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INSTYTUT BAD AIT JĄDROWYCH

DY3KRYMINAT0R CAŁKOWY DO ANALIZATORÓW
AMPLITUDY

INTEGRAL DISCRIKIBAroR FOR AMPLITUDE ANALYSERS

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В АНАЛИЗАТОРАХ АМПЛИТУДЫ

Zbigniev Kulka

8tres8Cgeni.e

Opisano rozwiązanie i zasadę działania dyskryminato-
ra całkowego z układem formującym. Impulsy wejściowe prze-
kraczające próg dyskryminacji powodują wytworzenie impulsów
o ustalonej amplitudzie i czasie trwania. Uzyskano następu-
jące rezultaty : próg dyskryminacji regulowany w zakresie
od 0,25 do 10 V za pomocą 10-obrotowego potencjometru
precyzyjnego, liniowość całkowa lepsza od + 0,1 %, sta-
bilność temperaturowa 1,5 mV/°Cf czas martwy 30 nsek.
Dyskryminator jest przeznaczony do analizy amplitudowej
impulsów.

Abstract
ł

A realisation of integral discriminator with pulse
shaper and its operation principle are described. The
circuit produce a normalized digital output pulse for
every input pulse with the susplitude exceeding a pre-
eelectad threshold. The discriminator threshold 0,25 to
10 V is selected by 10-turn precision potentiometer.
Integral linearity better than + 0,1 %, temperature stabi-
lity 1,5 mV/°C, dead time 80 nseo are obtained. Some
results of measurements are given. This discriminator is
designed for pulee amplitude analysis.



Аннотация

В статье описан принцип действия и схема интегрального
дискриминатора с формирователем импульсов. Входные импульсы,
амплитуда которых превышает порог дискриминатора, дают
формированные по амплитуде и длительности импульсы. Полу-
чены следующие результаты: диапазон дискриминации от 0,25
до 10 В регулирсваный при использовании десятиобротного
линейного потенциометра, интегральная нелинейность меньше
+ 0,1 %, температурная нестабильность 1,5 мв/°С, мёртвое
время 80 нсек. Дискриминатор предназначен для амплитудного
анализа импульсОБ.
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IJyskrymlnatory całkowe są stosowane przy analizie
amplitudowej do wstępnego wyboru informacji użytecznej
zawartej w amplitudzie impulsów. Zwykle dyskryminator
taki «rspuipracu,-j6 и układem formującym, na wyjściu któ-
rego otrzymuje się standaryzowane impulsy podawane do
różnych układów logicznych. Własności dyskrymlnatora
całkowego wynikają na ogół z warunków jego zastosowania.
JfożEtei jednak podać ogólne wymagania jakie stawia się te-
go rodsraju przyrsądem:

a/ zakres dyskryminacji winien odpowiadać amplitu-
dom analizowanyoh sygnałów

D/ me$lii?Q8Ć dokładnego ustawienia progu dyskrymi-
nacji i jego stabilność w czasie

o/ liniowość charakterystyki w całym zakresie dy-
skryminacji

d/ niezależność charakterystyki dyskryminacji od
temperatury w przewidywanym zakresie zmian tem-
peratury

e/ mały czas narastania impulsów wyjściowych
f/ mały czas martwy
g/ niewielka «m-i»»« opóźnienia impulsu wyjściowe-

go przy zmianie amplitudy impulsu wejściowego»

¥ ubiegłych latach opracowano szereg różnych dyskrymina»
torów [1 - 8] , które w mniejssym lub większym stopniu
spełniają powyższe wymagania. Przeważają rozwiązania, w
których otrzymano dobre własności dyskryminatorów dzię-
ki zastosowaniu diod tunelowych.



Typowy układ dyskryminatora amplitudy z diodą tunelową
składa eię z dwóch elementów dyskryminujących: diody
impulsowej polaryzowanej w kierunku zaporowym i czułego
uniwibratora na diodzie tunelowej /rye.1/
Zastosowanie w układzie diody impulsowej blokowanej na-
pięci ..л p^awanym z liniowego potencjometru typu heli-
pot, pozwala uzyskać liniową charakterystykę i szeroki
zakres dyskryminacji ograniczony od góry dopuszczalnym
napięciem zwrotnym diody. Uniwibrator na diodzie tunelo-
wej epe?nia jednocześnie funkcję czułego dyskryminatora
i wstępnego układu kształtująoego Impulsy.

