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Streszcgenlg

W pracy opisano przedwzmacniacz ładunkowy przeznaczony
do współpracy z detektorami półprzewodnikowymi miękkiego
promieniowania X, działający w oparciu o technikę impulsowanego
sprzężenia zwrotnego przez dren. Rozwiązanie to poprawia
energetyczną zdolność, rozdzielczą oraz rozszerza przedział
płaskiej części charakterystyki FWHM = Ijtj, Uzyskano FWHM
- 250 eV oraz płaskość przebiegu do zakresu powyżej 10 imp/s.

/§255527

This paper describes a new type of charge sensitive
preamplifier recommended for use with semiconductor detectors
for soft X-ray detection* This preamplifier operates in ъ&е
pulsed drain feedback techniques, which assures the improvement;
of noise and frequency characteristics. She obtained resolution
PWHM x 250 eV i s held up to the count-rates of about 104cps./V> •</

Ошюано зарядочуствительный предусилнтель предназначен
к работе с полупроводниковым» детехтораш мягкого рентгеновского
излучения, работавши в режиме импульсной обратной связи через
сток. Эго решение приводит х улучиению энергетической разре-
иаюшЪЙ свособности а также к разииренню интервала плоскости
характеристики ШПН = Ф/ч/. Получено ШШШ « 250ev и плоскость
e l раамтня до лрелем жав Ю 4 нмп/с.



i. Ogólna koncepcja przednzmacniaeza ładunkowego z impulsowym
sprzężeniem przez dren.

Układ przedwzmacniacza ładunkowego z impulsowym sprzęże-
niem przez dren stanowi rozwinięcie idei podanej przez E. Elada
[l] , mającej za cel stabilizację punktu pracy przedwzmacnia-

cza. W ten sposób zostaje wyeliminowany rezystor upływowy R,
wnoszący w konnencjonalnyoh wzmacniaczach ładunkowych istotnie
znaczące źródło szumów. Siad w zaproponowanym układzie przedwzma-
cniacza zastosował rozwiązanie wykorzystujące w tranzystorze
polowym efekt jonizacji zderzeniowej w obszarze kanału w pobli-
żu bramki. Efekt ten zachodzi przy dużych wartościach napięcia
między bramką i drenem i wyraża się znacznym wzrostem prądu
bramki. Typowy przebieg wymienionej zależności przedstawiony
został я prawej części rysunku 2.

Uzależniając napięcie drenu od szybkości akumulacji ładu-
nku można regulować prąd bramki tak, aby rozładowywał on w
sposób ciągły kondensator C. utrzymując dynamicznie stan równo-
wagi na wejściu wzmacniacza.

Podobna regularność występuje również w opracowanym wcze-
śniej układzie ze sprzężeniem optoelektronicznym [ 2J . Technikę
tę jednak rychło udoskonalono przez wprowadzenie w miejsce sy-
stemu ciągłego - układu rozładowania impulsowego. Istota takiej
metody polega na wzmacnianiu sygnału wejściowego w warunkach
akumulacji ładunku na pojemności wejściowej aż do momentu osią-
gnięcia poziomu bliskiego krańca liniowej charakterystyki wzma-
cniacza. Następuje wówczas równoczesne przerwanie toru transmi-
sji sygnału wzmacnianego oraz impulsowe rozładowanie obwodn
wejściowego. Sygnał przenoszony jest więc przez'wzmacniacz
IT ̂ arunkacb. zerowej wartości prądu rozładowującego a odprowa-
dzenie spiętrzonego na wejścia ładunku zachodzi w bardzo krót-
kim czasie.

Opierając się na danych literaturowych nożna stwierdzić,
że:



3.

Układ wzmacniacza ładunkowego z ciągłym sprzężeniem przez
dren odznacza się lepszą rozdzielczością niż układ z cią-
głym sprzężeniem optoelektronicznym.

Przebieg charakterystyki Р Ш » F/f/ jest płaski ч obu przy-
padkach aż do częstości około lkHz.

Zastosowanie impulsowego sprzężenia optoelektronicznego
poprawia zdolność rozdzielczą wzmacniacza i rozszerza prze-
dział płaskiej charakterystyki do częstości powyżej lOkHz.

4. Wprowadzenie impulsowego sprzężenia zwrotnego przez dren
winno wyrazić się również dalszą poprawę Р Ш Л i przedłuże-
niem jej płaskiej części charakterystyki.

Prosta w swej treści zasada impulsowego odprowadzenia
ładunku zgromadzonego na wejściu przednzmacniacza ładunkowego
wymaga dla jej praktycznej realizacji zastosowania specjalnych
środków zapobiegających występowaniu efektów naruszających
warunki normalnej praoy układu. Dotyczy to w szczególności
sposobu sterowania prądem bramki I .

