach odpowiednio 0,4 V; 0,3 V; 0,2 V;
0,1 V.
Poniżej podano ważniejsze parametry urządzenia "Fast digitizer" w trybie pracy TR:

wejściowy zakres napięciowy od 0 do +0,7 V (na 50 Q)
częstotliwość próbkowania 12,5 MHz lub 6,25 MHz lub 3,125 MHz

lub 1,5625 MHz (programowane
z magistrali CAMAC)

3 dB pasmo wzmacniacza
wejściowego
rozdzielczość
nieliniowość całkowa
błąd kwantyzacji
niestabilność termiczna

5 MHz
8 bitów
±l'/2 LSB
±\V2 LSB
< ±0,04 %/°C

wejście wyzwalające polaryzacja ujemna (standard NIM,
rezystancja wejściowa 50 Q,
szerokość minimalna 50 ns,
zbocze wyzwalające ujemne)

podział pamięci i liczba zapisywanych cyfrowych wartości próbek (wyników
przetwarzania) są programowane z magistrali CAMAC.

Inne parametry (dotyczące trybu pracy GI oraz sygnały i rozkazy CAMAC) są podane w pracy
[121].

W ramach programu CPBR 5.8 (cel 1.36) wykonano dwa identyczne moduły "Fast
digitizerów". Jeden z nich przekazano do Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, gdzie był
wykorzystywany do badania właściwości komór jonizacyjnych typu "streamer tubes",
stosowanych jako detektory cząstek naładowanych o dużych energiach w eksperymencie ZEUS
na akceleratorze HERA (DESY , Hamburg). Drugi moduł pozostał w ZEJ IPJ i jest
wykorzystywany do chwili obecnej do rejestracji kształtu sygnałów.
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5.4.3 Moduł VXI rejestratora kształtu impulsów z 8-bitowym/lGHz przetwornikiem
a/c typu "flash" do detektora "tagging" eksperymentu NA 48

Eksperyment NA 48 na akceleratorze SPS (Super Proton Synchrotron) w CERN ma na
celu pomiar parametru niezachowania parzystości ładunkowej Re e'/e z dokładnością 2xlO'4. Cel
ten można zrealizować mierząc względne szybkości rozpadu krótko- i długożyciowych
neutralnych kaonów Ks i KL na dwa piony neutralne n° i dwa piony naładowane if i n~.

W wyniku zderzania się przyspieszonych wiązek protonowych z nieruchomymi tarczami
Ks i KL są wytwarzane nieomal równolegle strumienie cząstek Ks i KL zbieżne przestrzennie w
głównym układzie detekcyjnym eksperymentu NA 48. Ponieważ produkty rozpadu tych cząstek
są identyczne, więc cząstki te można rozróżnić znakując protony wytwarzające cząstki Ks.
Znakowanie odbywa się w oddzielnym detektorze "znakującym" (tagging detector) umieszczonym
przed tarczą Ks (w odległości 250 m od głównego układu detekcyjnego). Proton przechodzący
przez detektor "znakujący" otrzymuje etykietkę w postaci impulsu, którego czas pojawienia się
jest ściśle związany z momentem tego przejścia. Cząstki Ks i KL identyfikuje się mierząc czas
upływający od chwili przejścia protonu przez detektor "znakujący" (chwilę tę określa impuls
znacznika) do chwili rejestracji zdarzenia za pomocą liczników scyntylacyjnych detektora
hodoskopowego (część głównego układu detekcyjnego o dobrej rozdzielczości czasowej).
Zdarzenia, których czasy przelotu mieszczą się w określonym oknie czasowym At=± 2,5 ns są
identyfikowane jako Ks, a pozostałe - jako KL.

Kluczową rolę w identyfikacji cząstek Ks odgrywa konstrukcja i właściwości detektora
"znakującego" oraz parametry czasowe elektroniki odczytu [178]. Zasadniczą strukturę detektora
"znakującego" protony tworzą dwa rzędy zawierające po 12 liczników scyntylacyjnych (stosowane
są scyntylatory plastykowe NE 102A oraz fotopowielacze typu R-2076 firmy Hamamatsu).
Liczniki te są przyklejone do mosiężnej podpory belkowej w jednakowych odstępach, na
przemian w pozycji poziomej i pionowej. Na końcach belki są ponadto umieszczone: dwa liczniki
antykoincydencyjne (scyntylatory z otworami umożliwiające wykluczanie cząstek biegnących poza
obwodem wiązki) oraz dwa - przed i za detektorem - oddzielne liczniki trygera. Średnia częstość
zliczeń w detektorze "znakującym" jest większa od 1 MHz.

Stosując do pomiaru czasu przelotu elektronikę konwencjonalną, tj. szybkie
dyskryminatory impulsów i przetworniki czas - cyfra, uzyskuje się rozdzielczość czasową 70 -r-
90 ps. Elektronika konwencjonalna nie pozwala na wyznaczenie momentu pojawienia się impulsu
znacznika z odpowiednią dokładnością oraz na uzyskanie wymaganej separacji czasowej
podwójnych impulsów i dostatecznie małego czasu martwego.

Z większą dokładnością można wyznaczyć moment pojawienia się impulsu znacznika
stosując technikę próbkowania i przetwarzania a/c tego impulsu za pomocą przetwornika a/c typu
"flash". W tym celu zbudowano 4 prototypowe moduły cyfrowych rejestratorów kształtu
impulsów w standardzie CAMAC z 6-bitowymi/450 MHz przetwornikami a/c typu "flash".
Pomiary czasów przelotu wykonywano doprowadzając do wejść analogowych rejestratorów
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sygnały znaczników z wybranych liczników, uruchamiając rejestratory synchronicznie sygnałem
trygera. W oparciu o zgromadzone próbki cyfrowe i znane parametry kanału pomiarowego (czas
opóźnienia kabla doprowadzającego impuls, właściwości czasowe scyntylatora i fotopowielacza)
oraz stosując odpowiednie komputerowe procedury obliczeniowe, określano czas pojawienia się
impulsu znacznika.

Technika próbkowania i przetwarzania a/c sygnałów z detektora "znakującego" połączona
z komputerową obróbką danych, umożliwiła uzyskanie lepszych wyników pomiarowych w
porównaniu z techniką konwencjonalną: 50 ps rozdzielczość czasową, 7 ns rozróżnialność
czasową podwójnych impulsów i znaczne skrócenie czasu martwego systemu pomiarowego.