DY3KRYMINATOR CAŁKOWY Z DIODA, TUNELOWĄ i UKŁADEM
FORMUJĄCYM

Schemat dyskryminatora całkowego i układu formują-
cego impulsy jeat podany na rys.2. Impulsy wejśoiowe
podawane są przez wtórnik emiterowy T, na układ impul-
sowych diod dyskryminujących D4 ,. Diody są spolaryzowa-

1-4

ne w kierunku zaporowym napięciem pod&wanym z helipota
FU. Takie połączenie diod poprawia liniowość oałkową dla.
dolnego zakresu amplitud, jednak może być przyczyną pewne-
go pogorszenia liniowości dla większych amplitud impul-
sów wejściowych o czasie narastania rzędu kilkunastu na-
nosekund. Impulsy wejśoiowe przekraczające próg dyskry-
minacji uruchamiają czuły dyekryminator na diodzie tu-
nelowej Dg. Wartość opornika R 1 Q jest tak dobrana, aby
przecięcie charakterystyki roboczej statycznej z chara-
kterystyką diody D 6 następowało na gałęai tunelowej, w
pobliżu szczytu charakterystyki. Impulsy z diody tunelo-
wej aą następnie wzmacniane /T J i formowane w uniwibra-
torze tranzystorowym Ty T ^ T 5 z wtórnikiem T, na wyj-
ściu. Na wyjściu wtórnika otrzymuje się impulsy o pola-



rysaoji dodatniej, których szerokość można zmieniać przez
lobór stałej czasowej R 1 8C 8»

POMIARY DYSKRIMUJATORA

Dyskryminator jest przystosowany do rozróżniania im-
pulsów o polaryzacji ujemnej i amplitudach leżących w za-
uresie od 0,25 V de 10 V» Liniowość dyskryminatora zmie-
rzono przy użyciu generatora impulsów liniowo narastają-
cych z rozkładem statystycznym i powtarzalnym [9] • Pomia-
ry wykazały, że liniowość charakterystyki dyskryminacji
jest rzędu + 0,1 % w całym zakresie dyskryminacji /rys.3/.
Pomiar czasu martwego przeprowadzono dla dyskryminatore,
bez układu formującego i następnie dla całego układu. W
pierwszym przypadku otrzymano czas martwy około 80 nsek,
natomiast w drugim około 200 nsek -dla impulBÓw wejścio-
wych o czasie trwania od 10 nsek dc 40 nsek. Przy pomia-
rach czasu martwego dobrano pojemność С„ = 12 pF.
Własności temperaturowe sprawdzono wykonując pomiary linio-
wości w temperaturze 25°C i 45°Cf przy czym w pierwszym po-
miarze nie podgrzewano helipota. Otrzymano stabilność nie
gorszą od 0,6 mV/°C /rys,3/ . Drugi pomiar wykonano pod-
grzewając cały układ razem z helipotem dla dwóch wartości
progu 0,5 V i 9,5 V. Stabilność zmierzona w temperaturze
20°C i 47°C wynosi okoł* 1,5 mV/°C.
Amplituda impulsów na wy.Jściu wtórnika T g jest r6wna 10 1.
Czas trwania tych impulsów zależy od doboru stałej czaso-
wej R 1 8 C 8 i może wynosić od kilkunastu nsek do kilku usek.

Dyekryrninator jaet zasilany z zasilacza wysokostabilnego
napięoiami t i2 V.

Opisany dyskryminator całkowy zbudowany na ul odzie
tunelowej odznacza się prostotą układu i szybkością dzia-
łania.



Stabilność parametrów diody tunelowej w funkcji temperatu-
ry oraz jej odporność aa przesterowania, stwarzają duże
możliwości zastosowania tego typu dyskryminatorów w ukła-
dach pomiarowych.
W pewnych przypadkach w celu zmniejszenia czasu martwego
można zrezygnować z tranzystorowego układu formującego
i zastąpić go drugim uniwibratorem na diodzie tunelowej.
Można również przystosować układ do pracy z dodatnimi impulsami
wejściowymi dokonując zmiany kierunku diod i odpowiednich
napięć polaryzujących.
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