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1. Wstęp 

 Neutrony, jako cząstki nienaładowane i dodatkowo obdarzone momentem 
magnetycznym, mogą być wykorzystane jako narzędzie w badaniach nad strukturą 
i dynamiką ciała stałego, zarówno na poziomie atomowym, molekularnym, jak 
i mezoskopowym. Jednymi z pierwszych, którzy wykorzystali neutrony w tym celu byli 
Cliff Shull i Bertram Brockhouse [ESS1]. Ponad pół wieku temu rozpoczęli oni prace 
nad rozpraszaniem i dyfrakcją neutronów, które w 1994 roku przyniosły im Nagrodę 
Nobla z Fizyki za pokazanie „gdzie atomy są i co robią”. 
 Przez dziesiątki lat, jakie upłynęły od pionierskich prac Shulla i Brockhousa 
[Bro52, Wol48], wraz ze wzrostem intensywności źródeł neutronów, coraz więcej 
naukowców zaczęło wykorzystywać neutrony w swoich badaniach. W dzisiejszych 
czasach rozpraszanie i dyfrakcja neutronów są szeroko stosowanymi metodami 
badawczymi, nie tylko w fizyce, ale równieŜ w chemii, biologii, medycynie, inŜynierii 
materiałowej, defektoskopii, geologii czy nawet archeologii. 
 Początkowo neutrony były produkowane w reaktorach jądrowych w wyniku 
reakcji rozszczepienia uranu. Technologia reaktorowa rozwijała się bardzo gwałtownie 
pod koniec lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, 
jednak dość szybko osiągnęła swoje apogeum. Najintensywniejsze źródło neutronów 
pochodzenia reaktorowego przystosowane do badań materiałowych znajduje się 
obecnie we Francji, w ILL (Institut Laue-Langevin), a wytwarzany w nim maksymalny 
strumień neutronów wynosi 1,2·1015 cm-2·s-1. 
 Od początku lat siedemdziesiątych do produkcji neutronów zaczęto stosować 
nową metodę – spallację. Metoda ta wykorzystuje protony przyspieszane do wysokich 
energii bombardujące tarczę wykonaną z cięŜkich pierwiastków, o duŜej liczbie 
neutronów w jądrze. W wyniku bombardowania protonami w materiale tarczy powstają 
wzbudzone jądra, których odwzbudzeniu towarzyszy emisja protonów, neutronów oraz 
kwantów γ. Metoda spallacyjna jest o wiele bardziej wydajna i przede wszystkim 
o wiele bardziej bezpieczna w stosunku do metody reaktorowej, jednak uzyskiwane nią 
obecnie strumienie nie przekraczają znacząco strumienia dostępnego w ILL. Źródłem 
spallacyjnym o największym strumieniu neutronów jest obecnie znajdujące się 
w Anglii, w RAL-u (Rutherford Appleton Laboratory), źródło ISIS. Jego maksymalny 
strumień neutronów to 2,3·1015 cm-2·s-1.   
 Znaczącą poprawę sytuacji mają przynieść źródła spallacyjne nowej generacji, 
budowane w Stanach Zjednoczonych źródło SNS (maksymalny strumień neutronów 
5,5·1016 cm-2·s-1) i budowane w Japonii źródło J-PARC (maksymalny strumień 
3,6·1016 cm-2·s-1) oraz planowane Europejskie Źródło Spallacyjne ESS, w którym 
strumień neutronów ma wynosić aŜ 1,3·1017 cm-2·s-1. Dzięki tak wysokiemu 
strumieniowi neutronów ESS pozwoli na prowadzenie wielu badań z niespotykaną do 
tej pory rozdzielczością czasową i przestrzenną. Stanie się moŜliwe obrazowanie 3D 
w czasie rzeczywistym na poziomie pojedynczych molekuł, dzięki czemu moŜna będzie 
np. obserwować funkcjonowanie komórek biologicznych czy teŜ zachodzenie reakcji 
i tworzenie się związków chemicznych. 
 Aby jednak w pełni wykorzystać zalety źródeł neutronowych nowej generacji 
potrzebna jest równieŜ nowa generacja detektorów neutronów, pozwalających na 
rejestrację zdarzeń o bardzo duŜej częstości z odpowiednio wysoką rozdzielczością 
czasową i przestrzenną, oraz dedykowane dla tych detektorów układy odczytowe. 
 Nadrzędnym celem niniejszej pracy jest projekt układu odczytowego 
dedykowanego do odczytu dwuwymiarowego, hybrydowego, mikropaskowego 
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detektora gazowego (MSGC – ang. Micro-Strip Gas Chamber) budowanego w ramach 
projektu DETNI (ang. DETectors for Neutron Instrumentation) [DET], będącego 
jednym z projektów badawczo-rozwojowych wchodzących w skład europejskiego 
programu NMI3 (ang. Integrated Infrastructure Initiative for Neutron Scattering and 
Muon Spectroscopy) [NMI]. Realizacja tego celu wymaga: 

• przeprowadzenia analizy sygnałów z detektorów neutronów rozwijanych 
w projekcie DETNI i określenia wymagań dla układu odczytowego, 

• parametryzacji szumów tranzystorów w technologii wybranej do realizacji 
projektu,  

• wykonania projektu bloków analogowych (układy elektroniki front-end), 
• przeprowadzenia pomiarów i parametryzacji układów prototypowych, 
• zademonstrowania działania układu z detektorem.  

W kolejnych rozdziałach pracy zostaną przedstawione poszczególne aspekty projektu. 
 Rozdział drugi omawia podstawowe zagadnienia związane z detekcją neutronów 
termicznych, charakteryzuje detektory hybrydowe dla źródeł neutronów nowej 
generacji rozwijane w ramach projektu DETNI oraz precyzuje wymagania stawiane 
układowi odczytowemu. 
 Rozdział trzeci omawia problem budowy układów odczytowych dla 
dwuwymiarowych detektorów paskowych. Przeprowadzona w nim zostanie 
optymalizacja szumowa układu odczytowego, niezbędna dla zapewnienia odpowiedniej 
rozdzielczości energetycznej układu, zaprezentowane zostaną metody ekstrakcji 
informacji czasowej z sygnału radiometrycznego, sposób dobrania progu dyskryminacji 
w układach samowyzwalających się oraz zdefiniowany zostanie czas martwy układu. 
Na końcu rozdziału omówiona zostanie architektura układu odczytowego – układu 
MSGCROC (ang. Micro-Strip Gas Chamber ReadOut Chip). 
 Rozdział czwarty opisuje parametryzację szumów tranzystorów MOS 
w technologii AMS 0.35 µm, która została wybrana do realizacji projektu układu. 
Parametryzacja taka jest niezbędna dla optymalnego doboru tranzystora wejściowego. 
W rozdziale tym zostaną scharakteryzowane podstawowe źródła szumów 
w tranzystorach MOS, zaprezentowany będzie wykorzystany układ pomiarowy oraz 
przedstawiona zostanie analiza wyników pomiarów. 
 Rozdziały od piątego do ósmego opisują poszczególne bloki funkcjonalne 
układu MSGCROC. Rozdział piąty zawiera opis układów front-end dokonujących 
ekstrakcji sygnału z detektora, rozdział szósty opisuje wykorzystaną metodę pomiaru 
czasu, rozdział siódmy układ detektora szczytu impulsu zastosowanego do określenia 
energii deponowanej w objętości czynnej detektora, zaś rozdział ósmy układy 
wyjściowe i logikę sterującą. Opis projektu masek, czyli fizyczną realizację projektu 
układu MSGCROC przedstawia rozdział dziewiąty. 
 W rozdziale dziesiątym umieszczono wyniki pomiarów testowych, mających na 
celu ocenę poprawności działania układu oraz weryfikację załoŜeń projektowych.
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2. Detektory dla źródeł neutronów nowej generacji 

 W ramach projektu DETNI rozwijane są trzy typów detektorów pozycjoczułych, 
oprócz wspomnianego juŜ we wstępie mikropaskowego detektora gazowego równieŜ 
mikropaskowy detektor krzemowy oraz detektor z kaskadą gazowych powielaczy 
elektronów.  
 Detektory te mają charakteryzować się wysoką rozdzielczością czasową 
i przestrzenną oraz zapewniać rejestrację zdarzeń o bardzo duŜej częstości. Dzięki 
wysokiej rozdzielczości czasowej, wykorzystując metodę „czasu przelotu” (TOF – ang. 
time-of-flight), pozwolą one poszerzyć szereg dzisiejszych zastosowań o pomiary 
z dyspersją energii, np.: radiografię, tomografię, dyfrakcję quazi-Lauego, czy teŜ 
dyfrakcję na pojedynczym krysztale. Wysoka rozdzielczość przestrzenna oraz zdolność 
rejestracji bardzo duŜej częstości zdarzeń pozwolą z kolei na zastosowanie ich takŜe 
w reflektometrii oraz w metodzie rozpraszania pod małymi kątami (SANS – ang. small 
angles scattering).  
 Z punktu widzenia wymienionych powyŜej zastosowań lista podstawowych 
wymagań, jakim detektory te powinny sprostać, obejmuje:  

• przestrzenną zdolność rozdzielczą w dwóch płaszczyznach w zakresie od 50 do 
1000 µm FWHM w zaleŜności od typu detektora, 

• zdolność rejestracji zdarzeń o lokalnej i globalnej częstości odpowiednio 
106 / (cm2·s) i 108 / s, 

• rozdzielczość czasową < 1µs, 
• wydajność detekcji 50-80%. 