W celu dalszej poprawy parametrów czasowych, uzyskania większego zakresu
dynamicznego i większej szybkości odczytu danych, opracowano prototypowy moduł VXI
8-bitowego/l GHz cyfrowego rejestratora kształtu impulsów z detektora "znakującego" [183].
Moduł zawiera dwa przetworniki a/c typu "flash" pracujące z efektywną szybkością próbkowania
1 GSPS. Autor zaproszony do współpracy przez Instytut Fizyki Wysokich Energii AAN (w
Wiedniu) uczestniczył we wszystkich fazach opracowania tego modułu, począwszy od
przygotowania założeń projektowych, badaniach wybranych układów próbnych, realizacji i
uruchamianiu modułu oraz jego końcowych pomiarach laboratoryjnych.

Budowa i tryby pracy modułu

Schemat blokowy modułu przedstawia rys. 5.24. Moduł ma konstrukcję dwukanałową, a
każdy kanał zawiera: pasywny filtr dolnoprzepustowy (LPF), szerokopasmowy wzmacniacz
operacyjny o wzmocnieniu napięciowym równym -3,9, dwa wzmacniacze separujące o
wzmocnieniach równych 1 (dla wyjścia monitora i sterowania przetwornika a/c), hybrydowy
8-bitowy/500 MHz przetwornik a/c typu "flash" (FADC), demultiplekser danych (DATA
DEMUX), cyrkulacyjny bufor pamięciowy 8k x 32 bajtów, układy sterujące odczytem danych
(ROC) i pamięć FIFO 8k x 16 bitów. Pozostałe układy takie, jak wzmacniacz operacyjny o
wzmocnieniu równym 2 (dla wejścia testującego), zegarowe układy logiczne oraz interfejs
magistrali VME są wspólne dla obu kanałów. Ciąg impulsów zegarowych o częstotliwości 1 GHz
oraz sygnał kasujący są dostarczane z zewnątrz.

Moduł może być wykorzystywany w trzech trybach pracy wybieranych programowo:
- tryb pracy dwukanałowej
- tryb pracy jednokanałowej
- tryb testowania.

Ustawianie żądanego trybu pracy odbywa się za pośrednictwem magistrali VME. Pod wpływem
wytwarzanego cyfrowego sygnału MODE są odpowiednio ustawiane mikroprzełączniki SW1 •*•
SW5 i wprowadzane niezbędne zmiany stanów w zegarowych układach logicznych.

Zgodnie z dwoma pierwszymi, zasadniczymi trybami pracy, kanały (górny i dolny) mogą
działać niezależnie i wtedy sygnały analogowe podawane do wejść AN.l i AN.2 są próbkowane
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Rys. 5.24 Schemat blokowy 8-bitowego/lGHz modułu FADC

w obu kanałach z częstotliwością 500 MHz, lub też mogą być połączone w jeden kanał i wtedy
sygnał doprowadzany do wejścia AN.l (wejście czynne w tym przypadku) jest przetwarzany z
efektywną częstotliwością próbkowania 1 GHz. Odpowiednie przełączenia kanałów są
dokonywane za pomocą mikroprzełączników analogowych SW1 i SW2. Umieszczenie rezystorów
0 wartościach 100 Q na wejściach nieodwracalnych przetworników FADC 1 i FADC 2
(rezystancja wejść nieodwracających i odwracających tych przetworników jest równa 50 Q),
ogranicza wzmocnienie obydwu kanałów do wartości efektywnej -1,3. Aby umożliwić
przetwarzanie tego samego sygnału analogowego w dwóch kanałach z różnymi wzmocnieniami,
w dolnym kanale wprowadzono mikroprzełącznik SW3 pozwalający na skokowy wzrost
wzmocnienia do wartości -3,9 przy zwartym rezystorze 100 Q. W jednokanałowym trybie pracy,
przetworniki FADC 1 i FADC 2 są uruchamiane przeciwnymi zboczami impulsów zegarowych
1 pracują z tzw. przesunięciem czasowym (time interleaved). Próbki sygnału analogowego są
pobierane w 1 ns odstępach czasowych. W tym trybie pracy przełącznik SW3 jest otwarty i
wzmocnienia w obydwu kanałach są równe -1,3.

W trybie testowania, analogowy sygnał testujący jest doprowadzany do wejścia TEST IN.
i następnie rozdzielany za pomocą mikroprzełączników SW4 i SW5 do obydwu kanałów.

W celu zachowania przejrzystości schematu z rys. 5.24 pominięto na nim układy sterujące
przełącznikami analogowymi SW1 -r SW5 oraz układy generujące napięcia odniesienia dla
przetworników FADC. Symbolicznie zaznaczono jedynie obecność dwóch przetworników c/a
(DAC 1 i DAC 2) potrzebnych do programowego ustawiania napięć przesuwających VOS1 i V0S2,
doprowadzanych do wejść odwracających przetworników FADC. Napięcia te (o polaryzacji
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dodatniej) pozwalają na przesunięcie poziomów podstawowych przetworników FADC w kierunku
napięć ujemnych tak, aby umożliwić przetwarzanie a/c nieróżnicowych sygnałów analogowych
o polaryzacji dodatniej.

Moduł został wykonany w standardzie VXI (pojedyncza szerokość) z 8-warstwową płytą
główną o wymiarach D (340 mm x 366,7 mm). Do płyty głównej są przyłączone dwie dodatkowe
płytki z cyklicznymi pamięciami buforowymi. Na panelu czołowym modułu są umieszczone
gniazda wejść analogowych (typu SMA), gniazda dla ciągu impulsów zegarowych i impulsu
kasującego (typu SMC) oraz gniazda wejścia testującego i wyjść monitorowych (typu LEMO).
Wtyki magistrali VME i napięć zasilających są ulokowane na panelu tylnym.

Hybrydowe przetworniki a/c typu "flash"

Jak nadmieniono poprzednio, każdy kanał jest wyposażony w hybrydowy 8-bitowy/500
MHz FADC typu TKAD 10C [153], zawierający dwa 8-bitowe/250 MHz przetworniki a/c typu
"flash" pracujące z przesunięciem czasowym (time interleaved), układ s-p na wejściu i dwa
8-bitowe rejestry ECL na wyjściu. Układy przetwornika są umieszczone na wspólnym podłożu
w 84-nóżkowej płaskiej obudowie z przymocowanym do niej radiatorem. Przy napięciach
zasilających +5V i -5,2V, moc rozpraszana wynosi 7,5W. Przetwornik TKAD 10 C ma wejście
różnicowe (+AIN, -AIN) o 50 O. rezystancjach i przyjmuje sygnały wejściowe w zakresie ± 270
mV. Dzielniki rezystancyjne przetwornika (całkowita rezystancja ok. 100 Q) są polaryzowane
dwoma oddzielnymi parami napięć odniesienia ± l,02V, które muszą być wytworzone
zewnętrznie. Przetwornik posiada dwie pary wejść zegarowych. Jeśli ciąg różnicowych,
prostokątnych impulsów zegarowych o częstotliwości 500 MHz jest podawany do jednej pary
wejść, to druga par wejść musi być obciążona rezystorami o wartości 50 Q. Na wyjściu
przetwornika TKAD 10C uzyskuje się dwa bajty danych, pojawiające się z częstotliwościami
powtarzania 250 MHz i 2ns przesunięciem czasowym. Przetwornik charakteryzuje się 7 bitową
rozdzielczością dynamiczną (ENOB) dla częstotliwości sygnału wejściowego równej 250 MHz.
Maksymalna nieliniowość różniczkowa nie przekracza ± 3/4 LSB.