W przypadka wymuszenia prądu rozładowującego skokowym
przyrostem napięcia drenu, noboc stałości prądu drenu wzrasta
znacząco prąd przekazywany do dalszych stopni wzmacniających
wprowadzając wyjściowy wtórnik napięcia w stan nasycenia. Zmia-
na napięcia drenn musi więc następować tak aby nie zaburzyć .
równowagi prądów w węile dren, zasilanie, tranzystor OB.[Rys.i]

Hys.1
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Warunki takie spełnia system stosujący ч miejsce „yrnusze-
nia o przebiegu prostokątnym sinusoidalnie zmienny sygnał ste-
rujący o trapezowo modulowanej obwiedni. Wartość średnia takie-
go przebiegu, wynosząca zero, nie będzie zakłócać stanu równo-
wagi wzmacniacza. Ze względu na fakt że, przebieg sinusoidalny
będzie się transformował na wejście przednzmacniacza dzięki
eksponencjalnej zależności prądu branki od napięcia na drenie,
wynikający stąd średni prąd bramki /różny od zera/ będzie doda-
wał się do prądu upływu płynącego и normalnych warunkach,
odprowadzając ładunek zgromadzony na nejśclt". przednzmaeniaczu.

Dla zapobieżenia efektom przerzutów napięcia na wyjściu
układu pożądane jest stosunkowo nolne narastanie amplitudy
sygnału sterującego. Analogiczne obostrzenie obowiązuje я odnie-
sieniu do wygaszania tego sygnału. Z drugiej strony częstotli-
wość nośna иinna być możliwie duża, przewyższając £Órną często-
tliwość graniczną wzmacniacza. Kierując sie powyższymi wytyczny-
mi ustalono czas narastania i zaniku sygnału w przedziale
1 do 2 us, zaś częstotliwość nośną na 20 Muz. Przebieg ten prze-
dstawia poglądowo rys. 2.

Przy tak wysokiej częstotliwości znaczącą rolę zaczynają
odgrywać pojenmośei rozproszone elementów aJttytrnych. Zasadni-
cze znaczenie posiada w tym względzie pojennoćć bramtea-dren
CJ-JJ. Dla małych pojemności fietektora cSołączoneso na nejście
•.iznnoniacza C D, tnorzy ona dzielnik, za pośrednietnea którego
przekazynany zostaje na isejacie słabo tłumiony sygnał sterują-
cy. Podlega on następnie transmisji w torze sygnałowym wzma-
cniacza r. kierunku obwodów nyjścionych, stwarzając niebezpie-
czeństwo wyprowadzenia ich z obszaru akty,;ne?o. Z tego tez
względu zachodzi potrzeba kompensacji sycnałen antyfazonym ta-
kiej saiaej amplitudy. Podany on zostaje na rcejści» poprzez
pojemność złączową detektora półprzewodnikowego.

Zasadę pracy omauianego układu przednzraacniacza łaułinko-
weso ilustruje schemat blokowy przedstawiony na rys. 3.
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Bys. 3

I odstawowa struktura ładunkowa uzupełniona została ze-
społem bloków funkcjonalnych realizująoych zadanie impulsowego
rozładowania, a nadto wyjściowym wzmacniaczem separującym o
niskiej iapedancji wyjściowej. Sygnał wyjściowy * sekcji ła-
dunkowej przekazywany jest równolegle do gałęzi wyjściowej
oraz pętli impulsowanego sprzężenia zwrotnego. Pftla ta zawie-
ra następujące bloki: komparator pracujący w układzie z niete-
rczą, blok generatora i formowania sygnału sterującego, wzma-
cniacz z wyjściem symetryczny* oraz wtórnik separujący. Prace
ćyekrymiaatora determinuje przedział dopuszczalnych wartości
napięcia wyjściowego sekcji ładunkowej. Czyniąc go z jednej
strony dostatecznie szerokie, a z drugiej wystarczająeo bez-
piecznym, ustalono poziomy górny i dolny odpowiednio ma warto-
ściach +2V i -2V. Zadziałanie dyskryminatora uruchamia w
konsekwencji blok generacji 1 modulacji sygnału sterującego,
który po 20-krotnym wzmocnieniu we wzmacniaczu symetrycznym
zostaje wydzielony w formie dwóch synchronicznych przebiegów
aatyfazowych. Zostają one następnie przekazane za pośredni-



ctwem "bufferdw" odpowiednio na bazę tranzystora w konfiguracji
OB sekcji ładunkowej - jako właściwy sygnał sterujący, oraz
na-anodę detektora półprzewodnikowego - jako sygnał kompensują-
cy. Sygnał sterujący podawany jest na dren tranzystora polowe-
go drogą pośrednią, poprzez bramkę tranzystora OB, Sposób taki
uwarunkowany jest tym, że iapedancja wejściowa tego stopnia
jest znacznie większa niż impedancja w punkcie węzłowym na
drenie FETu.

2. Parametry wzmacniacza
- Wzmocnienie i czas narastania sekcji ładunkowej.

Podstawę do obliczeń stanowi schemat zastępczy sekcji
ładunkowej przedstawiony na rysunku 4.