2.1. Konwertery neutronów termicznych 

 Detekcja neutronów jest moŜliwa jedynie na drodze rejestracji cząstek wtórnych 
powstających w wyniku oddziaływania neutronów z materią. MoŜna tu wyróŜnić dwa 
przypadki: pierwszym jest rejestracja cząstek odrzutu powstających w procesie 
rozpraszania neutronów, drugim natomiast rejestracja produktów reakcji jądrowych 
inicjowanych przez neutrony. PoniewaŜ pierwsze zjawisko jest moŜliwe tylko 
w przypadku neutronów prędkich, zatem w przypadku neutronów termicznych jedyną 
moŜliwością jest wprowadzenie do objętości czynnej detektora dodatkowego materiału 
(konwertera), w którym neutrony termiczne wywołają reakcje jądrowe. 
 Zastosowany w detektorze konwerter powinien być tak dobrany, aby zapewniał 
jak największą wydajność detekcji, przy jak najmniejszej grubości własnej. Przy 
wyborze rodzaju materiału do jego budowy, powinno się zatem wziąć pod uwagę trzy 
główne aspekty: przekrój czynny na wychwyt neutronów termicznych, długość ich 
absorpcji oraz zasięg lub długość osłabienia produktów reakcji.  
 Tab. 2-1 podaje przykłady izotopów o wysokim przekroju czynnym na wychwyt 
neutronów termicznych oraz parametry zachodzących reakcji jądrowych. Spośród 
wymienionych izotopów największym przekrojem czynnym na wychwyt neutronów 
termicznych, najkrótszą długością absorpcji oraz najlepszym stosunkiem długości 
osłabienia produktów reakcji do długości absorpcji charakteryzuje się izotop gadolinu 
157Gd. Dzięki tym własnościom pozwala on osiągnąć wysoką wydajność detekcji 
w bardzo cienkiej warstwie konwertera, co jest równieŜ bardzo istotne dla przestrzennej 
zdolności rozdzielczej detektora – przy grubym konwerterze, w trakcie kolejnych 
rozproszeń gubiona jest informacja o pierwotnej pozycji wejścia neutronu do detektora.  
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Tab. 2-1: Typowe konwertery neutronów termicznych [Geb03]. 

Izotop Reakcja 
Przekrój 

czynny [b] 
Długość 

absorpcji λn 

Energia 
produktów 

reakcji [keV] 

Zasięg/długość 
osłabienia 
produktów 

reakcji 

3He 3He(n, p)t 5 333 7,59 bar cm p: 573, t: 191 
Rp = 0,43 bar cm 

(CF4) 

6Li 6Li(n, α)t 940 230 µm t: 2727, α: 2055 Rt = 130 µm 

10B 10B(n, α)7Li 3 836 19,9 µm α: 1472, 7Li: 840 Rα = 3,14 µm 

natGd natGd(n, γ) 49 122 6,72 µm ce1: 29-191 λce = 12,3 µm 

155Gd  

Ab.: 14,80 % 

155Gd(n, γ) 156Gd* 

E*=8 536 keV 
61 400 5,38 µm ce1: 39-191  

157Gd  

Ab.: 15,65 % 

157Gd(n, γ) 158Gd* 

E*=7 937 keV 
255 000 1,3 µm ce1: 29-182 λce = 11,9 µm 

 
 W wyniku wychwytu neutronu termicznego w 157Gd powstaje jądro 158Gd* 
wzbudzone do stanu rezonansowego o energii 7937,1 keV [Gre78]. Jądro to odwzbudza 
się stopniowo (Rys. 2-1), emitując przy przechodzeniu przez kolejne poziomy 
wzbudzenia o niŜszych energiach, kaskady promieniowa γ. Przy przejściu pomiędzy 
dwoma najniŜszymi poziomami wzbudzonymi, o energiach odpowiednio 261,44 keV 
i 79,51 keV oraz przy przejściu z poziomu najniŜszego do poziomu podstawowego 
w 87,3 ± 2,5% przypadkach zamiast promieniowania γ emitowane są elektrony 
konwersji o widmie energetycznym w zakresie od 29 do 181 keV, odpowiadającym 
róŜnicom pomiędzy energiami poziomów wzbudzonych a energiami wiązania powłok 
K, L i M (Tab. 2-2). Względny udział elektronów konwersji emitowanych przy 
przejściu z poziomu o energii 79,51 keV do stanu podstawowego jest 11,2 razy większy 
od elektronów emitowanych przy przejściu z poziomu o energii 261,44 keV do poziomu 
o energii 79,51 keV. 
 Przedstawiony powyŜej schemat odwzbudzenia jądra 158Gd* charakteryzuje się 
wysokim tłem promieniowania γ. DuŜą część tego tła stanowi promieniowanie 
wysokoenergetyczne o energii przekraczającej 500 keV, dla którego detektory 
optymalizowane do detekcji elektronów konwersji będą transparentne, w jego skład 
wchodzą jednak równieŜ kwanty γ o energiach znacznie niŜszych, rzędu 10 i 50 keV, 
które muszą zostać odfiltrowane metodami elektronicznymi. 
 Ze względu na widmo energetyczne elektronów konwersji powstających przy 
odwzbudzeniu jądra 158Gd* konwerter wykonany z cienkiej warstwy izotopu gadolinu 
157Gd jest idealny do zastosowania w połączeniu z mikropaskowym detektorem 
krzemowym o standardowej grubości 300 µm. W przypadku zastosowania konwertera 
tego typu do detektora gazowego, ze względu na fakt, Ŝe elektrony konwersji są 
cząstkami stosunkowo słabo jonizującymi, celem podniesienia wydajności detekcji, 
stosuje się konwerter z dodatkową warstwą wykonaną z materiału będącego emiterem 
elektronów wtórnych, np. jodku cezu [Dan94]. 

                                                 
1 ce – elektrony konwersji 
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Rys. 2-1: Schemat odwzbudzenia jądra gadolinu 158Gd [Gre78]. 

 
Tab. 2-2: Główne linie energetyczne elektronów konwersji w 158Gd* [Gre78]. 

Przejście Powłoka 
Energia 

elektronu 
[keV] 

Abundancja 
[%] 

261,44 keV M 180,6 6,4 

↓ L 173,6 24,7 

79,51 keV K 131,7 68,8 

79,51 keV M 78,2 13,2 

↓ L 71,2 54,2 

0 keV K 29,3 32,6 
 

 
 Inne izotopy wymienione w Tab. 2-1 obok 157Gd odznaczają się znacznie 
mniejszymi przekrojami czynnymi na wychwyt neutronów termicznych, a dodatkowo 
w przypadku 10B i 6Li długości absorpcji neutronów są większe niŜ zasięg produktów 
reakcji, co skutkuje dalszym obniŜeniem wydajności detekcji. Z drugiej jednak strony 
produkty reakcji izotopów 3He, 10B i 6Li z neutronami termicznymi odznaczają się 
znacznie lepszymi własnościami jonizującymi niŜ elektrony konwersji, a ponadto tło 
promieniowania γ jest w ich przypadku znacznie mniejsze i znacznie łatwiejsze do 
dyskryminacji niŜ w przypadku gadolinu [Mas03]. Z tego teŜ powodu w dzisiejszych 
gazowych detektorach neutronów termicznych powszechnie wykorzystywany jest 
izotop 3He, charakteryzujący się największym przekrojem czynnym na wychwyt 
neutronów termicznych spośród trzech wymienionych powyŜej izotopów, który moŜe 
spełniać zarówno funkcję konwertera, jak równieŜ medium detekcyjnego. 