Układy wytwarzania pomocniczych napięć stałych

Na płycie głównej modułu jest umieszczonych 6 oddzielnych źródeł napięciowych
wytwarzających 12 napięć pomocniczych dla przetworników TKAD 10C. Na rys. 5.25a
przedstawiono schemat jednego z czterech identycznych układów wytwarzających napięcia
odniesienia. Napięcia ± 2,5V, uzyskiwane przy pomocy scalonego źródła napięcia odniesienia
typu AD 580 i odwracającego wzmacniacza operacyjnego Al, zasilają symetryczny dzielnik
rezystorowy zawierający potencjometry do ustawiania napięć odniesienia. Napięcia odniesienia
o wartościach ± l,02V (potencjometryczna regulacja w zakresie ± 20%) są dostarczane do
końcówek (+VRT, -Vm) dzielnika rezystancyjnego przetwornika, za pośrednictwem separujących

181



TKAD10C

CM • 0 7 LOAD

Rys. 5.25 Schematy układów wytwarzających pomocnicze napięcia
stałe dla przetworników a/c typu "flash":
a) układ wytwarzania bipolarnych napięć

odniesienia (jeden z czterech identycznych układów)

b) układ wytwarzania napięć fazowego i przesuwającego
(jeden z dwóch identycznych układów).

wzmacniaczy operacyjnych A3 i A4. W celu kompensacji spadków napięcia powstających na
rezystancjach końcówek dzielnika (+VRT i -Wm) oraz na rezystancjach wewnętrznych połączeń
drutowych układu scalonego, napięcia występujące na dodatkowych końcówkach dzielnika (+VRTS

i -VRBS) są podawane zwrotnie do wejść odwracających wzmacniaczy separujących. Potencjometr
10 kQ wraz z wzmacniaczem operacyjnym A2 służy do jednoczesnego przesuwania obydwu
napięć referencyjnych w kierunku napięć dodatnich lub ujemnych z zachowaniem stałej różnicy
pomiędzy nimi. Ta regulacja pozwala na odpowiednie usytuowanie napięciowego "okna"
referencyjnego w stosunku do aktualnego napięciowego poziomu podstawowego.
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Napięcia regulacji fazy VPH i napięcia przesuwające poziom podstawowy Vo s są
wytwarzane za pomocą dwóch identycznych układów, których schemat jest pokazany na rys.
5.25b. Przez regulację napięcia VPH w zakresie ± 1,25V, można zoptymalizować relacje czasowe
pomiędzy impulsami zegarowymi i okresami pojawiania się danych z obydwu składowych
przetworników a/c układu TKAD 10C (typowy zakres regulacji ± 18 ps). Z kolei, napięcie V o s

o polaryzacji dodatniej doprowadzone do wejścia odwracającego przetwornika TKAD 10C,
przesuwa poziom wejściowy i stwarza warunki do przetwarzania sygnałów unipolarnych w
zakresie od 0 do +540 mV w zależności od wartości napięcia Vos. Napięcie Vo s jest wytwarzane
za pomocą programowo ustawianego 10-bitowego przetwornika c/a typu AD 7533 (8-bitów
wykorzystywanych) i wzmacniacza operacyjnego Al, pracującego w układzie konwertera i-u.
Odpowiedni dobór wartości rezystorów umożliwia zmianę wartości Vo s od 0 do +270 mV w 256
skokach, przy czym wartość napięcia V o s przypadająca na jeden skok jest równa wartości
napięcia odpowiadającej 1/2 LSB przetwornika TKAD 10C.

Zegarowe układy logiczne i demultipleksery danych

Zadaniem zegarowych układów logicznych (typu ECL) jest przyjęcie ciągu impulsów
zegarowych oraz sygnału kasującego i wytworzenie w odpowiedzi niezbędnych sygnałów
organizujących pracę modułu. Zewnętrzny sygnał zegarowy o częstotliwości 1 GHz jest dzielony
przez 2 w celu wytworzenia dwóch ciągów sygnałów zegarowych o częstotliwościach 500 MHz
do sterowania FADC 1 i FADC 2. W zależności od programowo wybranego trybu pracy i stanu
bitów sygnału MODE, ciągi zegarowe są generowane w fazie lub przeciwfazie (interleaved
mode). Przyjmowany jest również zewnętrzny sygnał kasujący, który po zsynchronizowaniu z
sygnałami zegarowymi i po uwzględnieniu warunków czasowych związanych z sygnałami o
gotowości danych z przetworników FADC jest wysyłany jako wewnętrzny sygnał kasujący do
innych układów modułu.

Na obydwu cyfrowych wyjściach każdego z przetworników FADC, 8-bitowe słowa danych
pojawiają się z częstotliwością 250 MHz przy częstotliwości próbkowania 500 MHz. Aby uniknąć
konieczności stosowania bardzo szybkich, pobierających dużą moc i kosztownych pamięci
buforowych typu ECL, zastosowano demultipleksery danych. Pozwalają one na spowolnienie
strumienia danych do częstotliwości akceptowanych przez znacznie tańsze pamięci CMOS.

Strumień danych z każdego wyjścia FADC jest demultipleksowany dwustopniowo przy
użyciu rejestrów typu D (najpierw serii ECLinPS, a następnie 100K ECL). W rezultacie, na
każdym z 8 wyjść demultipleksera 8-bitowe słowa danych pojawiają się z częstotliwością 62,5
MHz, a ich cykl zapisu wzrasta z 2 ns do 16 ns. Dane wyjściowe demultiplekserów (2x8 bajtów),
po zmianie poziomów logicznych ECL na TTL, są przekazywane do cyrkulacyjnych pamięci
buforowych typu CMOS.
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Układy gromadzenia i odczytu danych

Dane pojawiające się na wyjściach demultiplekserów są gromadzone w cyrkulacyjnych
pamięciach buforowych, których cechą szczególną jest zdolność ciągłego przyjmowania danych.
Pojawiające się bajty danych (próbki cyfrowe) są zapisywane kolejno w wolnych miejscach
pamięci aż do jej całkowitego zapełnienia. Następne pojawiające się bajty danych są nadal
wpisywane do pamięci począwszy od pierwszej lokacji, przy czym poprzednio wpisane dane są
zastępowane nowymi danymi.