Vout

Rys. л

Całkowite wzmocnienie sekcji ładunkowej wyrażone -
postaci operatorowej oŁreila iloczyn wzmocnień poszczęuólnych
stopni:

gdzie; K. - wzmocnienie napięciowe wejściowego tranzystora
polowego

- wzmocnienie napięciowe stopnia к układzie 02

- wzmocnienie napięciowe wtórnika wyjściowego
sekcji.



Rozpisując poszczególne wyrażenia na K ^ p ] , K2[p] oraz K3(p
otrzymujemy

- ЭП + pCGv I \

przy а гут:

21Ъ h2fc
?•_ - h 11 -D - • A t t i . im pedanci a wejściowa

Т ^ Г р Г + ri22b s t o m i a OB.
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gdzie:

Rd + T h 1 1 e +( .

Przy upraszczających założeniach uwarunkowanych vsza-
jeranymi relacjani wartości liczbowych paranetrórc układu,
charakterystykę sekcji ładunkowej nożna przedstawię* przy r-orio-
cy równania:

. :
(CD + Cc)

Dla typowych wartości paranetrón układu <.;zmoonienie caikovit
sekcji ładunkowej przy otwartej pęt l i sprzężenia zwrotnego,
określone dla częstotl iwości f. • 1 kllz oraz t„ = 1 MIIz ',:yno
s i odpo\Tiednio:

7Ąu>) S8710-^- oraz к(о) =78-^-
f^ 1kHz f2- 1MHz

17 warunkach zamkniętej ładunkowej pęt l i sprzężenia zwrotnego
poprzez pojeianośe1 C f rzraocnienie sekcji ładunkowej dane jes t
rdwianien/ 7 ).

1

/
Powyższe rdłinanie poznała nyznaczyć czas narastania t .

Korzystając z fcryteriua czasowej odległości.pozlomón odpowie-
dzi na rymuszenie skokowe odponiadające 10?» i 9Ofi «artoeci
ostalonej, konwencjonalna procedura obliczeniowa pronadzi do
wyrażenia. *



. \ r. £ Ł °T> + CI*
 cf Is)

t r = г, с — щ \ ° /
Dla wartośc i : С с • 2OpF, CD - 5pF, С 1 - 3 рР, C f ' « O,lpF oraz
в в 5 roA/V czas narastania s e k c j i ładunkowej przyjmuje каг-

około 700 n s .

Energetyczna 3f3oiność rozdzielcza.

Zdolność rozdzielczą układu spektroiaetryessaego ze
cniac?.cm ładunkowym ulega degradacji «skutek występowania
trzech efektónr zakłóceń szumowych i indukowanych, spiętrzenia
impiilsón oraz naruszania l i n i i zeronej « bloku porównywania
amplitudy. Najbardziej znaczącym efektem я obszarze umiarkowa-
nej średnisj częstości zliczeii SĄ zakłócenia szumowe; Na rysun-
icu 5 przedstaniono scheoatycanie konfigurację sekcji ładunko-
•70j ™ TOZslednieniem wszystkich nazniejszych źródeł szumów^ ,
::ia bardziej ogólnego potraktowania zagadnienia zamieszczono
na Л1Е również, rezystor Rf ^ obwodzie ładunkowego sprzężenia
zwrotnero i przynależny mu równoważny generator szumu,
„• rzecsjn-istya układzie rozmazanej sekcji ładunkowej rezystor
ten nic występuje.

Przy tyn założeniu wariancja szumów wyrażona w domenie
łaiUiiiKu na wyjściu zespołu złożonego z przednzniacniacza oraz
u!:ładu filtrującego СП - ПС j e s t opisana równaniem:

[q(lBi * IB2)+ 2kT R 1 K * rb^2 * 0,7 gm](ci) + Ci * Off

k ? g m G g j kT R V ( C D •>• C j ^ C f ) c e

^ С ^ + Sin C f t ^ +



G i

f ( o p t O l * Of I 2

Tc? (9)

C + B + D

Na rysunku в przedstawiono przebieg zależności rozmycia szar.10-
"nego przednziaacniaoza Р\ШМ wyrażonego я jednostkach energii
z odniesieniem do detektora krzemo vie go, я funkcji s tałe j czaso-
wej obnoddn formujących T obliczonej dla temperatury 12OK
i dla typonycfa tiartotfci elementów używanych do konstrukcji
przedwzmacniacza. . '
Charakteryzuje s ię ona aonotonicznya spadkiem przy rosnącej
wartości s tałe j czasowej i zgodnie z oczekiwaniem wykazuje
znaczne przesunięcie minimum 11 stronę bardzo dużych stałych
czasowych obwodów kształtujących.

Czaa rozładowania pojeanotfcl C.