2.2. Detektory hybrydowe 

 Głównymi zaletami gazowych detektorów neutronów termicznych 
z konwerterem w postaci izotopu helu 3He są dobre własności jonizacyjne produktów 
reakcji 3He(n, p)t oraz niskie tło promieniowania γ. Obok tych zalet naleŜy jednak 
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wspomnieć równieŜ o ich ograniczeniach, wynikających z dwóch właściwości: długiej 
drogi absorpcji neutronów termicznych w 3He (λn=7,59 bar cm) oraz róŜnicy w energii 
odrzutu i zasięgu pomiędzy produktami reakcji. 
 Długa droga absorpcji oznacza, Ŝe w celu osiągnięcia wysokiej wydajności 
detekcji konieczna jest stosunkowo gruba warstwa konwertera pod odpowiednio 
wysokim ciśnieniem. Przykładowo, dla osiągnięcia wydajności detekcji powyŜej 60% 
w warstwie 3He o grubości 1,5 cm musi się on znajdować pod ciśnieniem około 4 
barów [Fri02]. Osiągnięcie tej samej wydajności w cieńszej warstwie konwertera 
wymaga odpowiednio wyŜszego ciśnienia, a to z kolei oznacza konieczność 
zastosowania do budowy detektora pojemnika o grubszych ściankach. Grubsze ścianki 
powodują osłabienie strumienia neutronów wchodzących do detektora, prowadząc do 
obniŜenia wydajności detekcji, czyli w rezultacie efekt jest odwrotny do zamierzonego. 
Zatem konieczne jest wykorzystywanie warstwy izotopu 3He o grubości rzędu 
pojedynczych centymetrów, co przekłada się na ograniczenie rozdzielczości czasowej 
i przestrzennej takiego detektora. 
 Powstające w konwerterze helowym proton i tryt emitowane są w losowych, ale 
zawsze wzajemnie przeciwnych kierunkach. Charakteryzują się one jednak róŜnymi 
zasięgami oraz energiami odrzutu, co powoduje powstawanie przesunięcia 
przestrzennego pomiędzy punktem wychwytu neutronu a wspólnym środkiem cięŜkości 
generowanych chmur elektronów wtórnych. Przesunięcie to wpływa na ograniczenie 
rozdzielczości przestrzennej detektora. Celem zminimalizowania tego efektu 
wprowadza się rozwiązania polegające na mierzeniu śladów pozostawianych przez 
proton i tryt w konwerterze [Fra02, Miu04]. Pozwala to w znaczy sposób podnieść 
rozdzielczość przestrzenną, a przy okazji równieŜ czasową detektora, dzięki czemu 
moŜna rozwaŜyć wykorzystanie go do detekcji neutronów ze źródeł neutronowych 
nowej generacji. Detektor taki będzie jednak w dalszym ciągu charakteryzował się 
ograniczonymi moŜliwościami ze względu na częstość zliczeń, konieczną przy 
zastosowaniu w najbardziej wymagających pomiarach, jak np. obrazowanie [Geb04b]. 
 Rozwiązaniem tego problemu moŜe być stworzenie detektora hybrydowego, 
wyposaŜonego w konwerter w stanie stałym a nie gazowym. W ramach projektu 
DETNI rozwijane są takie właśnie detektory: mikropaskowy detektor krzemowy 
z konwerterem w wykonanym z izotopu gadolinu 157Gd oraz dwa detektory gazowe, 
z których jeden wykorzystuje jako konwerter gadolin 157Gd w połączeniu z jodkiem 
cezu, drugi natomiast izotop boru 10B. 

2.2.1. Mikropaskowy detektor krzemowy 
 Mikropaskowe detektory krzemowe (Si-MSD – ang. Silicon Micro-Strip 
Detector) szeroko stosowane w eksperymentach fizyki wysokich energii oraz 
w pomiarach promieniowania rentgenowskiego [Sad01], nadają się równieŜ do detekcji 
neutronów termicznych, pod warunkiem wyposaŜenie ich w odpowiedni konwerter 
[Bru99, Pet96]. W rozwijanym w ramach projektu DETNI mikropaskowym detektorze 
krzemowym zastosowano warstwę gadolinu 157Gd o grubości 3 µm, umieszczoną 
pomiędzy dwoma dwustronnymi detektorami (Rys. 2-2), z których kaŜdy zawiera dwie 
płaszczyzny wzajemnie ortogonalnych pasków rozmieszczonych z rozstawem 78 µm. 
Pozwala to osiągnąć 60% wydajność detekcji oraz zapewnić przestrzenną zdolność 
rozdzielczą na poziomie około 53 µm FWHM w dwóch współrzędnych. 
 Powierzchnia detektora wynosi 100×100 mm2. Obecna technologia pozwala na 
produkcję dwustronnych detektorów krzemowych o takiej powierzchni w postaci 
pojedynczego segmentu, jednak pociąga to za sobą pewne konsekwencje. Po pierwsze 
koszt produkcji takiego detektora byłby bardzo wysoki, po drugie pojemność 
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pojedynczego paska o długości 10 cm wynosiłaby około 20 pF dla pasków typu p+ oraz 
30 pF dla pasków typu n+, co przekładałoby się na odpowiednio duŜe wartości 
ekwiwalentnego ładunku szumowego elektroniki odczytowej2, i po trzecie, w jednej 
płaszczyźnie detekcyjnej byłoby 1280 pasków, co przy średniej częstości zdarzeń 
106/(cm2·s) przekładałoby się na około 15·104 zdarzeń na sekundę na pojedynczy pasek. 
Dlatego w celu obniŜenia kosztów wykonania detektora, pojemności pojedynczego 
paska oraz przypadającej na niego średniej liczby zdarzeń, powierzchnia detektora 
została podzielona na 4 segmenty, kaŜdy o wymiarach 50×50 mm2 (Rys. 2-3). Dzięki 
temu pojemność pojedynczego paska obniŜyła się do około 10 pF w przypadku pasków 
typu p+ oraz 15 pF dla pasków typu n+, a średnia częstość zliczeń na jeden pasek spadła 
do około 7,5·104 /s. 
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Rys. 2-2: Przekrój pojedynczego segmentu mikropaskowego detektora krzemowego [Geb03]. 
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Rys. 2-3: Mikropaskowy detektor krzemowy [Geb03]. 

2.2.2. Mikropaskowy detektor gazowy 
 Kolejnym typem detektora rozwijanym w ramach projektu DETNI, 
wykorzystującym jako konwerter równieŜ gadolin 157Gd, jest mikropaskowy detektor 
gazowy (MSGC) [Geb04a]. Jego powierzchnia czynna, wynosząca 570×570 mm2, 
podobnie jak w przypadku mikropaskowego detektora krzemowego została podzielona 
na cztery segmenty, kaŜdy o wymiarach 285×285 mm2, z czego na powierzchnię 
aktywną detektora przypada obszar o wymiarach 254×254 mm2. Pojedynczy segment 
zbudowany jest z centralnego konwertera neutronów, po którego obu stronach 

                                                 
2 problem ten zostanie szczegółowo omówiony w rozdziale 3.2. 
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umieszczone są komory gazowe wypełnione izobutanem3 pod ciśnieniem 20 mbar (Rys. 
2-4). Komory te są zamknięte płytami szklanymi, na które z rozstawem 635 µm 
naniesione są elektrody zbiorcze (anody), dając w sumie 400 pasków odczytowych na 
jedną komorę. Do wyznaczenia drugiej współrzędnej przestrzennej pod paskami 
odczytowymi, ortogonalnie względem nich, umieszcza się drugą warstwę 400 pasków 
(o identycznym rozstawie, jak w przypadku anod), w których indukuje się ładunek o 
przeciwnym znaku w stosunku do ładunku zbieranego przez anody. Paski te określane 
są mianem elektrod SCP (ang. second coordinate pad). 
 

 
Rys. 2-4: Mikropaskowy detektor gazowy [Geb04b]. 

 
 Konwerter neutronów wykonany jest w postaci dwóch warstw gadolinu, kaŜda 
o grubości 1,5 µm, naniesionych z obu stron na folię bazową o grubości 6 µm wykonaną 
z włókien aramidowych (kevlar). Celem zwiększenia liczby elektronów emitowanych 
z konwertera do objętości czynnej detektora, na warstwy gadolinu nanoszony jest 
dodatkowo jodek cezu (CsI), w postaci struktury kolumnowej o wysokości około 1 µm 
(Rys. 2-5), będący emiterem elektronów wtórnych. W wyniku wtórnej emisji 
elektronowej, przy przejściu szybkich elektronów konwersji przez warstwę jodku cezu, 
powstają paczki elektronów, o energiach rzędu pojedynczych eV. Dzięki temu 
procesowi na jeden neutron wychwytywany w połączonym konwerterze 157Gd/CsI 
powstaje średnio pięć elektronów wtórnych [Bre95]. 
 Po obu stronach konwertera znajdują się wykonane ze stali nierdzewnej siatki 
ekstrakcyjne polaryzowane wysokim potencjałem. Zapewnia to silne pole elektryczne, 
o natęŜeniu E0 rzędu 5-10 kV/cm, w obszarze pomiędzy siatkami a konwerterem, które 
poprawia ekstrakcję elektronów wtórnych z warstwy konwertera oraz wprowadza 
wstępne wzmocnienie gazowe. Dzięki występowaniu obszaru wstępnego wzmocnienia 
gazowego tylko lawiny elektronów zapoczątkowane przy samej powierzchni 
konwertera osiągają pełne wzmocnienie gazowe w detektorze. Lawiny zapoczątkowane 

                                                 
3 izobutan, nazywany równieŜ i-butanem, to techniczna nazwa 2-metylopropanu (C4H10)  
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w większej odległości od powierzchni konwertera będą niosły mniejszy ładunek i mogą 
zostać łatwo odrzucone przez odpowiednie ustawienie progu dyskryminacji 
w elektronice odczytowej. W ten sposób eliminuje się elektrony rozpraszane pod kątami 
róŜnymi od 90° oraz redukuje wpływ tła promieniowania γ. 
 