Bajt danych pojawiający się na każdym wyjściu demultipleksera jest kierowany do jednego
z czterech rejestrów układu kontrolnego pamięci. W ten sposób strumień danych zostaje
rozdzielony na 32 bajty a częstotliwość ich występowania maleje do 15,625 MHz (czas cyklu
rośnie do 64 ns). Stąd długość słowa pamięci buforowej wynosi 32 bajty. Po wprowadzeniu do
rejestrów ósmego bajtu, wszystkie 8 bajtów są zapisywane w 8 układach pamięciowych. Każdy
adres pamięci buforowej odpowiada 64 ns przedziałowi czasowemu. Pozycja bajtu w słowie
pamięciowym definiuje czas próbki w jednostkach 2 ns. Adres i pozycja bajtu danych w pamięci
buforowej określa czas, w którym nastąpiła konwersja. Sygnał kasujący, zsynchronizowany z
impulsami zegarowymi, kasuje liczniki adresowe i dokładnie wyznacza początek informacji
czasowej. W trybie pracy z przesunięciem czasowym (interleaved mode), sygnał kasujący
zapewnia również wzajemną synchronizację czasową obydwu cyrkulacyjnych pamięci
buforowych.

Sumaryczna "długość" pamięci buforowych, która wynosi 8k x 64 bajty, pozwala na
rejestrację danych odpowiadających przebiegowi zdarzenia w czasie ostatnich 512 us przy
częstotliwości próbkowania 1 GHz.

Odczyt danych z pamięci buforowych odbywa się za pośrednictwem kontrolerów odczytu
ROC i pamięci FIFO (nie ma bezpośredniego dostępu do pamięci buforowych z magistrali VME).
Najpierw, programowane parametry odczytu (adres startowy i pożądany przedział czasowy) są
wprowadzone do kontrolera VME za pomocą zewnętrznego nadrzędnego modułu VME.
Następnie, kontroler odczytu wyprowadza dane cyfrowe z bufora pamięciowego w ich
prawdziwym porządku czasowym. Kontroler eliminuje także próbki cyfrowe nie należące do
przetwarzanego sygnału analogowego (digital zero suppression), sumuje bity czasowe i wpisuje
wszystkie pozostałe próbki cyfrowe do pamięci FIFO. Formatuje też ostatecznie takie słowa
danych jak adres startu, numer zdarzenia, początek i koniec zdarzenia, licznik słowa. Dane z
pamięci FIFO są przekazywane do komputera w 32-bitowych słowach za pośrednictwem
magistrali VME.

Pomiary modułu FADC

Ze względu na zastosowanie modułu FADC do cyfrowego przetwarzania szybkich
sygnałów z fotopowielaczy, szczególnie istotny wpływ na wierność późniejszej rekonstrukcji
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kształtu tych sygnałów mają takie parametry dynamiczne modułu, jak nieliniowość różniczkowa
i liczba bitów efektywnych. Pomiary dynamiczne wykonano podając do wejścia analogowego
(AN. INI) modułu FADC sygnał sinusoidalnie zmienny o dużej czystości spektralnej oraz
określonej amplitudzie i częstotliwości. Do wejścia zegarowego (CLK) podawano sygnał o
częstotliwości 960 MHz. Dobór częstotliwości zegarowej o takiej właśnie wartości wyniknął z
faktu, że w rzeczywistych warunkach eksperymentu NA 48, zewnętrzny moduł dystrybutora
sygnałów zegarowych musi również dostarczać sygnał o częstotliwości 40 MHz (lub 80 MHz)
do systemu trygera. Częstotliwość taką łatwo uzyskuje się dzieląc częstotliwość 960 MHz przez
liczbę parzystą 24 (lub 12).

fin- -9.95 MHz
fs- 960 MMI
total points- 1920000

£ 0 5 j -

200 250

output coce

25 50 '25 '50 175 200 225

output code

Rys. 5.26 Rezultaty testu metodą histogramową:
a) uzyskany histogram typu "cusp"
b) dynamiczna nieliniowość różniczkowa

W celu określenia nieliniowości różniczkowej i wykrycia brakujących kodów zastosowano
procedurę pomiarową opartą na metodzie histogramowej [155]. W wyniku próbkowania i
przetwarzania a/c przebiegu sinusoidalnego o częstotliwości 19,95 MHz uzyskano histogram w
kształcie rozszerzonej litery "U", przedstawiony na rys. 5.26a. Zgromadzone dane pomiarowe
wykorzystano następnie do obliczenia poszczególnych wartości nieliniowości różniczkowej
DNL(i) odpowiadających kolejnym wartościom (i) kodu wyjściowego:

DNW = Nt] (5.11)
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gdzie: H(i) - liczba zliczeń w przedziale kwantowania odpowiadającym i-temu kodowi,
N, - całkowita liczba zliczeń (próbek),
P(i) - szerokość przedziału kwantowania odpowiadająca i-temu kodowi
wyjściowemu idealnego przetwornika a/c.

Wartości P(i) uzyskano po przekształceniu ciągłego rozkładu gęstości prawdopodobieństwa (dla
funkcji A sin ot) określonego wyrażeniem:

p(U) = 1 / ( T T . / ^ 2 - / ^ ^ ( 5 1 2 >

w rozkład dyskretny:

P(i) = (1 /TT) {arc sin [k(i-128)/256] - arc sin [k(i-129)/256]}, (5.13)

gdzie: A - amplituda wejściowego przebiegu sinusoidalnego (testującego),
U - napięciowy zakres przetwarzania,
k - U/A (stała pomiarowa),
i-0,1,2,..., 255.

Obliczone i wyrażone ułamkiem LSB poszczególne wartości nieliniowości różniczkowej
odpowiadające kolejnym wartościom kodu wyjściowego przedstawiono graficznie na rys. 5.26b.
Z oceny charakterystyk przedstawionych na rys. 5.26 wynika, że maksymalna wartość
nieliniowości różniczkowej nie przekracza ± 0,5 LSB. Nie są również widoczne brakujące kody,
tj. przedziały kwantowania z zerowymi liczbami zliczeń.