FojeBDOś\5 C f ulega rozładowaniu z chwilą zadziałania
impulsowanego sprzężenia zwrotnego, przy czym stosownie do
foray zaodnlo«aneco sygnału w.cz. zmienia sle. odpowiednio
brednia wartotfe* prądu rozładowującego. Punktem wyjścia dla
obliczenia czasu rozładowania j e s t wyznaczenie nartotfci śre-
dniej prądu rozładowującego I . Prąd ten z dobrym przybliżę-



Rys. 5
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niem można wyrazić jako ekspoaenejvilna funkcją napięc ia drenu
VGD*

gdzie stałe współczynniki a i b wynoszą odpowiednio:

a » 2,07-iC"1 oraz b m 1,6? /dane zaczerpnięte z pracy

S. Elada/.

Napięcie V„,j/praktycznie równe Tng/ и okres ie procesu
rozładowania zmienia s i ę s i n u s o i d a l n i e я c z a s i e , t j .

VD s i n y t

Łącząc wyrażeńia[10) 1 ( 11) łatwo można wyznaczyć ładunek
odprowadzany z pojemności Ĉ . podczas Jednego okresu przebiegu
n.cz. Wynosi on raianocicie:

przy czya A=b • VJJ

Poraułę (12) nyprotianzorio na drodze całkowania prądu
v r<rzsdr.iale a^asovtya jednego okresu sygnału w.cz., korzysta-
jąc 2 rozłożenia funkcji podcałkowej я szereg potęgowy i
ograniczając s ię do pierwszych czterech wyrazów szeregu.

Czas rozładowania pojemności C. na której zakumulowano
łączny ładunek Q * С JJwynosi zatem:

(13)

Dla war tośc i : C f ж O.I pF f •«So* SV> U * * V ' V » * < V c z a "
rozładowania ob l iczony na podstawie wzoru ( l 3 ) wynosi

16



t ж 12 • i (T 3 s - 12ms

W celu skrócenia tego czasu do «artości pojedynczych
milisekund powiększono amplitudę napięcia rozładowuj асе ?.о do
łiartości 6V.
Wórcczas czas rozładowania nynosi:

t - 2,1 - 10~?s » 2,1 ns

Maksymalne napięcie na drenie nynosi v. takim przypadku 14V,
jest zatem dostatecznie niskie и porównaniu z napięciem prze-
bicia laiunoRego, które dla rozważanego typu tranzystora polo-
wego 2N4416 nynosi około 2OV.

3. Opisy funkcjonalne Ь2ок<5я przed wzmacniacza.

W oparciu o przeprowadzoną uprzednio ocólną analizy
pracy układu z impulsowanym sprzężeniem przez dren zapropono-
wano konfigurację «etmętraną przedusimacniacza przedsta/ior,;!
na rysunku 7.

- Sekcja ładunkowa (F1 , 21 •- Т

Struktura sekcji ładunkonej została nczećnlej sj>rs\'.ózona
в narunkacbt konwencjonalneго układu z rezystywną pętlą sprzęże-
nia znrotnego.

V stopniu nejścionym zastpsonano tranzystor polony,
złączowy, typu 2N4416 pracujący к układzie wspólne co drenu.
Zgodnie z rekomendacjami firnonyni oraz doniesieniami litera-
turo nyni ustalono napięcie drenu na pozioniie V_ = 8V. 'lorioii
ta gnarantuje z jednej strony aninimalisonanie szumów trlosnj-ch-
tranzystora, z drugiej zaś umożliwia osiąęnięcie dużych warto-
ści prądu upływu bramki. Prąd drenu dobrano z warunków tersi-
cznych kanału ustalając go na pozioniie, przy którym efekty
cieplne powodują zdeterminowany dryf nyjeciowego napięcia sel:-

1?



Bys. 7



cji wzmacniającej. Dzięki temu uzyskuje się wyduszenie spoczyn-
kowego cyklu impulsowego rozładowania o bardzo dućym okresie.
Optymalna wartość prądu drenu я temperaturze 12OK wynosi
14 m&. Dokładne jego nastawienie dokonywane jest przy poraocy
potencjoaetu drutowego w gałęzi obciążenia tranzystora polo-
wego zawierającej nadto indukoyjność L. Składowa rzeczy.ista
impedancji obciążenia ustala warunki statyczne, natomiast
składowa urojona determinuje charakterystykę wznocnlenia te.ro
stopnia dla przebiegów zmiennych.

TTejściony PET połączony jest z drugim stopniem nzuo-
cnienia pracującym w układzie OB. Niska oporność zejściowa
tego stopnia zapobiega szkodliwym wpływom efektu w stopniu
poprzedzającym. Układ typu 03 pozwala uzyskać awże nznoenicnic
napięciowe pod warunkien dużej -,;orto4ci inpedancji obciążenia.
Czyniąc zadość temu wymaganiu tranzystor T £ obciążono źródłem
prądowym zbudowanym na tranzystorze polowym T».
Na wyjściu.sekcji ładunkowej zastosowano rozbudowany wtórnik
separujący. Zbudowany jest on a kaskadowo połączonego stopnia
w układzie rtspólnego drenu T o oraz symetrycznego wtórnika fc..•.•..-.-
plementarnego na tranzystorach Tg i TQ. '.ysoka tar-udanej a
źródła prądowego obciąńającego tranzystor T o oraz Ki"półpraoujr-
cej pary komplementarnej wpływają korzystnie na zni<?kszenie
impedancji wejściowej całego układu ntórnikowc^o.