  
157Gd 

siatka 
ekstrakcyjna 

CsI 

elektron konwersji 

elektrony wtórne 

E0 

 
Rys. 2-5: Konwerter neutronów w detektorze MSGC [Geb03]. 

 
 Elektrony po przejściu przez siatkę ekstrakcyjną są następnie powielane 
lawinowo w polu elektrycznym o natęŜeniu E (Rys. 2-4). Proces ten odbywa się 
dwustopniowo: najpierw w warstwie rozciągającej się do około 4 mm w głąb komory 
gazowej, w której pole jest jednorodne, dając współczynnik powielania G1 > 500, 
następnie zaś w pozostałej części przestrzeni pomiędzy konwerterem a elektrodami 
odczytowymi, w której pole zaczyna być silnie niejednorodne. Aby pole to uczynić 
mniej niejednorodnym powierzchnia, na której są rozmieszczone elektrody odczytowe 
jest pokryta warstwą węgla o strukturze diamentu (DLC), która dzięki swojej wysokiej 
rezystywności na jednostkę powierzchni rzędu 1014 Ω/□ sprawia, Ŝe składowa natęŜenia 
pola elektrycznego równoległa do tej powierzchni jest stała, natomiast składowa 
prostopadła jest maksymalizowana. Przy rozstawie elektrod zbiorczych (anod) 
wynoszącym 635 µm oraz odległości pomiędzy anodami i katodami wynoszącej 
255 µm, pozwala to osiągnąć współczynnik powielania G2 o wartości przekraczającej 
500. Wysoka rezystywność warstwy DLC powoduje ponadto, Ŝe statyczny potencjał 
występujący w płaszczyźnie elektrod SCP nie wpływa na rozkład pola w objętości 
czynnej detektora. 
 Chmura elektronów powielanych lawinowo w objętości czynnej detektora ulega 
rozmyciu dyfuzyjnemu w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny odczytowej, na 
skutek czego ładunek zbierany jest średnio przez 3 lub 4 elektrody. JeŜeli dodać do tego 
znacznie większy rozstaw pasków odczytowych niŜ w przypadku mikropaskowego 
detektora krzemowego to przy tej samej średniej częstości zdarzeń 106/(cm2·s) na jeden 
pasek odczytowy detektora MSGC będzie przypadało średnio 9·105 zliczeń na sekundę, 
co stanowi duŜe wyzwanie dla elektroniki odczytowej. Z drugiej jednak strony 
występowanie sygnału na 3 lub 4 paskach odczytowych pozwala zastosować metodę 
wyznaczania „środka cięŜkości” chmury elektronowej do poprawy przestrzennej 
zdolności rozdzielczej [Rad80], która dzięki temu w przypadku detektora MSGC będzie 
na poziomie 100 µm FWHM. 

2.2.3. Detektor z kaskadą gazowych powielaczy elektronów 
 Trzecim detektorem rozwijanym w ramach projektu DETNI jest detektor 
CASCADE z kaskadą gazowych powielaczy elektronów [Kle01]. Zbudowany jest on ze 
stosu folii GEM (ang. gas electron multiplier) [Sau97] rozmieszczonych z odstępem 
kilku milimetrów względem siebie (Rys. 2-6a), pokrytych z obu stron konwerterem 
neutronów termicznych – izotopem boru 10B, o grubości 0,6-1 µm. PoniewaŜ bor 
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charakteryzuje się znacznie mniejszym przekrojem czynnym na wychwyt neutronów 
termicznych niŜ wykorzystywany w omawianych wcześniej dwóch typach detektorów 
gadolin 157Gd (Tab. 2-1), dlatego celem podniesienia wydajności detekcji potencjały 
poszczególnych folii GEM róŜnią się nieznacznie względem siebie tak, Ŝe pracują one 
w trybie transparentnym zamiast w trybie wzmocnienia gazowego4. Do uzyskania 50% 
wydajności detekcji potrzebny jest stos składający się z 10 folii. Wysoki potencjał, 
rzędu 500 V, przyłoŜony jest dopiero do ostatniej folii, pozwalając na osiągnięcie 
wzmocnienia gazowego powyŜej 1000. 
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Rys. 2-6: Detektor CASCADE [Sch03]: (a) przekrój poprzeczny, (b) fragment pojedynczej folii GEM. 

 
 Folie GEM wykonywane są z folii kaptonowych o grubości około 50 µm, 
pokrywanych obustronnie warstwą miedzi, na którą z kolei nanoszone są warstwy boru. 
Uzyskanie wysokiego wzmocnienia gazowego w jednej tylko folii, jest moŜliwe dzięki 
wytrawionym w niej, z rozstawem 140 µm, otworach o średnicy 50 µm (Rys. 2-6b), 
w których pole elektryczne jest silnie niejednorodne o charakterze dipolowym. 
 Zastosowana metoda zwiększania wydajności detekcji powoduje jednak 
zmniejszenie rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Elektrony, indukowane przez 
cząstki α oraz jony 7Li emitowane z warstwy boru w przeciwnych kierunkach, nie są 
powielane lawinowo od razu w miejscu generacji. Dokładność wyznaczenia miejsca 
zdarzenia jest uzaleŜniona od zasięgu jonów wtórnych, z których tylko jeden jest 
absorbowany w gazie, natomiast drugi w folii kaptonowej. Powoduje to powstanie 
przesunięcia pomiędzy punktem wychwytu neutronu w warstwie konwertera a środkiem 
cięŜkości wyindukowanej chmury elektronów. Rozkład tych właśnie przesunięć 
decyduje o przestrzennej zdolności rozdzielczej detektora. Dla mieszaniny gazowej 
Ar(80%)/CF4(20%) pod ciśnieniem 1 bara uzyskiwana rozdzielczość przestrzenna jest 
rzędu 3 mm FWHM. ObniŜenie tej liczby jest moŜliwe poprzez wypełnienie detektora 
innym medium roboczym, i jeśli to konieczne podniesienie jego ciśnienia. Detektor ten 
daje równieŜ moŜliwość zmiany geometrii elektrod odczytowych, w zaleŜności od 
potrzeb, co takŜe umoŜliwia poprawę przestrzennej zdolności rozdzielczej. 

2.3. Nowe układy odczytowe dla nowych detektorów 

 Budowa nowych detektorów o własnościach dostosowanych do wymagań 
wynikających z zastosowań przewidzianych dla nowej generacji źródeł neutronowych 

                                                 
4 Zazwyczaj w detektorach z kaskadami folii GEM celem uzyskania odpowiedniego wzmocnienia 
gazowego potencjały kolejnych folii są tak dobierane, aby natęŜenie pola elektrycznego pod kaŜdą 
kolejną folią było dwukrotnie większe. 
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pociąga za sobą konieczność opracowania równieŜ nowych układów odczytowych. Ze 
względu na wymagania odnośnie przestrzennej oraz czasowej zdolności rozdzielczej, 
przy jednoczesnej bardzo wysokiej częstości zdarzeń w detektorach układy takie muszą 
być budowane w postaci specjalizowanych układów scalonych ASIC (ang. Application 
Specific Integrated Circuit). 
 Jest rzeczą oczywistą, Ŝe kaŜdy układ odczytowy budowany dla dowolnego typu 
detektora zawsze jest projektowany z punktu widzenia parametrów sygnału 
podawanego na jego wejście. Do najwaŜniejszych parametrów opisujących sygnał 
wejściowy naleŜą jego wielkość i zakres dynamiczny oraz średnia częstość zdarzeń. Na 
podstawie dwóch pierwszych parametrów ustala się wzmocnienie, zakres liniowy oraz 
maksymalny poziom szumów układu odczytowego, zaś na podstawie trzeciego jego 
maksymalny czas martwy5. 
 Dwa spośród rozwijanych detektorów są detektorami gazowymi, pracującymi ze 
wzmocnieniem gazowym, trzeci natomiast jest detektorem półprzewodnikowym, który 
nie daje wzmocnienia wewnętrznego. Co więcej, detektory te wykorzystują dwa róŜne 
konwertery neutronów termicznych: gadolin 157Gd oraz bor 10B. Oznacza to, Ŝe 
wielkość sygnału wejściowego oraz jego zakres dynamiczny będą uzaleŜnione od typu 
detektora. Najmniejszym sygnałem, rzędu kilkudziesięciu tysięcy elektronów będzie się 
charakteryzował detektor krzemowy, podczas gdy największym, rzędu nawet kilku 
milionów elektronów detektor MSGC. DuŜe róŜnice będą równieŜ występowały 
w przypadku średniej częstości zliczeń przypadającej na jeden pasek odczytowy, 
uzaleŜnionej od rozstawu pasków odczytowych oraz od średniej liczby pasków 
odpowiadających na jedno zdarzenie w detektorze. Największa średnia częstość zliczeń 
na jeden pasek będzie występowała w detektorze MSGC – 9·105 zliczeń na sekundę, 
najmniejsza zaś w detektorze krzemowym – 1,5·104 zliczeń na sekundę (po 
uwzględnieniu procesu podziału ładunku pomiędzy sąsiednimi paskami). Detektor 
CASCADE pozwala na zmianę geometrii elektrod odczytowych oraz zmianę 
wewnętrznego wzmocnienia gazowego przez odpowiedni dobór potencjału 
polaryzującego ostatnią folię GEM. Daje to moŜliwość ustalenia takich warunków 
pracy, aby zbierany w nim sygnał odpowiadał charakterem sygnałowi z detektora 
krzemowego bądź detektora MSGC. Dzięki temu w ramach projektu DETNI zostały 
opracowane dwa układy scalone: układ n-XYTER [Bro07] przeznaczony do odczytu 
detektora krzemowego i detektora CASCADE, oraz układ MSGCROC przeznaczony do 
odczytu detektora MSGC.  
 Autor niniejszej rozprawy brał udział w opracowaniu koncepcji i projektowaniu 
obu układów. Tor analogowy układu MSGCROC został w całości zaprojektowany 
przez autora i zostanie szczegółowo opisany w dalszej części rozprawy. 
 