Pomiar rozdzielczości dynamicznej modułu FADC wykonano w oparciu o metodę
dopasowania przebiegu sinusoidalnego [155]. Rezultatem pomiaru jest liczba bitów efektywnych
(ENOB), którą oblicza się na podstawie danych zebranych przez próbkowanie i przetwarzanie a/c
przebiegu sinusoidalnego o określonej częstotliwości. W praktyce wyznacza się kilka wartości
parametru ENOB w funkcji częstotliwości przebiegu wejściowego, przyjmując zakres zmian
częstotliwości równy szerokości pasma użytkowego.

Należy podkreślić, że przez pomiar parametru ENOB można uzyskać w miarę ogólny opis
właściwości dynamicznych próbkującego przetwornika a'c. Parametr ten reprezentuje
kompleksowy wpływ błędów nieliniowości całkowej, nieliniowości różniczkowej, nieokreśloności
aperturowej (zwłaszcza "rozmycia" aperturowego) i szumu - łącznie z szumem kwantyzacji. Co
więcej, degradację ENOB mogą również powodować takie błędy czasowe jak dynamiczne błędy
kwantyzacji, które mogły być nie wykryte podczas testu histogramowego. Należy też
przypomnieć, że zmierzonej - przy danej częstotliwości - efektywnej liczbie bitów odpowiada
określony stosunek sygnału do szumu (SNR), zgodnie z zależnością (5.4).
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Procedurę obliczeniową rozpoczyna się po zebraniu odpowiedniej liczby danych
cyfrowych (przynajmniej 512 punktów pomiarowych) dla sinusoidalnego przebiegu testującego
o częstotliwości nie będącej podharmoniczną częstotliwości próbkowania. Następnie, do
rejestrowanych danych dopasowuje się idealną funkcję sinusoidalną [A sin (2Ttft + <)>) + Ao]
przy użyciu odpowiedniego programu analizy komputerowej. Do obliczenia wartości skutecznej
błędu stosowano 4-parametryczny algorytm [184], oparty na iteracyjnej metodzie
minimalizacyjnej najmniejszych kwadratów. Metoda ta umożliwia znalezienie takich wartości
parametrów A, f, <j) i Ao, które zapewniają najlepsze przybliżenie idealnej funkcji sinusoidalnej
do danych.

Obliczona w ten sposób aktualna wartość skuteczna błędu umożliwia określenie
efektywnej liczby bitów zgodnie z zależnością:

ENOB = 8 - 3,32 log10 {a.w.s.b. / i.w.s.b.) (5.14)

gdzie: a.w.s.b. - aktualna wartość skuteczna błędu,
i.w.s.b. - idealna wartość skuteczna błędu kwantyzacji równa q/\12 = 0,289.

Rezultaty testu metodą dopasowania przebiegu sinusoidalnego w postaci charakterystyki
ENOB w funkcji częstotliwości sinusoidalnego przebiegu wejściowego są przedstawione na rys.
5.27. Częstotliwość sygnału testującego zmieniano w zakresie od 9,95 MHz do 149,95 MHz w
skokach co 10 MHz. Mierzony zakres częstotliwości obejmuje pasmo użytkowe dla
przewidywanego zastosowania modułu FADC, które oszacowane na podstawie minimalnych
czasów narastania i opadania sygnałów z detektora "znakującego" wynosi około 115 MHz.

Charakterystyki przedstawione na rys. 5.27a zostały zmierzone dla sinusoidalnego sygnału
testującego o amplitudzie równej 95% pełnego napięciowego zakresu przetwarzania (zgodnie ze
stosowanymi procedurami testowania szybkich przetworników a/c). Ustalenie amplitudy na takim
poziomie umożliwia sprawdzenie prawie pełnego zakresu dynamicznego i niemal wszystkich
wartości kodu wyjściowego modułu FADC. Dwie górne charakterystyki FADC1 i FADC2 (linie
przerywane) odpowiadają obydwu kanałom modułu testowanym niezależnie przy częstotliwości
próbkowania 480 MHz. Charakterystyka dolna (linia ciągła) odpowiada jednokanałowemu trybowi
pracy modułu (interleaved mode) przy efektywnej częstotliwości próbkowania 960 MHz. Jak
można zauważyć, obie górne charakterystyki mają podobny przebieg i dla częstotliwości 115
MHz wartości parametrów ENOB są zbliżone i wynoszą odpowiednio 4,9 (FADC 1) i 4,8 (FADC
2) bitów. Wartości te zgodnie z zależnością (5.14) są odniesione do 8-bitowej rozdzielczości
statycznej przetworników FADC 1 i FADC 2. Przy tej samej częstotliwości, wartość ENOB
określona przez dolną charakterystykę wynosi 4,1 zamiast 8-bitów. Obserwowane 0,7 H- 0,8
bitowe różnice pomiędzy wartościami ENOB dla dwu- i jedno-kanałowego trybu pracy modułu
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Rys. 5.27 Liczba bitów efektywnych (ENOB) w funkcji częstotliwości
sinusoidalnego przebiegu wejściowego:
a) dla obydwu kanałów oddzielnie (linie przerywane,

fp = 480 MHz) i dla obydwu kanałów pracujących
w trybie "interleaved" (linia ciągła, fp = 980 MHz)

b) dla obydwu kanałów pracujących w trybie "interleaved"
przy różnych amplitudach Vin przebiegu testującego.

FADC, są głównie spowodowane niedopasowaniem właściwości zmiennoprądowych wzmacniaczy
operacyjnych doprowadzających wejściowe sygnały analogowe do obydwu hybrydowych
przetworników a/c typu "flash". Wzmacniacze te nie były badane i dopasowywane pod względem
parametrów zmiennoprądowych. Tego rodzaju dopasowanie wzmacniaczy w obydwu kanałach
powinno być wykonane przed planowanym powieleniem modułów FADC. Umożliwi ono
poprawę rozdzielczości dynamicznej modułów FADC w jedokanałowym trybie pracy o około 0,5
bitu.

Charakterystyki przedstawione na rys. 5.27a uzyskano dla napięciowego przebiegu
sinusoidalnego o amplitudzie równej 95% pełnego napięciowego zakresu przetwarzania (FS, fuli
scale). Szybkozmienny sygnał wejściowy o tak dużej amplitudzie jest bardzo surowym testem
próbkującego przetwornika a/c. W takich warunkach błędy wywołane nieliniowościami
dynamicznymi, "rozmyciem" aperturowym, szumem oraz efektami związanymi z czasami
narastania, opadania i ustalania mierzone w pełnym zakresie przetwarzania (FS) mogą być ponad
dwa razy większe niż błędy mierzone w połowie tego zakresu [155].