Dopełnieniem układu sekcji łariuiiKorej są ponocniczc
podzespoły, zadaniem których jast redukcja tętnień napięć
zasilających. 7, tym celu zastosowano wysokosprawne filtry
tranzystorowe, włączone w obwody zasilania. V. szczególności
do dodatkowej filtracji tych napięć użyto filtry aktyrne z
tranzystorami o bardzo dużym współczynniku wzmocnienia prądo-
wego w układzie Darlingtona.

- Wzmacniacz separujący (T7 - T 12 1

Zadaniem wzmacniacza separująoego jest niewielkie wzmo-
cnienie napięciowe sygnału wyjściowego sekcji ładunkowej oraz
dopasowanie do obciążenia którą jest linia transmisyjna łączą-



ca przednzrcacniacz ze ;:zmacniaczem głóncym. '.Tzaacniacz separują-
cy aostał zaprojektowany na elementach dyskretnych jako trzy-
stopniotry Kzmacniacz operacyjny zawierający и swej strukturze
«e wietrznej kolejno: wejściowy stopień różnicowy z wyjściem
symetrycznym wykonany na tranzystorach polowych, drugi stopień
różnicowy na tranzystorach bipolarnych z uyjścien asymetrycznym
oraz komplementarny wtórnik koucowy.

\? nejścioitym stopniu różnicotrya pracują parowane, nisko-
szumne tranzystory po lore Dla zapewnienia stałości prądu kana-
łu zystosonano w ich wspólnym obrcodzie sprzężenia źródło stało-
;>rĄdov:c wykonane na tranzystorze T Q. Zwiększa ono nadto nspół-
czynnik redukcji syroiału sumacyjnego dtrójki wejściowej zmniej-
szając wzmocnienie sygnału «spolnego. Drugi stopień symetry-
czny dostosowano do nydzielenia sygnału niesymetrycznego i
sterowania kompleaentarnej pary nyjiciOKej. Stąd też и obno-
cizie kolektora drugiego tranzystora onanianej pary zastosowano
stabilizację prądu przez «łączenie źródła prądouego T 1 0, jak
równieŁ zespół diod służących do pożądaneso przesunięcia po-
sioau napięć spoczynkowych baz tranzystorów nyjiciowych Т.. i
I'i9. Z zacisku wyjściowego ntórnika komplementarnego pobierane
lest napięcie wykorzystywane jako sygnał sprzężenia zwrotnego
i podananc na wejście inwertujące stopnia wejściowego za
pośreilnietnem dzielnika rezystoronego, który determinuje całko-
wite •,»: umocnię nic układu na poziomie 2.

- iłyskryminator-komparator (uS3, US4 }

Żadaniea tego układu jest wygenerowanie sygnału urucha-
/.liAjąeego proces rozładowania pojemności C- z chwilą nzrostu
potencjału na wyjściu sekcji ładunkowej do poziomu granicznego
+ 2V oraz wstrzymanie tego procesu я momencie spadku potencjału
na wyjściu sekcji ładunkowej do nartości - 2V. Układ składa
się z separującego wtórnika wykonanego « sposób konwencjonalny
na nziaaeniaczu operacyjnym oraz właściwego czujnika pozioma

- charakterze którego wykorzystano komparator scalony.



Włączenie srtórnika na wejście układu na na celu zapobieżenie
przenikania do toru sygnału użytecznego przebiegów napięcio-
wych generowanych w komparatorze. Koapara.tor pracuje м układzie
dyskryrainatora Schmitta. Odznacza się dużą Msterezą napięclo-
яа, która n przypadku v

r e f
e ° rozciąga się symetrycznie wzglę-

dem zerowego potencjału wspólnej masy. Ograniczenie maksymal-
nych wartości napięcia wyjścionego do przedziału - 4,5V oraz
przyjęcie stosunku podziała w gałęzi sprzężenia zwrotnego 1:2
determinuje łącznie poziomy dyskryminacji: - górny do nartości
+2,25V oraz dolny dla -2,25V.

- Generator sygnałn rozładowującego -.7.cz.

Generator częstości 20 H z zbudowano w oparciu o scalone
eleoenty logiczne typu NOK serii ECL. Przesłankaiii dla takiero
nłaćnie wyboru były następujące nzględy:

- bramki logiczne serii ECL umożliwiają generację przeŁ>ie.?ós
szybkozmiennyoh w przedziale do kilkudziesięciu megahereów,

- wobec symetrii obciążenia nie wprowadzają zakłóceń do linii
zasilającej v. momencie przełączenia,

- dostępne układy scalone zanierają we wspólnej obudowie cztery
bramki NOR, pozwalając na redukcję rozmiarów układu genera-
tora.

