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1. Wstęp

"W Pracowni Radiospektroskopowych Metod Badania Struktury i Dynamiki
Bioczastek został skonstruowany spektrometr impulsowy EPR dla pasma X.

Rys.l

Spektrometr jest wyposażony w programowany generator impulsów oraz szybki
odbiornik cyfrowy. Zastosowanie szybkich układów elektronicznych (przetwornik A/C
typu flash, układy cyfrowe serii ECL) i oryginalnej architektury odbiomika cyfrowego
pozwala uśredniać szybkie i bardzo słabe sygnały w czasie rzeczywistym z
częstotliwością repetycji 100 kHz. Dzięki zastosowaniu rezonatora loop-gap jako
wnęki pomiarowej i nlskoszumowego przedwztnacniacza mikrofalowego uzyskano

\%



bardzo wysoką czułość spektrometru niezbędną w pomiarach czasów relaksacji dla
próbek biologicznych w roztworach wodnych.

2-Mostek mikrofalowy.

Mostek mikrofalowy shiży do dystrybucji mocy mikrofalowej 1 odbioru sygnału
mikrofalowego oraz przekształcenia go w mikserze na sygnał małej częstotliwości.
Mostek może dostarczyć do 2W mocy pompującej o czasie trwania regulowanym przy
pomocy generatora impulsów.

Rys.2

Przykładową sekwencje impulsów
przedstawia rys.3- Klucze mikro-
falowe SW1 i SW2 umieszczone w
ramieniu pompującym doprowadzają
dużą moc nasycającą próbkę. W czasie
nasycania próbki odcięta jest przez SV3

klucz SW3 moc obserwacyjna oraz
wyłączony jest tor pomiarowy za
pomocą klucza OBS. Po zakończeniu
impulsu pompującego następuje
akwizycja danych. Powyższa Rys.3
sekwencja może być powtarzana w
czasie rzeczywistym wiele milionów razy w celu odzyskania sygnału z szumu.



3.Generator Impulsów

Urządzenie to śluzy do wytworzenia sekwencji impulsów sterujących pracą
spektrometru. Składa się z czterech niezależnych kanałów sterujących pracą kluczy
SW1, SW2, SW3 i OBS w których można ustawić opóźnienie i czas trwania impulsu
od 10 ns do 630 us z rozdzielczością 10 ns. Piąty kanał służy do wyzwalania
odbiornika cyfrowego 1 opóźnienie można regulować w zakresie od 10ns do 650 ns.
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Wszystkie powyższe parametry są programowane z komputera za pośrednictwem
interfaced IEEE 488.

4. Odbiornik cyfrowy.

Odbiornik cyfrowy został skonstruowany w oparciu o przetwornik analogowo-
cyfrowy typu flash z zegarem taktującym o częstotliwości 100 MHz oraz o układy
logiczne i pamięci typu ECL. Schemat blokowy odbiornika przedstawia rys.5- Sygnał
analogowy po uprzednim wzmocnieniu ( 30 - 70 dB ) i odfiltrowaniu zostaje podany
na wejście przetwornika A/D. Próbka sygnału pobrana co 10 ns jest przekształcana na
postać czterobitowego słowa cyfrowego. Następnie informacja cyfrowa z czterech
kolejnych próbek jest "wsuwana" do rejestrów przesuwnych, po czym po 40 ns jest
zapamiętywana w czterech rejestrach typu "zatrzask". Dalej Informacja poddana jest



Rys.5

sumowaniu z bliźniaczą próbką z poprzedniego przebiegu i zapamiętywana w bloku
pamiętająco-sumującym. Jak łatwo zauważyć każdy blok ma 40 ns czasu na odczyt
zsumowanie i zapamiętanie wyniku. Dzięki zastosowaniu pamięci o czasie dostępu 10
ns i sumatorów z serii ECL 100000 czas ten jest wystarczający. Po uśrednieniu dane
poprzez bufor są przesyłane do "płyty TTL" celem dalszej obróbki. Płyta TTL
wyposażona jest w układy logiczne sterujące pracą odbiornika cyfrowego oraz
mikroprocesorowy kontroler nadrzędny komunikujący się z komputerem poprzez
interface IEEE 488.

5 .Efekt uśredniania sygnału.

W większości pomiarów rzeczywistych próbek biologicznych stosunek sygnału
do szumu wynosi od 0 dB do -40 dB. W prezentowanym poniżej przykładzie na
ekranie oscyloskopu obserwowano szumy o amplitudzie ok. 130 mV. Jak można
zauważyć na podstawie ostatniego wykresu amplituda sygnału na wejściu
przetwornika A/D wynosi ok. 15 tnV. Warto zaznaczyć iź sygnał ten został poddany w
przedwzmacniaczu wzmocnieniu o 60 dB. Tak więc sygnał uzyskiwany z miksera
mikrofalowego był jeszcze 1000 razy słabszy od przedstawionego na wykresie.
Warunki poprawnego pomiaru sygnału EPR stawiają bardzo wysokie wymagania
aparaturze elektronicznej w dziedzinie doskonałego ekranowania, stosowania
niskoszumowych elementów, bardzo "czystego" zasilania, właściwego prowadzenia
"mas", "szczelności" torów mikrofalowych itp. Pomiary wykazały poziom szumów
własnych (synchronicznych) spektrometru wynoszący mniej niz 20 nV na wejściu



przetwornika A/D, czyli po przejściu całego toru analogowego. Poniższe rysunki
ilustrują proces odzyskiwania sygnału ukrytego w szumie.
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