                                                 
5 Czas martwy rozumiany jest tutaj jako czas, po jakim układ jest gotowy do przetworzenia kolejnego 
zdarzenia z detektora. 
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3. Odczyt dwuwymiarowych detektorów paskowych 

 Systemy do odczytu dwuwymiarowych detektorów paskowych były budowane 
począwszy od połowy lat 90-tych [Cze95], jednak aŜ do dzisiaj ich największym 
mankamentem pozostała niska częstość odczytu powodująca znaczne wydłuŜenie czasu 
pomiaru [Nak07]. System odczytowy przedstawiony w pracy [Nak07] zapewnia 
częstość odczytu na poziomie ~5 Hz, a na uzyskanie obrazu z detektora o wymiarach 
38,4 mm × 38,4 mm potrzebuje aŜ 24 godziny. Ograniczenie to wynika w głównej 
mierze z wykorzystania do odczytu detektorów dwuwymiarowych (2D) układów 
scalonych rozwijanych do odczytu detektorów jednowymiarowych (1D). 
 W detektorach 1D miejsce zdarzenie jest jednoznacznie określone przez numer 
kanał elektroniki odczytowej, w którym pojawia się sygnał, w detektorach 2D do 
wyznaczania miejsca zdarzenia potrzebna jest równieŜ informacja na temat czasu 
zdarzenia. 
 JeŜeli w detektorze 2D, w dwóch róŜnych miejscach, wystąpią dwa równoczesne 
zdarzenia wówczas sygnał pojawi się w dwóch kanałach odczytowych6 współrzędnej X 
oraz w dwóch kanałach współrzędnej Y (Rys. 3-1). Daje to cztery moŜliwe lokalizacje, 
z których tyko dwie są prawdziwe. Ograniczenie fałszywych lokalizacji, określanych 
mianem „duchów”, jest moŜliwe tylko w przypadku znajomości czasu zdarzenia, na 
podstawie koincydencji czasowej pomiędzy zdarzeniami z pasków X i Y. 
 

 

Y 

X 

 
Rys. 3-1: Wyznaczenie miejsca zdarzenia w detektorze dwuwymiarowym. 

 
 Układy odczytowe rozwijane dla detektorów 1D nie dostarczają informacji na 
temat czasu zdarzenia, dlatego wykorzystanie ich do odczytu detektorów 2D wymaga 
zastosowania zewnętrznego układu, który w celu rekonstrukcji miejsca zdarzenia, 
w momencie pojawienia się sygnału na pasku X i Y, kaŜdorazowo wstrzymuje odczyt 
detektora i resetuje układy odczytowe. WyposaŜenie układów odczytowych 
dedykowanych do odczytu detektorów 2D w wewnętrzne układy pomiaru czasu 
powoduje, Ŝe odczyt detektora nie jest wstrzymywany a wyznaczenia miejsca zdarzenia 
odbywa się na podstawie prostego porównania sygnatur czasowych dostarczanych przez 
układy odczytujące paski X i Y. 
 PoniewaŜ czas zdarzenia jest wyznaczany w układzie odczytowym z określoną 
rozdzielczością, dlatego w praktyce ustala się koincydencyjne okno czasowe, w ramach 

                                                 
6 zakładając dla uproszczenia brak podziału ładunku pomiędzy sąsiednimi paskami detektora 
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którego identyfikuje się zdarzenia jako jednoczesne. Dla zapewnienia jak największego 
ograniczenia fałszywych lokalizacji wymagane jest, aby było ono moŜliwie wąskie. 
W układzie MSGCROC szerokość koincydencyjnego okna czasowego ustalono na 2 ns. 

3.1. Architektura układów do odczytu detektorów promieniowania 

 Specjalizowane układy scalone dedykowane do odczytu sygnałów 
z wieloelektrodowych detektorów promieniowania moŜna w największy skrócie 
przedstawić jako połączenie wejściowej sekcji analogowej (tzw. elektronika front-end), 
o określonej liczbie kanałów (najczęściej 64 lub 128), przeznaczonej do odbioru 
i wstępnego przetworzenia sygnału oraz analogowej, analogowo-cyfrowej lub cyfrowej 
sekcji wyjściowej (tzw. elektronika back-end), przetwarzającej sygnał do ostatecznej 
postaci. 
 Podstawowymi elementami kaŜdego kanału elektroniki front-end są: 
wzmacniacz wejściowy, pracujący najczęściej w trybie ładunkowym, oraz układ 
kształtujący. Rys. 3-2 przedstawia schemat blokowy typowego układu odczytowego 
detektora promieniowania. Wygenerowany w detektorze ładunek jest całkowany we 
wzmacniaczu ładunkoczułym dając na jego wyjściu sygnał w postaci skoku napięcia 
o amplitudzie proporcjonalnej do energii E zdeponowanej w objętości czynnej 
detektora. Sygnał ten jest następnie przekazywany do układu kształtującego, w którym 
zostaje on ukształtowany zgodnie z wymaganiami czasowymi i szumowymi, dając 
w rezultacie impuls o ściśle określonej amplitudzie oraz parametrach czasowych, t.j. 
czasie osiągnięcia wartości szczytowej (ang. peaking time), zwanym dalej czasem 
kształtowania, i czasie powrotu do poziomu bazowego (ang. return to baseline time).  
 

 

Wzmacniacz 
ładunkoczuły 

Układ 
kształtujący Detektor 

E  

Q Przetwarzanie 
impulsu 

 
Rys. 3-2: Schemat blokowy układu odczytowego detektora promieniowania. 

 
 Dalszy sposób przetwarzania impulsu jest uzaleŜniony od przewidywanego 
zastosowania układu scalonego. Najczęściej stosowane są dwie metody. Pierwsza 
wykorzystuje komparator z określonym progiem dyskryminacji, dając na jego wyjściu 
informację w postaci zero-jedynkowej, świadczącej o rejestracji w detektorze 
promieniowania o energii wyŜszej niŜ załoŜony próg. Układ działający zgodnie z taką 
metodologią określany jest mianem układu z binarną architektura odczytu. W drugim 
przypadku mierzona i zapamiętywana jest wartość maksymalna impulsu, a sam układ 
określany mianem układu z analogową architekturą odczytu. Architektura binarna 
stosowana jest wszędzie tam, gdzie wystarczająca jest informacja o rozkładzie 
promieniowania o energii przewyŜszającej dany próg dyskryminacji lub znajdującej się 
w określonym oknie energetycznym. Wykorzystywana ona jest z powodzeniem np. 
w systemach obrazowania opartych o detektory pikselowe lub paskowe [Beu97, Dab03, 
Man01]. Architektura analogowa znajduje natomiast zastosowanie we wszelkich 
eksperymentach gdzie konieczna jest informacja o wielkości ładunku wygenerowanego 
w detektorze [Aga04, Bau01, Ger02, Hir06] oraz do poprawy przestrzennej zdolności 
rozdzielczej w stosunku do tej wynikającej z geometrii detektora [Rad80]. Za odmianę 
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architektury analogowej moŜe równieŜ uznać metodę stosowaną w odczycie 
kalorymetrów w fizyce wysokich energii, w której nie jest zapamiętywana jedynie 
maksymalne wartość impulsu, ale jest on próbkowany w sposób ciągły [Maz01]. 
 Dobór poszczególnych parametrów układu odczytowego dokonywany jest 
indywidualnie w zaleŜności od potrzeb konkretnego zastosowania, istnieje jednak 
szereg niezmiennych reguł, jakie naleŜy wziąć pod uwagę na etapie tworzenia 
architektury układu odczytowego, a następnie przy projektowaniu jego poszczególnych 
bloków. 
 Jednym z najwaŜniejszych aspektów projektu układu odczytowego jest jego 
optymalizacja szumowa. Poziom szumów własnych decyduje o rozdzielczości 
energetycznej i czasowej, a zatem równieŜ przestrzennej układu. Dlatego w kolejnych 
częściach niniejszego rozdziału najpierw zostanie omówiony problem optymalizacji 
szumowej układu odczytowego, następnie metody pomiary czasu, problem doboru 
progu dyskryminacji w układach samowyzwalających się, sposób określenia 
maksymalnego czasu martwego układu i wreszcie na zakończenie przestawiona 
zostanie architektura układu MSGCROC. 