Z tego względu wykonano dodatkowy pomiar charakterystyki ENOB w funkcji
częstotliwości wejściowej w jednokanałowym trybie pracy modułu dla amplitudy przebiegu
testującego równej 50% FS przy efektywnej częstotliwości próbkowania 960 MHz. Rezultat
przedstawiono na rys. 5.27b (linia przerywana), gdzie dla porównania umieszczono także
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charakterystykę zmierzoną przy 95% FS (linia ciągła). Można zauważyć, że dla częstotliwości
115 MHz, zmniejszenie amplitudy z 95% FS do 50% FS powoduje wzrost ENOB o 1 bit.

Jeśli w realnych warunkach eksperymentu NA 48 amplituda sygnałów z detektora
"znakującego" nie będzie przekraczać 50% + 60% FS, to efektywna liczba bitów modułu FADC
w paśmie 115 MHz nie powinna być mniejsza niż 5 lub 5,5 (po dopasowaniu wzmacniaczy) -
w porównaniu z 7-bitową rozdzielczością dynamiczną każdego z przetworników TKAD 10C.
Oceniając uzyskaną rozdzielczość dynamiczną modułu FSDC pracującego z częstotliwością
próbkowania 960 MHz należy stwierdzić, że spełnia ona oczekiwania eksperymentalne. Przy
ocenie tej nie można pominąć faktu, że na płycie modułu, oprócz rozbudowanej części
analogowej i dwóch 8-bitowych/500 MHz przetworników a/c typu "flash" pracujących w
nanosekundowym trybie przesunięcia czasowego, znajduje się szereg układów cyfrowych
odznaczających się stosunkowo dużym poziomem generowanych zakłóceń. Nawet staranna
separacja układów analogowych i cyfrowych na płycie, rozdział powierzchni uziemiających (mas)
i napięć zasilających, zastosowanie filtrów odsprzęgających, itd., nie pozwala na całkowite
wyeliminowanie zakłócającego oddziaływania układów cyfrowych na układy analogowe i
przetworniki a/c.
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Rys. 5.28 Zrekonstruowane przebiegi prostokątne o częstotliwości powtarzania 12,5 MHz:
a) dla częstotliwości próbkowania 480 MHz
b) dla częstotliwości próbkowania 960 MHz

W uzupełnieniu opisanych powyżej pomiarów zasadniczych parametrów dynamicznych
modułu FADC wykonano również test poglądowy, polegający na podaniu do wejścia (AN.IN 1)
przebiegu prostokątnego o bardzo krótkich czasach narastania i opadania (około 250 ps) w celu
wywołania odpowiedzi typu oscylacyjnego ("dzwonienia") na wyjściach wzmacniaczy
operacyjnych. Przebieg prostokątny rejestrowano przy dwóch różnych częstotliwościach
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próbkowania 480 MHz i 960 MHz, aby wykazać jak dalece duża częstotliwość próbkowania
poprawia rozdzielczość czasową rejestracji. Na rys. 5.28 przedstawiono zrekonstruowane przebiegi
prostokątne. Porównując obydwa przebiegi można łatwo zauważyć, że przebieg na ryrys. 5.28b
zawiera więcej subtelnych szczegółów niż przebieg na rys. 5.28a.

Oprócz pomiarów laboratoryjnych wykonane zostały pomiary eksperymentalne
rozdzielczości czasowej i separacji czasowej podwójnych impulsów przy użyciu zestawu
pomiarowego z licznikiem scyntylacyjnym (użyto scyntylatora NE 102 A), który był pobudzany
impulsami laserowymi o krótkich czasach trwania. Uzyskano 40 ps rozdzielczość czasową i
2 -H 3 ns separację czasową podwójnych impulsów. Ten ostatni rezultat uzyskano w warunkach
optymalnych, tj. przy ściśle określonym kształcie impulsu laserowego. Dla "prawdziwych"
impulsów, tzn. pochodzących od wiązki protonowej, ich kształt będzie ulegał niewielkim
zmianom w zależności od miejsca przelotu protonu przez detektor i energii traconej przez niego.
W realnych warunkach eksperymentalnych separacja czasowa może być o 1 4- 2 ns gorsza.

Ważniejsze parametry modułu FADC zostały zestawione w tablicy 7.

Tablica 7

Zestawienie parametrów modułu FADC.

Liczba kanałów:
- dwa niezależne
- jeden złożony z dwóch

Częstotliwość zegarowa

Rozdzielczość statyczna

Pasmo analogowe
(każdy kanał)

Wejściowy zakres napięciowy
(każdy kanał)

Rezystancja wejściowa
(każdy kanał)

Długość pamięci buforowej

Czas rejestracji przy 1 GSPS

Rozdzielczość czasowa
(imp. unipol., 1 GSPS)

Standard modułu

Napięcie zasilające

Szybkość próbkowania
500 MSPS

1 GSPS

1 GHz

8 bitów

180 MHz
(ograniczone filtrami)

od 0 do -420 mV

50 Q

512 kB

512 fis

40 ps

VXI

+ 5V (11 A)
- 5V (5A)
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Na podstawie pozytywnych badań prototypu podjęto decyzję o wykonaniu w 1995 roku
30 sztuk 8-bitowych/l GHz modułów FADC dla potrzeb eksperymentu Na 48.

5.5 Podsumowanie

W pierwszej części rozdziału krótko omówiono istotne dla techniki rejestracji przebiegów
właściwości szybkich przetworników a/c typu "flash". Podano kryteria doboru częstotliwości
próbkowania. Zwrócono uwagę na źródła błędów statycznych i dynamicznych w przetwornikach
"flash" oraz wskazano, jak można zminimalizować błąd aperturowy przez użycie układu p-p (lub
s-p). Dokonano też przeglądu standardowych metod określania parametrów dynamicznych
szybkich przetworników a/c.

Stan techniki cyfrowej rejestracji przebiegów scharakteryzowano przez podanie
ważniejszych parametrów wyspecjalizowanych urządzeń profesjonalnych: oscyloskopów
cyfrowych i rejestratorów modularnych. Najszybsze oscyloskopy cyfrowe o częstotliwościach
próbkowania 1-^2 GHz są zwykle wyposażone w 2 (lub 4) 8-bitowe 500/750 MHz przetworniki
a/c typu "flash" pracujące w trybie przesunięcia czasowego (interleaved mode). Wyjątek stanowi
dwukanałowy oscyloskop cyfrowy typu 9360 firmy LeCroy o częstotliwości próbkowania 5 GHz
i 3 dB paśmie wejściowym 600 MHz. Tak dużą częstotliwość próbkowania w każdym kanale
uzyskano dzięki zastosowaniu na wejściu 8-bitowego przetwornika a/c (niezbyt szybkiego) -
prądowego, 200 ps systemu p-p z 624 komórkową matrycą pamięciową [185].