Dla generacji sygnałn w.cz. aożna wykorzystać zamkniętą
kaskadę trzech braaek logicznych NOB lub HAND. Układ taki
generuje przebieg prostokątny, jednakowoż w miarę zwiększania
częstotliwości otrzymuje się przebieg odkształcony, bardziej
dogodny dla wydzielania podstawowej harmonicznej. Zasada
działania takiego generatora oparta jest na istnieniu skońpzoT

nego czasu propagacji sygnału przez elementy logiczne. Czas
ten motna nadto regulować przy pomocy biernych elementów
zewnętrznych. Włączenie zatem odpowiednio dobranych pojemności
poznana przeetrajać generator stosownie do postawionych wyma-

ai



:an. zvass.izi logiczne zastosowane z układzie generatora dopu-
Ł-."ci:aj4 re.iilację prądu в ich tranzystorach wyjściowych przez
odpowiedni dobór wartości rezystora polaryzującego, stwarza-
jąc bym saiayin aożliuość regulacji czasów narastania ^enerona-
'.:уев iapulsó*;,. powodując w efekcie zaokrąglanie zbocza senero-
v.ancgo impulsu. Dalsze odkształcenie przebiegu prostokątnego
^o^łębiają poje ...nos* с i sprzęgające, ustalające częstotliwość
drgań f * 20 MI-Iz., Poprzez czwartą brnnteę tikładu scalonego
sygnał K.cs. przekazywany aostaja na wejście stftpnia separu-
jącego, skąd za pośrednictwem braa&i liniowej k.terov;any jest
do KZjaacniacza 20Шг, Na wejściu te20 ostatniego zastosowano
rezonansowy obwód LC o dobroci Q = 75 tinypuidająey podstawową
czQstotliność sygnału.
Układ ..eneruje syijnol w.ca. o amplitudzie 0,3V.

- Układy wzmacniaczy separujących 7т34 - T37, T27-T31, Г23-Я25]

Układy separujące znajdują zastosowanie я torse sysna-
łu v..cz. zardv.no bezpośrednio na wyjściu generatora jak i
n gałęziach antyfazonego eystemu sterowania. Stanowią one
я istocie szybkie układy «tórnikone o nysoiciej impedancji
wejśoionej i niskiej «yjioiowej. '? piernsaym stopniu użyty
został tranzystor polony pucujący w konfiguracji wtórnika
z.ró(3ło'.ve2o, współpracujący z 'korapleiaentarnyn wtórnikiem nyj-
ściortya. Przesunięcie potencjału* spoczynkowych baz tych
tranzystorów zapennia układ diod. Charakteryzuje się on dużą
szybkością narastania odpowiedzi, równą i50V/ns oraz szerokim
zakresem dynamicznym. Zapewniaon przenoszenie sygnału o
częstotliwości 20;iBz i.amplitudzie TV bez znaczącego tłumienia.

- Układ bramki liniowej - komutator 20lMz. (т13 - TI9)

Układ branki linionej pracującej n systemie szeregono-
równoległya pełni funkcji komutatora sygnału n.cz. W etanie
wyłączenia bramki tranzystor szeregowy T.g jest odcięty nato-



miast tego samego typu FET /T.„/ załączony równolegle do toru
transmisji sygnału przewodzi. Wybór tranzystorów polowych potly-
fetorany był Jego wartościami impedancji w stanie przewodzenia
i odcięcia, zaś konkretny ich typ zalicza się do klasy prze-
łączających tranzystorów polowych o dużej szybkości działania.
T: szczególności pojemności pasożytnicze kanału decydujące
o skuteczności przełączania są małe i rynoszą ok. 4pF. Skoń-
czone ich wartości sprania ją jednak, że w stanie ttyłączonia
branki aa rrejicie sekcji ładunkonej przekazywany jest szczątko-
wy sygnał n.cz. o amplitudzie rónnej:

Tranzystory przełączające sterowane są symetrycznym,
roznieorrym kluczem prądonym opartym na układzie Gouldinga.
iV układzie tym npronadzono реяпе modyfikacje polegające na
włączaniu pojemności C. i CŁ dla ograniczania szj-blcości narasta-
nia przebiegu napi$£ia braiakującego oraz zespołu bocznikujących
diod ograniczających poziom naładowania tych pojemności.
Dzięki zasilaniu różnicowej xvary T-3 sterującej kluczaai
T.g i T.Q z przynależnych źródeł prądowych T.. oraz T r

pojeumolci C^ i G, я trakcie przełącKnnięt bramki przelfldoiv̂ v.inr
są prądem stałym. Czas przełączania, t?;n czas narastania
nzględnie zaniku przebiegu 20!Kz określony.jest czasen prze-
ładonytfania pojemności C, i C, i nynosi:

Q CD ' 10 "9- 5,A ,
I - i - 2,04 • 10-5 " 2»65-1<rb s

- Układ nyłączania generatora w.cz. [туг, ТЗ?)