3.2. Optymalizacja szumowa układu odczytowego 

 Szumy własne elektroniki odczytowej wprowadzają pewną nieokreśloność 
amplitudy impulsu wyjściowego, która w zaleŜności od ich wielkości decyduje 
o jakości sygnału przekazywanego do kolejnych stopni układu. Z tego powodu przy 
optymalizacji szumowej układu odczytowego szczególnie istotna jest optymalizacja 
stopnia wejściowego. Sprowadza się ona do odpowiedniego dobrania tych jego 
elementów, które mają największy wkład do szumów. Warto ponadto zaznaczyć, Ŝe 
przy odpowiednio wysokim wzmocnieniu w stopniu wejściowym, wkład do 
całkowitych szumów układu pochodzący od kolejnych stopni jest praktycznie do 
pominięcia, dzięki czemu w większości przypadków moŜna poprzestać wyłącznie na 
optymalizacji szumowej stopnia wejściowego. 
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Rys. 3-3: Zastępczy schemat szumowy układu odczytowego detektora promieniowania. 

 
 Rys. 3-3 przedstawia zastępczy schemat szumowy układu odczytowego 
detektora ze stopniem wejściowym w postaci wzmacniacza ładunkowego. Detektor 
reprezentowany jest przez swoją rezystancję polaryzującą RBIAS oraz pojemność, 
włączoną do pojemności CT, uwzględniającej równieŜ pojemność wejściową 
wzmacniacza. Układ kształtujący reprezentuje jego zespolona przepustowość widmowa 
H(j2πf). Na schemacie tym wszystkie źródła szumowe występujące w rzeczywistej 
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strukturze wzmacniacza reprezentowane są przez dwa zastępcze źródła szumowe: 
równoległe źródło prądowe IP oraz szeregowe źródło napięciowe VS, umieszczone na 
wejściu wzmacniacza.  
 W najprostszej postaci gęstości widmowe mocy szumów przypisane źródłom IP 
oraz VS wyraŜają następujące formuły [Kor00]: 
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gdzie a i b oznaczają składowe o białym widmie częstotliwościowym, natomiast c 
składową o widmie typu 1/f. JeŜeli uwzględnić jedynie najbardziej znaczące źródła 
szumów, składowa a reprezentuje szumy termiczne rezystancji polaryzującej detektor 
RBIAS i rezystancji w pętli sprzęŜenia zwrotnego RF

7[Kor00]: 
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gdzie: k – stała Boltzmana, T – temperatura bezwzględna. Składowe b i c reprezentują 
natomiast odpowiednio szum termiczny oraz szum typu 1/f tranzystora wejściowego we 
wzmacniaczu i zaleŜą od jego rodzaju. 
 Gęstość widmowa mocy szumu na wyjściu wzmacniacza ładunkowego stanowi 
sumę wkładów od źródła prądowego i napięciowego [San90]: 
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która na wyjście układu kształtującego jest przenoszona z kwadratem modułu jego 
przepustowości widmowej: 
 

 
( ) 22 fjH

df

V d

df

V d 2
CSA

2
OUT π= . (3-5) 

 
Scałkowanie wyraŜenia (3-5) w granicach od zera do nieskończoności daje wartość 
średniokwadratową szumu na wyjściu układu kształtującego. 
 Celem łatwego porównania poziomu szumów przeliczonych na wejście układu 
odczytowego z sygnałem wejściowym (wyznaczenie stosunku sygnału do szumu) 
przyjęło się określać poziom szumów układów odczytowych detektorów 
promieniowania w postaci ekwiwalentnego ładunku szumowego ENC (ang. equivalent 
noise charge). Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją wyraŜa on ładunek podany na 
wejście układu w postaci impulsu prądowego o kształcie δ-Diraca, który na wyjściu 
daje odpowiedź o amplitudzie równej wartości średniokwadratowej szumów [Kor00]. 

                                                 
7 Do składowej tej wchodzi równieŜ szum śrutowy prądu upływu detektora IDET, poniewaŜ jednak 
w detektorze gazowym prąd upływu nie występuje, dlatego we wzorze (3-3) pochodzący od niego wkład 
nie został uwzględniony. 
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PoniewaŜ przyjęło się równieŜ charakteryzować układy kształtujące nie przez podanie 
ich przepustowości widmowej w dziedzinie częstotliwości, ale przy uŜyciu czasu 
kształtowania, dlatego najczęściej przytaczana formuła na ENC wyraŜa się następująco 
[Kor00, San90]: 
 

 ( ) ( )2
2

FTvf
P

FT
vPi CCcF

T

CC
bFTaFENC ++
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+= , (3-6) 

 
gdzie: TP – czas kształtowania, Fi, Fv, Fvf – stałe zaleŜne od transmitancji układu 
kształtującego. 
 Równie (3-6) pokazuje, Ŝe przy danych parametrach szumowych wzmacniacza 
wejściowego (współczynniki a, b i c), danych pojemnościach CT i CF oraz przy danej 
charakterystyce układu kształtującego (stałe Fi, Fv i Fvf) ENC moŜna zminimalizować 
przez odpowiedni dobór czasu kształtowania8, pod warunkiem jednak, Ŝe eksperyment 
nie narzuca ograniczeń na czas trwania impulsów. JeŜeli ograniczenia takie występują, 
wówczas ustalona jest wartość TP i przy danych wartościach pojemności CT i CF 
pozostaje moŜliwość optymalizacji szumowej układu przez odpowiedni dobór 
tranzystora wejściowego i sposobu jego polaryzacji oraz przez dobranie parametrów 
układu kształtującego. Ze względu na wąskie koincydencyjne okno czasowe oraz 
bardzo duŜą częstość impulsów wejściowych, w układzie MSGCROC występuje ścisłe 
ograniczenie na czas kształtowania. Oznacza to, Ŝe w jego przypadku optymalizacja 
szumowa musi przebiegać według drugiego z przedstawionych schematów. 
 Dobór tranzystora wejściowego jest ściśle uzaleŜniony od technologii, w której 
projektowany jest układ, dlatego problem ten zostanie omówiony w osobnym rozdziale 
przedstawiającym parametryzację szumów tranzystorów MOS w technologii AMS 
0.35 µm, natomiast w tym miejscu pokazany zostanie jedynie wpływ układu 
kształtującego na ekwiwalenty ładunek szumowy. 
 W przypadku zastosowania jako układu kształtującego standardowego filtru 
qausi-gaussowskiego CR-(RC)n składającego się z jednej sekcji róŜniczkującej i n 
sekcji całkujących9, moŜna podać analityczne wyraŜenia na stałe Fi, Fv, Fvf [San90]: 
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gdzie: B – funkcja beta Eulera, n – liczba sekcji całkujących, q – ładunek elementarny. 
Tab. 3-1 podaje ich wartości, dla czytelności pomnoŜone przez q2, w zaleŜności od 

                                                 
8 W praktyce optymalna wartość TP zmienia się w granicach od dziesiątek nanosekund do dziesiątek 
mikrosekund w zaleŜności od pojemności detektora i parametrów szumowych wzmacniacza 
wejściowego. 
9 liczba n sekcji całkujących określa rząd filtru CR-(RC)n 
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rzędu filtru CR-(RC)n. Pokazuje ona, Ŝe ze zwiększaniem liczby sekcji całkujących 
udział szumów prądowych znacząco maleje, natomiast udział szumów napięciowych, 
w przypadku szumów typu 1/f nieznacznie się zmniejsza, a w przypadku szumów 
białych nieznacznie zwiększa. Trzeba przy tym podkreślić istnienie lokalnego minimum 
dla szumów napięciowych białych przy n = 2. Oznacza to, Ŝe z punktu widzenia białych 
szumów napięciowych (uwarunkowanych tranzystorem wejściowym), w przypadku 
kształtowania qausi-gaussowskiego, przy zachowaniu jednakowych czasów 
kształtowania, najbardziej optymalny jest filtr drugiego rzędu. 
 