W drugiej części rozdziału przedstawiono trzy wybrane opracowania modularnych
rejestratorów przebiegów, skonstruowane i wykonane przy znaczącym udziale autora. Omówiono
konstrukcję, właściwości i zastosowanie rejestratorów. Prace te podjęto w celu rozwiązania
konkretnych problemów eksperymentalnych znacznie mniejszym kosztem w porównaniu z
kosztem zakupu urządzeń profesjonalnych o podobnych właściwościach. Opracowane rejestratory
wykonano w postaci modułów standardów systemowych powszechnie stosowanych w
laboratoriach fizyki jądrowej.

Cyfrowe rejestratory przebiegów TR-1 i "Fast digitizer" (moduły CAMAC) zostały
opracowane w latach osiemdziesiątych w ZEJ IPJ w Świerku. Prace te zrealizowano mimo
występujących ówcześnie braków w bazie elementowej i sprzęcie pomiarowym. Zadecydowały
jednak pilne potrzeby eksperymentalne i stosunkowo łagodne wymagania związane z szybkością
zmian rejestrowanych przebiegów (kilkuset nanosekundowe czasy narastania i mikrosekundowe
czasy opadania).

Zasadniczy problem, który należało rozwiązać przy budowie rejestratora TR-1 dla potrzeb
eksperymentalnej radiolizy impulsowej polegał na konieczności próbkowania jednokrotnych
sygnałów analogowych - odpowiadających zależnościom kinetycznym badanych reakcji - z
częstotliwością 5 MHz. Próbkowane sygnały analogowe, tj. wzmocnione sygnały z układu
detekcyjnego złożonego z monochromatora sprzężonego z fotopowielaczem, charakteryzowały
się pasmem częstotliwościowym nie przekraczającym 2,5 MHz. Problem ten rozwiązano przez
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opracowanie 8-bitowego przetwornika a/c o konwencjonalnej architekturze "subranging" techniką
dyskretno - monolityczną (nie dysponowano wówczas scalonym przetwornikiem a/c). Uzyskana
suma czasów: 140 ns czasu konwersji, 50 ns czasu przyjęcia próbki układu s-p (umieszczonego
na wejściu przetwornika a/c w celu polepszenia dokładności przetwarzania) i 10 ns czasu zapisu
danych w specjalnej pamięci buforowej - nie przekroczyła wymaganego 200 ns okresu
próbkowania. Opracowanie rejestratora TR-1 umożliwiło zbudowanie komputerowego systemu
radiolizy impulsowej. System ten wykorzystywano przez szereg lat w badaniach kinetyk reakcji
chemicznych wywoływanych promieniowaniem radiacyjnym w IChTJ.

Opracowany w okresie późniejszym moduł cyfrowego rejestratora przebiegów o nazwie
"Fast digitizer" został już wyposażony w jednostopniowy, 8-bitowy/20 MHz monolityczny
przetwornik a/c "flash" typu EF 8308. Chociaż zastosowana statyczna pamięć RAM (4k
8-bitowych słów) o czasie dostępu 45 ns pozwalała na pełne wykorzystanie 20 MHz
częstotliwości zegarowej próbkującego przetwornika a/c, to jednak maksymalną częstotliwość
próbkowania ustalono na 12,5 MHz. Sprecyzowana przez producenta 5 MHz szerokość pasma
częstotliwości sygnału wejściowego, aż dwukrotnie mniejsza od częstotliwości Nyquista,
świadczyła o możliwości występowania znacznych błędów dynamicznych przy większych
częstotliwościach próbkowania (15-^20 MHz). Obserwacje wykonane metodą porównywania
oryginalnego sygnału sinusoidalnego z sygnałem zrekonstruowanym potwierdziły te
przypuszczenia. Aby uzyskać dynamiczną dokładność przetwarzania jak najbliższą dokładności
statycznej ograniczono częstotliwość próbkowania do wspomnianej wartości 12,5 MHz.
Wykonano dwa moduły CAMAC "Fast digitizerów" o pojedynczej szerokości, z których jeden
przekazano do IFD UW, gdzie był wykorzystywany w komputerowym systemie cyfrowego
pomiaru kształtu sygnałów uzyskiwanych z komór jonizacyjnych typu "streamer tubes". Drugi
moduł jest do chwili obecnej wykorzystywany w ZEJ IPJ.

Prototypowy moduł 8-bitowego/l GHz rejestratora przebiegów, opracowany ostatnio (lata
1992/94), jest przeznaczony do detektora "tagging" eksperymentu NA 48 w CERN. Technika
cyfrowej rejestracji sygnałów z tego detektora połączona z komputerową obróbką danych,
pozwala na uzyskanie lepszej rozdzielczości czasowej i separacji podwójnych impulsów oraz
znaczne skrócenie czasu martwego w pomiarach czasu przelotu cząstek - w porównaniu z
alternatywną techniką konwencjonalną opartą o zastosowanie dyskryminatorów i przetworników
czas-cyfra. Moduł wykonano w standardzie VXI z interfejsem magistrali VME, przy
wykorzystaniu szybkich, standardowych elementów konstrukcyjnych i przy zastosowaniu montażu
powierzchniowego. Przeprowadzono badania laboratoryjne właściwości dynamicznych modułu
stosując metody histogramową i dopasowania przebiegu sinusoidalnego, a także w pośrednich
etapach realizacyjnych - metodę częstotliwości dudnieniowej. Uzyskane rezultaty badań
laboratoryjnych i eksperymentalnych prototypu w pełni potwierdziły jego przydatność w
eksperymencie NA 48 oraz przekonały o celowości wykonania następnych 30 tego rodzaju
modułów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że stosując standardowe komponenty elektroniczne
można zbudować 8-bitowy/lGHz rejestrator modułowy do zastosowań laboratoryjnych, którego
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parametry niewiele odbiegają od parametrów najszybszych oscyloskopów cyfrowych dostępnych
na rynku - przy znacznie mniejszym koszcie opracowania modułu w porównaniu z cenami tych
oscyloskopów.