VI związku z niedoskonałością komutatora wyrażającą się
między innymi przenikaniem szczątkowego sygnału K.CZ. przez
bramkę «yłączoną, zastosowano ponocńiczy układ blokujący pracę
generatora 20 Ш г u okresie wzmacniania sygnału
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Układ xen sterowany jest napięciem pobieranym z. obwodu klucza
rórcnolesłego Тчс»

Składa się on z wtórnika separującego współpracującego
ze wzmacniaczem różnicowym. Zgodnie z przebiegiem pierwotnego
sygnału sterującego dostarezaneso przez komparator kontrolują-
cy poziom napięcia wyjściowego sekcji ładunkowej, na wejściu
układu wyłączania działania generatora tv.cz. pojania się sy-
gnał o wyróżnionych poziomach. Działanie jego funkcjonalnie
oćponiada działaniu układóV logicznych. Tak vrięc na jego
wyjściu nożlirce są dna stany logiczne odpowiadające dokładnie
poziomon logiki :JECL: potencja} -1,75V odpowiada n0" logiczne-
mu podczas gdy potencjał -0,9V odpowiada "i" logicznej. Wyj-
ście układu połączone jest bezpośrednio z drugim wejściem
pierwszej bramki NOD generatora 20Шг ко be с czego dla poziomu
"OFF" zachodzi blokowanie pracy generatora.

- "Tzraaeniacz sygnału sterującego 20Шг. (т2О - T22 )

Zadaniem tego uzroacniacza jest podniesienie amplitudy
sygnału z.cz. do rartoścl niezbędnej dla efektywnej generacji
noinikó^ ładunicu и kanale tranzystora polowego przednzmacnia-
csa.
:z:ic.ciiiaoz zaviera dna stopnie «TKaocnieuia. TT pierwszym stopniu
pracuje FET я układzie o nspólnya źródle, « drugim natomiast
sekcja różnicowa wykonana na tranzystorach bipolarnych z dno-
ir.a antyfazonyiai wyjściani asymetrycznyiai.
5łobalne wzmocnienie akładu jest гбг.пе 27 /у.

Znajomość współczynników nzdocnienia poszczególnych
bloków transmisji sygnału r,.cz. poznała obliczyć amplitudę na
wyjściach obu gałęzi antyfazorcych. Dla napięcia ir.cz. na
generatorze ryuoszącego 800 BV otrzyaujeóy zaten nartość koń-
cową rónną:

V = "̂ gen* K * 80°-10"3-27-0,-52 * 11,2 v



Uzyskana amplituda sygnału zapeimia «arunlci pracy tranzystoi.
polowego poniżej poziomu przebicia lawinowego. CstatecEne
ustalenie wartości optymalnej dokonane zostanie
dla konkretnego egzemplarza PET a we

- Obwód kompensacji parafazorej

Jak już wspomniano uprzednio sygnał slnusoific.ln.tp
zmienny 20Шг podawany na dren 'r.ejsciov.^^o trnns:ysti>rr join••-•
drogą pośrednią przez stopień OD /pkt A/, przedostaje =.ic л ;
wejście przedwzmacniaeza cslcuiek i s t n i e n i a slrosiezozicj pn j.?••;>•> r>-
śc i pasożytniczej między dreneci i bramką. Pojennośó ta Cl?.
tranzystorów 2K4416 Kynosi CGD=3-4pF. Wprawdzie sam syrnal
w.cz. nie j e s t wzmacniany rcobec n i s k i e j nsrtości oscs tot l i ' rn-
śc i granicznej wzciacniacza / n stosunlcu do caę&totli^ośo.t
teso sygnału/ TrynoszP^cej ок. 1Шк, nie nsniej jaunsk •?.o:.t>-~:\'::
on na początku cyklu, rozładonania s i lny przorzut Ood-tni.
i Ryprowadza wzaacniacz zupełnie з obszaru alctyv.ne-.o, гль;

skutek wyraża s ię nydłusenieja cyklu roz'h-K'.or.anin oraz ni o-
żli-roóclą sa.uoczynneso powrotu do nomalnoj pijacy.

Dla skoapensowania t%go niepożądane co efektu гсргоу-гЗяа
s i ę na wejście. synchroniczny i ró\rnej aapl i tudy sygnał anty-
fazo',?y /pkt B/. Ostateczne nyrdunanie kompensacji przeprowa-
dzane j e s t przy uruchamianiu układu poprzez dostrojenie
•suiości sprzęgających.

4. Wyniki poniarÓK prototyi^u prsedKzmacuiacza.

Układ zos tał zanontonanj- i przebadany в speejalrct?
skonstruonanym k r l o s t s c i e , unożliwiającym obniżenie temperatu-
ry « pobliżu detektora oraz «ejściowego tranzystora
do za'crcsu temperatury ciekłego azotu.
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Celowość obniżenia temperatury pracy nejściorcego
tranzystora polowego sekcji ładunkowej wzmacniacza do obszaru
krio-jonicznego «ypływa z d'.iroeh podstawionych ttzględóts.