Tab. 3-1: Wartości stałych Fi, Fv, Fvf w zaleŜności od rzędu filtru CR-(RC)
n, przy stałym czasie 

kształtowania. 

n 1 2 3 4 5 

q
2
·Fi 0,924 0,640 0,519 0,448 0,340 

q
2
·Fv 0,924 0,853 0,934 1,023 1,110 

q
2
·Fvf 3,694 3,412 3,320 3,275 3,248 

 
 
 Istnieje równieŜ moŜliwość przeprowadzania procedury optymalizacyjne ENC 
z nieco innego punktu widzenia, zakładając zadany nie czas kształtowania impulsu, ale 
czas jego powrotu do poziomu bazowego. Jest to szczególnie istotne w przypadku duŜej 
częstości impulsów na wejściu układu, kiedy znacząco wzrasta prawdopodobieństwo 
wystąpienia niekorzystnego efektu spiętrzeń impulsów (ang. pile-up) w torze 
odczytowym. 
 Zapewnienie najkrótszego czasu powrotu do poziomu bazowego gwarantują 
impulsy o symetrycznym kształcie. W praktyce osiągnięcie impulsu symetrycznego jest 
niewykonalne, gdyŜ dla qausi-gaussowskiego układu kształtującego wymagałoby to 
przejścia z n do nieskończoności. NaleŜy zatem dąŜyć do osiągnięcia impulsu jak 
najbardziej symetrycznego, co oznacza zastosowanie filtru odpowiednio wysokiego 
rzędu, ale na tyle rozsądnego, aby nie podnosić znacząco komplikacji układu. Rodzi się 
więc pytanie, jak zmienia się ENC ze wzrostem rzędu filtru przy zachowaniu stałego 
czasu powrotu do poziomu bazowego. 
 Tabela 3-2 podaje współczynniki wkładu do ENC od szumów prądowych 
(q2·Fi·κ, κ – stosunek czasu kształtowania filtru rzędu n do filtru rzędu 1) oraz 
napięciowych (q2·Fv /κ) dla czasu powrotu do poziomu bazowego zdefiniowanego jako 
czas, po którym impuls osiąga 5% swojej wartości maksymalnej. Pokazuje ona, Ŝe filtry 
CR-(RC)n wyŜszego rzędu, zapewniające impulsu o kształcie zbliŜonym do 
symetrycznego, pozwalają na redukcję szumów napięciowych. Poziom szumów 
prądowych wykazuje lokalne maksimum dla filtru rzędu drugiego i spada poniŜej 
poziomu szumów odpowiadającemu filtrowi pierwszego rzędu dopiero przy n = 5. 
Takie zachowanie szumów w zaleŜności od rzędu filtru powoduje, Ŝe stosowanie 
filtrów o n > 2 staje się korzystne w sytuacji, gdy wkład do ENC od szumów 
napięciowych znacznie przewyŜsza wkład od szumów prądowych oraz gdy jedynym 
parametrem czasowym układu jest czas powrotu impulsu do poziomu bazowego. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe ze wzrostem n wydłuŜa się czas kształtowania oraz obniŜa 
stromość przedniego zbocza impulsu, co w niektórych przypadkach moŜe być 
niekorzystne. 
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Tab. 3-2: Współczynniki wkładu do ENC od szumów prądowych i napięciowych w zaleŜności od rzędu 
filtru CR-(RC)n, przy stałym czasie powrotu do poziomu bazowego. 

n 1 2 3 4 5 

q
2
·Fi·κ 0,924 0,956 0,948 0,930 0,909 

q
2
·Fv /κ 0,924 0,571 0,511 0,493 0,488 

 

3.3. Pomiar czasu w układzie odczytowym 

 Zgodnie z definicją czas zdarzenia określa moment początkujący proces 
formowania się odpowiedzi detektora na wymuszenie radiacyjne [Kor06]. Zatem jego 
pomiar jest niemoŜliwy a w układzie odczytowym, wyznaczany jest czas aparaturowy, 
którego współrzędna czasowa jest opóźniona względem czasu zdarzenia o pewien 
interwał czasowy zaleŜny od przyjętej metody pomiarowej. Zadaniem układów 
dokonujących ekstrakcji informacji czasowej jest wygenerowanie impulsu logicznego, 
pozostającego w stałej relacji czasowej z czasem zdarzenia, którego przednie zbocze 
określa czas aparaturowy. PoniewaŜ w praktyce pod pojęciem czasu zdarzenia zawsze 
występuje czas aparaturowy, dlatego moŜna dla prostoty utoŜsamić oba te terminy.  

3.3.1. Metoda dyskryminacji na czole impulsu 
 Najprostszą metodą pomiaru czasu jest metoda dyskryminacji na czole impulsu. 
Wykorzystuje ona układ dyskryminatora amplitudy, który generuje impuls logiczny 
w momencie przekroczenia przez sygnał wejściowy określonego poziomu progowego 
VTH. PoniewaŜ sygnał przetwarzany w torze odczytowym ulega rozmyciu szumowemu 
zwiększa się obszar, w którym sygnał wejściowy przechodzi przez poziom progowy, 
powodując obarczenie wyznaczanej chwili czasowej tTH pewną niepewnością σt (Rys. 
3-4). Efekt ten nosi miano efektu drŜenia (ang. jitter). 
 

 Vi(t) 

t t = tTH 

VTH 

σt 

σV 

 
Rys. 3-4: Efekt drŜenia przy dyskryminacji na czole impulsu [Kor06]. 

 
 Zakładając liniowy przebieg narastającego zbocza impulsu wejściowego Vi(t) 
w pobliŜu poziomu dyskryminacji moŜna napisać wyraŜenie określające relację 
pomiędzy niepewnością wartości chwili czasowej σt a nachyleniem zbocza impulsu Vi(t) 
i jego rozmyciem szumowym σV: 
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 Równanie (3-10) pokazuje, Ŝe największą dokładność pomiaru czasu moŜna 
osiągnąć przy ustaleniu poziomu progowego VTH w punkcie o maksymalnej stromości 
zbocza impulsu wejściowego. 
 Rozszerzając załoŜenie o liniowym przebiegu na całe zbocze narastające oraz 
dodatkowo zakładając, Ŝe szum σV jest zdominowany przez szumy napięciowe stopnia 
wejściowego o białym widmie częstotliwościowym, korzystając z wyraŜenia (3-6) 
moŜna napisać formułę na zaleŜność niepewności wartości chwili czasowej σt od czasu 
kształtowania TP: 
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gdzie Qin jest ładunkiem wejściowym. Formuła ta pokazuje, Ŝe niepewność wartości 
chwili czasowej σt jest tym mniejsza, im krótszy jest czas kształtowania. Zatem układy 
odczytowe, w których waŜne jest jak najdokładniejsze wyznaczenie czasu zdarzenia 
powinny być wyposaŜone w układy kształtujące o jak najkrótszym czasie kształtowania. 
Minimalny czas kształtowania uwarunkowany jest czasem zbierania ładunku 
w detektorze. W przypadku układu MSGCROC czas kształtowania ustalono na 25 ns, 
przy czasie zbierania ładunku w detektorze MSGC rzędu kilkunastu nanosekund. 
 Metoda dyskryminacji na czole impulsu ma jednak duŜą wadą objawiającą się 
w zaleŜności czasu generacji impulsu logicznego od amplitudy i czasu narastania 
sygnału wejściowego, co określa się mianem efektu wędrowania (ang. walk effect). 
Efekt wędrowania ogranicza zastosowanie metody do przypadku sygnałów o małym 
zakresie dynamicznym i niewielkich róŜnicach w czasach narastania.  
 Rys. 3-5 obrazuje wpływ efektu wędrowania na wyznaczenie chwili czasowej t. 
Sygnały A i B są impulsami wejściowymi o tym samym czasie narastania, ale o róŜnych 
amplitudach, sygnał C charakteryzuje się taką samą amplitudą jak sygnał B, natomiast 
dłuŜszym od niego czasem narastania. Pomimo, Ŝe wszystkie te sygnały pojawiają się 
równocześnie, czyli efektywnie mają ten sam czas zdarzenia, to wyznaczony na ich 
podstawie czas aparaturowy ma trzy róŜne wartości wynikające z przecinania poziomu 
progowego VTH w trzech róŜnych chwilach czasowych, odpowiednio t1, t2, oraz t3. 
RóŜnice w momencie przecinania poziomu progowego powodują, Ŝe impuls logiczny 
z dyskryminatora wędruje wzdłuŜ osi czasowej w funkcji amplitudy i czasu narastania 
sygnału wejściowego. Efekt wędrowania jest najbardziej znaczący dla sygnałów, które 
tylko nieznacznie przekraczają poziom progowy. Wraz ze wzrostem amplitudy sygnału 
ponad próg dyskryminacji oraz redukcją jego czasu narastania wpływ efektu maleje.  
 Przedstawiony powyŜej opis efektu wędrowania odnosi się do idealnego 
dyskryminatora. W rzeczywistym układzie efekt wędrowania posiada dodatkową 
składowa związaną z tzw. czułością ładunkową dyskryminatora. Czułość ładunkowa 
określa nadwyŜkę ładunku ponad poziom progowy potrzebną do przełączenia 
dyskryminatora. Składowa pochodząca od czułości ładunkowej przedstawiona jest na 
Rys. 3-5 w postaci zakreskowanych trójkątnych obszarów k. Czasy t10, t20, oraz t30 
odpowiadają chwili pojawienia się impulsu logicznego na wyjściu dyskryminatora 
w wyniku przekroczenia przez sygnał wejściowy poziomu progowego odpowiednio 
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w chwilach t1, t2,oraz t3. W przypadku sygnałów wejściowych o identycznych 
amplitudach, opóźnienie czasowe wynikające z czułości ładunkowej jest większe dla 
sygnałów o dłuŜszym czasie narastania, natomiast w przypadku sygnałów 
o identycznym czasie narastania, opóźnienie jest większe dla sygnałów o mniejszej 
amplitudzie. Opóźnienie to jest zatem uzaleŜnione od stromości zbocza narastającego 
impulsu w momencie przekraczania poziomu progowego. JeŜeli sygnał wejściowy ma 
liniowy przebieg w przedziale czasu ∆T potrzebnym do zgromadzenia ładunku 
związanego z obszarem k, to wówczas opóźnienie wynikające ze skończonej czułości 
ładunkowej powiązane jest ze stromością zbocza sygnału wejściowego prostą 
zaleŜnością geometryczną i wyraŜa się następującą relacją [Kor06]: 
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 Skończona czułość ładunkowa dyskryminatora powoduje zwiększenie 
efektywnego poziomu progowego, jak równieŜ zmniejsza dokładność określenia chwili 
czasowej pojawienia się impulsu logicznego. 
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 Rys. 3-5: Efekt wędrowania przy dyskryminacji na czole impulsu [Kor06]. 

