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Комерційно доступні зарядочутливі попередні підсилювачі (ПП) для детекторів на основі особли-

во чистого германію (ОЧГ) складаються з великої кількості дискретних електронних компонентів 
спеціального призначення, тому вони доволі складні та дорогі. Складові частини таких ПП важко або 
навіть неможливо знайти у вільному продажу для заміни чи ремонту. Тому метою роботи була роз-
робка лабораторної моделі ПП для ОЧГ детекторів на основі доступних електронних компонентів. 

Для спрощення схемотехніки, налагодження, монтажу та собівартості ПП був побудований на 
операційних підсилювачах виробництва фірми Analog Device (рис. 1). Між зарядочутливою частиною 
та вихідним підсилювачем було включено диференційний CR ланцюг зі сталою часу 50 мкс, яка вва-
жається оптимальною з точки зору фільтрації вихідного сигналу та дає змогу забезпечити заванта-
ження більше 5·105 імп/с [1]. Операційні підсилювачі та обв’язка їх були змонтовані на спеціально 
розробленій двосторонній друкованій платі. Для покращення шумових характеристик задня сторона 
плати була максимально залита суцільним полігоном з’єднаним з землею. Плата живилася від джере-
ла живлення напругою 12 В. Для подачі високої напруги використовувався високовольтний фільтр 
моделі EMI152 фірми ORTEC з роз’ємом SHV. 

Головний каскад ПП який включав в себе польовий транзистор, ємність і резистор зворотного 
зв’язку (ЗЗ) структурно відокремлений від плати з операційними підсилювачами та живленням 
польового транзистору. Таким чином головний каскад можна розташовувати як в кріостаті з детекто-
ром для охолодження та зменшення шумів, так і при кімнатній температурі в безпосередній близько-
сті з наступними каскадами підсилення. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема лабораторного зразка попереднього підсилювача. 

 

Використовуючи конденсатор зворотного зв’язку номіналом 0,47 пФ та коефіцієнт підсилення ви-
хідного операційного підсилювача рівний 2 чутливість розробленого ПП дорівнює 
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де  = 2,96 еВ – енергія яка необхідна для утворення електрон-діркової пари в германії при темпера-
турі 77 К, V0 – амплітуда імпульсу напруги (В), E – енергія гамма-кванта (МеВ), q = 1,6·10-19 заряд 
електрона (Кл), Ku = 2 – коефіцієнт підсилення вихідного каскаду на ОП2, Cf – ємність ЗЗ.  

Для експериментального дослідження основних характеристик використовувався цифровий аналі-
затор імпульсних сигналів DSpec jr 2.0 з роздільною здатністю 8 тис. каналів виробництва фірми 
ORTEC. В якості детекторного блока використовувався детектор фірми ORTEC GEM60190 на основі 
ОЧГ кристала циліндричної геометрії з ефективністю (відносно детектора NaI розміром 3̋×3̋) – 60 %.  

У результаті вимірювання гамма-спектрів, набраних за допомогою точкового джерела випроміню-
вання 60Co по лінії 1332,5 кеВ, отримано роздільну здатністю 1,88 кеВ, мертвий час не перевищував 
2,5 % (рис. 2). Така роздільна здатність задовольняє вимогам до гамма-спектрометрів на основі ОЧГ 
детекторів [2]. 
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Рис. 2. Спектр ОЧГ детектора, виміряний за допомогою розробленого лабораторного ПП. 

 

 
 

Рис. 3. Фотографія розробленого ПП 
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