Fo piernsse umożliwia znaczną redukcję szumów stosownie
do relacji równania /9/ oraz uwzględnieniu zależności transko-
aduktancji tranzystora polonego od temperatury.

Po wtórne efekty termiczne itynlerają istotny npływ na
proces jonizacji zderzeniowej w kanale FET'u. Warunkiem Iconie-
csnym ««zbudzenia tego procesu j.est dostatecznie «ysoka prę-
dkość elektronów, osiągana я obszarze kanału charakteryzującym
się odpowiednio dużą wartością natężenia pola elektrycznego.
Vego rodzaju warunki występują właśnie л strefie braoka-dren.
Przykładowo и tranzystorze typu 2N4416 przy całkowitej długo-
ści kanału wynoszącej 9/in odległość między bramką i drenem
wynosi zaledwie 2/tn a natężenie pola elektryczne?o к normalnych
«aronkach pracy dochodzi ,do poziomu 10 V/co. Elektrony n tak
silnyn polu nabywają prętlkośo rzędu 10 cm/s i ił wyniku zde-
rzeń z atomami powodują generacje nowych notfnlkón: par elek-
tron-dziura. Część z nich ulega rekombinacji natomiast zna-
czna ioh ilość rozdziela sit. Nośniki mniejszościowe dyfundu-
jąoe do obszaru bramki powodują wówczas wzrost prądu bramki I .
Wzrost ten zależny jest об wydajności produkcji nośników
ładunku, która z kolei jest funkcją gęstości swobodnych dziur
1 elektronów, ich rachlinoścl i jonizacji nłaścinych

i
7 powyższej zależności wpływ temperatury unidacznla się poprzez
zależności ruchliwości.elektronów i dziur и»(TJ oraz n^lTj
ora" poprzez szczególnie silną termiczną zależność Jonizacji
^łaścinych 0<п[т) oraz 0(f(T). Przykładowo obniżeniu tempera-
tury od temperatury pokojowej' 300K do wartości iOOK współczyn-
niki Ы wzrastają blisko dziesięciokrotnie, w rezultacie po-
żądane wartości prądu bramki można uzyskać przy- niższych war-
tościach napięcia drenu. Dalsze obniżenie temperatury poniżej



100K dla typowych tranzystorów używanych do Iconstrulccj 1 przed-
vszraacniaczy ładunkowych nie przynosi spodziewanej re.dukcji
szumów. Efekt ten spowodowany j e s t istnieniem aakslaum zale-
żności transkonduktancjl g od temperatury и obszarze 100-120K.
Poraiary testujące oraz praca zestawu detektor-przeditziaacniacz
powinny za ten: przebiegać w tym zakresie temperatur.

Pomiar rozmycia szumowego F'THM zrealizowano к układzie
zastępczym stosując л miejsce detektora półprzewodnikowego
równoważną diodę o małym prądzie -.cstocznyra i niskiej pojemności
własnej. Prąd wsteczny diody był porównywalny z prr.<.iem upływu
bramki nejściowego tranzystora polowego i wynosił ok. 10~ A,
zaś pojemność złączona ró^na 5nP. Diodę -:raz z tranzystoren
polowym oraz pojeonościa, СЛ umieszczono ;: Soriorse próżnio^aj
kriostatu. I* bezpośrednin sąsiedztwie tran-ystom iclov.'r:o
tenperatura wynosiła 12OK.

Zestan poaiarowy obejmował: generator таогсо:ту с./:. С М-,
pznacniacB linlorcy Ô TZC J50, vizmacniaoz Ьгаакокапу О.Л"С iM
oraz wielokanałowy onallzator arjplitudy irnpulsó^ rLC:;I.^7.
Zgodnie z rckoTiendoKaną procedurą poniaro^n --rysnaczono 'jototo-
nia pikótt oraz ich szaro!:ości połówkore dla zadanych wartości
injekowanych łntUmkÓT. Na tej [-odstanie wyliczono energetyczną
zdolność rozd^iólezą odniesioną do detektora krzaaoitego przy
stałych czasowych różniczkowania 1 całkowania wynoszących
10 fXM która njuouti TWU m 250«T.

Ssybko<6 działania am^adu det*ktor»przednzaacniacz j e s t
zgodna z oczekiwaniami 1 typowa dla lapulsowanego typu pracy
przedwzmacniaczy ładunkowych. Przebieg charakterystyki energety-

cznej zdolności rozdzielczej r, ftmlccji częstości rejestrowanych
kwantów j s s t płaska aż do zakresu powyżej 10 inp/s. 10# degra?
dacj< przebiegu obserwuje-się dopiero dla częstości 6xi04irap/s.
Prsebleg ten pokazuje rys. 8 [̂ 3 J . Dla porównania pokazano na
nin alternatywną zależność dla ciągłego rozładowania przez dren.
Zostały one zaierzone przy 8ш« stałych czasowych układón forau-

Jącyoh.
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