Rozwój przetworników a/c typu "flash" oraz szybkich procesorów sygnałowych (DSPs)
wykonujących setki milionów operacji/s stworzył nowe możliwości zastosowań cyfrowej obróbki
sygnałów detektorowych w czasie rzeczywistym. Połączenie techniki cyfrowej rejestracji kształtu
sygnałów detektorowych z techniką filtracji cyfrowej w czasie rzeczywistym można traktować
jako w pełni cyfrową alternatywę klasycznej analizy amplitudowej impulsów w spektrometrii
jądrowej. Należy nadmienić, że niektórzy autorzy sygnalizowali już wcześniej możliwość użycia
przetworników a/c typu "flash" w systemach detekcyjnych promieniowania jądrowego, np. w
spektrometrii promieniowania X do jednoczesnego określania amplitudy, powierzchni i czasu
wystąpienia wartości szczytowej impulsów [185], czy też w spektrometrii promieniowania gamma
w warunkach dużych częstości zliczania [186] (w trybie off-line stosowano algorytmy
umożliwiające sprawdzenie i skorygowanie sygnału zakłóconego szumami, fluktuacjami poziomu
podstawowego i spiętrzeniami). Prace te nie wzbudziły większego zainteresowania ze względu
na małą szybkość obróbki sygnałów (przepustowość rzędu kilku tysięcy zdarzeń/s),
niewystarczającą dla większości praktycznych zastosowań. Dopiero ostatnie doniesienia
literaturowe z lat 1993/94 (tj. w okresie przygotowania tej pracy), wskazują na szybki rozwój
metod i technik filtracji cyfrowej w czasie rzeczywistym, które pozwalają na radykalne
zwiększenie przepustowości do około 100 000 zdarzeń/s (i większej). Na przykład, w oparciu o
algorytm MWD (Moving Window Deconvolution) [187, 188] opracowano 14-bitowy
spektrometryczny przetwornik a/c z filtracją cyfrową (Pulse Processing ADC) o nieliniowości
całkowej ± 0,015%, nieliniowości różniczkowej ± 0,03% i wirtualnie zerowym efektywnym
czasie przetwarzania [189]. Zastosowaniu przetworników a/c typu "flash" i techniki DSP w
spektrometrii jądrowej poświęcone są również opublikowane ostatnio prace [190-194].
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6. PODSUMOWANIE KOŃCOWE

W pracy przedstawiono specyfikę konstrukcji i właściwości metrologiczne przetworników
a/c stosowanych do cyfrowego pomiaru amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów detektorowych.
Zasady konstrukcji oraz rozwiązania układowe realizujące te zasady zostały wyjaśnione na
wybranych przykładach różnego rodzaju przetworników a/c opracowanych przy decydującym lub
znaczącym udziale autora.

Praca zawiera cztery rozdziały. W rozdziale drugim omówiono podstawowe parametry
określające rozdzielczość, dokładność i szybkość przetworników a/c oraz przedstawiono trzy
rodzaje konwencjonalnych przetworników a/c najczęściej adaptowanych do pomiarów jądrowych.
W trzecim, zasadniczym rozdziale pracy, przedstawiono impulsowe przetworniki amplitudowo-
cyfrowe (a/c) stosowane w spektrometrii jądrowej. Rozdział czwarty poświęcono impulsowym
przetwornikom ładunkowo-cyfrowym (q/c) stosowanym zarówno w spektrometrii jądrowej, jak
i w fizyce cząstek. W rozdziale piątym omówiono szybkie, próbkujące przetworniki napięciowo-
cyfrowe (a/c) typu "flash" stosowane w cyfrowych rejestratorach kształtu impulsów. Szczegółowe
podsumowania rozdziałów 3,4 i 5 oraz uzyskanych rezultatów podano odpowiednio w p.3.6, p.
4.6 i p. 5.5.

Zdaniem autora do ważniejszych wyników tej pracy można zaliczyć:

1. Wyczerpujące przedstawienie zagadnień związanych z cyfrowymi pomiarami
amplitudy, ładunku i kształtu sygnałów detektorowych, należącymi do
podstawowych rodzajów pomiarów w eksperymentalnej fizyce jądrowej, a
zwłaszcza w spektrometrii jądrowej i fizyce wielkich energii.

2. Umiejscowienie tematyki pracy i uzyskanych rezultatów w tle dotychczasowych
osiągnięć w dziedzinie jądrowych przeworników a/c w skali światowej, znanych
z publikacji oraz katalogów firmowych zamieszczonych w wykazie literatury.

3. Opracowanie grupy przetworników spektrometrycznych typu Wilkinsona (modele
711, 712 i 713 - standard CAMAC i model SRC-1 - standard IBM PC) o
parametrach metrologicznych odpowiadających średniej klasie światowej. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że wdrożony w ZAE POLON przetwornik 712 został
wyprodukowany w ilości ponad 9 tys. sztuk w okresie 10 lat. Oryginalność
rozwiązań technicznych potwierdzają 3 uzyskane patenty krajowe.

4. Opracowanie grupy spektrometrycznych przetworników kompensacyjnych (modele
SAA-1 i SAA-l(A) - standard CAMAC i modele SAA-2 do SAA-6 - standard PC)
o parametrach metrologicznych również odpowiadających średniej klasie
światowej. Model SAA-4 umieszczony w systemie wielokanałowego analizatora
amplitudy SWAN został wraz z tym systemem wykonany w ilości ponad 20 sztuk
w ZEJ IPJ dla potrzeb ośrodków badawczych, a następnie wdrożony w ZAE
POLON i wyprodukowany również w ilości ponad 20 sztuk.
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5. Wskazanie metod i technik integracyjnego kształtowania detektorowych impulsów
prądowych umożliwiaj ącego cyfrowy pomiar zawartego w tych impulsach ładunku.
Opracowanie szybkich, integracyjnych układów kształtujących typu 1004 i
1004(A) do analizy ładunkowej impulsów, bramkowanych integratorów do
urządzenia "Fast digitizer" i 16-wejściowego urządzenia sumująco-kształtującego
(dla eksperymentu NORDBALL), podwójnego przetwornika q/c typu 715 do
cyfrowego dyskryminatora kształtu impulsów n-y i wreszcie układów
integracyjnych FCISCs, w które wyposażono 1200 kanałów elektroniki odczytu
z kalorymetru hadronowego eksperymentu UA1 w CERN.

6. Przedstawienie sposobów wykorzystania szybkich, próbkujących przetworników
a/c typu "flash" do cyfrowej rejestracji kształtu sygnałów. Opracowanie urządzeń
TR-1 i "Fast digitizer" do cyfrowej rejestracji kształtu impulsów. Na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt opracowania 8-bitowego/l GHz przetwornika a/c do
modułu rejestratora kształtu sygnałów z detektora "tagging" eksperymentu NA 48
w CERN. Uzyskane parametry modułu są porównywalne z parametrami
najszybszych oscyloskopów cyfrowych.

W literaturze monograficznej poświęconej konwencjonalnym przetwornikom a/c,
problematyka specjalistycznych przetworników a/c stosowanych w badaniach jądrowych jest na
ogół pomijana. Autor ma nadzieję, że praca ta, stanowiąca podsumowanie jego dorobku
badawczego i konstrukcyjnego przyczyni się również do wzbogacenia bibliografii krajowej z
dziedziny cyfrowego przetwarzania wielkości analogowych.
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