 
 Celem wyeliminowania efektu wędrowania klasyczne tory spektrometryczne, 
budowane w oparciu o dyskretne elementy, wykorzystują metody stałofrakcyjne oraz 
metody szybkiego i konwencjonalnego przejścia przez zero. Spośród wymienionych 
metod w strukturze scalonej zrealizowana moŜe być tylko ostania, gdyŜ wcześniejsze 
wymagają uŜycia niedostępnych technologicznie analogowych linii opóźniających. 
Z tego teŜ powodu nie będą one omawiane, jako całkowicie nieprzydatne w projekcie 
układu MSGCROC. Zainteresowany czytelnik moŜe znaleźć ich opis w literaturze np. 
[Kor06]. 

3.3.2. Metoda konwencjonalnego przejścia przez zero 
 Metoda konwencjonalnego przejścia przez zero pozwala na minimalizację 
efektu wędrowania do składowej związanej jedynie z czułością ładunkową 
dyskryminatora. Polega ona na rozbudowaniu układu kształtującego CR-(RC)n 
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o dodatkową sekcję róŜniczkującą tak, Ŝe formowany w nim impuls jest bipolarny oraz 
przeniesieniu progu dyskryminacji do poziomu zerowego. 
 

 
 Rys. 3-6 pokazuje działanie metody w przypadku filtru (CR)-RC. Dzięki 
zastosowaniu dodatkowego róŜniczkowania uzyskane impulsy bipolarne przecinają 
poziom zerowy w tym samym czasie bez względu na amplitudę. Odbywa się to jednak 
kosztem pogorszenia rozdzielczości czasowej i niewielkiego wzrostu czasu martwego 
układu. Impuls bipolarny w punkcie przechodzenia przez zero charakteryzuje się 
mniejszą stromością zbocza w stosunku do nachylenia czoła impulsu unipolarnego na 
wyjściu filtru CR-RC oraz dłuŜszym czasem powrotu do poziomu bazowego. Wraz ze 
wzrostem liczby sekcji całkujących filtru stromość zbocza impulsu bipolarnego przy 
przechodzeniu przez poziom zerowy zwiększa się, jednak cały czas pozostaje mniejsza 
w stosunku do stromości czoła impulsu unipolarnego. 
 PoniewaŜ dla układu MSGCROC dokładność wyznaczenia czasu zdarzenia ma 
kluczowe znaczenie, dlatego wykorzystano w nim metodę dyskryminacji na czole 
impulsu oraz zaprojektowano specjalny układ do kompensacji efektu wędrowania 
(rozdział 6). 

3.4. Dobór progu dyskryminacji w układach samowyzwalących się 

 W odróŜnieniu od eksperymentów prowadzonych na akceleratorach cząstek, 
w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem neutronów z ESS nie będzie dostępny 
zewnętrzny sygnał wyzwalający. Oznacza to, Ŝe układy odczytowe muszą same 
generować sygnał wyzwalania potrzebny w dalszych stopniach. 
 Ze względu na wykorzystanie do pomiaru czasu metody dyskryminacji na czole 
impulsu, układ MSGCROC będzie wyposaŜony w dyskryminator progowy, który moŜe 
jednocześnie pełnić funkcję układu wyzwalającego. W takiej sytuacji próg 
dyskryminacji musi być ustalony w taki sposób, aby zapewniać nie tylko optymalizację 
niepewności wartości chwili czasowej σt, ale równieŜ minimalizację liczby fałszywych 
impulsów szumowych. 
 W układach liniowych zawierających źródła szumowe o rozkładzie 
gaussowskim częstość zliczeń szumowych dana jest klasyczną formułą Rice’a [Ric44]: 
 

   

TCZ 

V(t) 

t 

linia przerywana – CR-RC 
linia ciągła – (CR)2-RC 

 
Rys. 3-6: Znormalizowana odpowiedź sekcji CR–RC i (CR)2–RC na wymuszenie w postaci skoku 

jednostkowego. 
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gdzie: f0 – częstość zliczeń szumowych przy zerowym progu dyskryminacji, VTH – próg 
dyskryminacji, σV – średniokwadratowa wartość szumów. Częstość zliczeń szumowych 
przy zerowym progu dyskryminacji wyraŜa się poprzez gęstość widmową mocy 
szumów w(f) na wejściu dyskryminatora [Ric44]: 
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Jeśli załoŜyć, Ŝe szumy układu odczytowego są zdominowane przez szum napięciowy 
tranzystora wejściowego o białym widmie częstotliwościowym wówczas gęstość 
widmowa mocy szumów w(f) na wejściu dyskryminatora, zgodnie z równaniami (3-4) 
i (3-5), dana jest następującym wyraŜeniem: 
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W przypadku zastosowania jako układu kształtującego standardowego filtru qausi-
gaussowskiego CR-(RC)n jego funkcję przenoszenia wyraŜa poniŜsza formuła: 
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gdzie τ jest stałą czasową pojedynczej sekcji filtru. Wstawiając wyraŜenia (3-15) 
i (3-16) do wyraŜenia (3-14), po wykonaniu całkowania przy załoŜeniu 2≥n , 
otrzymuje się ogólną zaleŜność na częstość zliczeń szumowych przy zerowym progu 
dyskryminacji: 
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gdzie Γ – funkcja gamma Eulera. W praktyce, zamiast stałej czasowej pojedynczej 
sekcji filtru τ, uŜywany jest czas kształtowania całego układu kształtującego Tp. Dla 
filtru rzędu n czas kształtowania związany jest ze stałą czasową τ prostą zaleŜnością: 
 

 τnTP = . (3-18) 
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Wstawienie zaleŜności (3-18) do formuły (3-17) prowadzi do wyraŜenia na częstość 
zliczeń szumowych przy zerowym progu dyskryminacji i danym czasie kształtowania, 
w zaleŜności od rzędu filtru qausi-gaussowskiego: 
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Dla filtrów niskiego rzędu wyraŜenie (3-19) słabo zaleŜy od rzędu filtra i moŜna 

przyjąć, Ŝe w przybliŜeniu f0 jest po prostu odwrotnością czasu kształtowania. Zostało 
to zobrazowane na Rys. 3-7, który przedstawia częstość zliczeń szumowych 
w zaleŜności od stosunku progu dyskryminacji do wartości średniokwadratowej szumu 
(równanie (3-13)) dla n równego 2, 3 i 4 przy czasie kształtowania Tp = 25 ns. Pokazane 
na nim krzywe są praktycznie nierozróŜnialne. 
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Rys. 3-7: Częstość zliczeń szumowych w zaleŜności od stosunku progu dyskryminacji wartości 

średniokwadratowej szumu, przy stałym czasie kształtowania dla filtrów róŜnego rzędu. 
 
 JeŜeli całkowita gęstość widmowa mocy szumu zawiera znaczący wkład takŜe 
od innych źródeł szumowych obok białego szumu napięciowego tranzystora 
wejściowego, wówczas wyraŜenie na częstość zliczeń szumowych przy zerowym progu 
dyskryminacji przybiera bardziej skomplikowaną postać, jednakŜe sama wartość f0 nie 
róŜni się znacząco od tej danej wzorem (3-19). 
 Odpowiednie ustawienie progu dyskryminacji w stosunku do poziomu szumów 
pozwala zminimalizować częstość zliczeń szumowych w kanale odczytowym. Rys. 3-7 
pokazuje, Ŝe w przypadku układu MSGCROC, przy czasie kształtowania Tp = 25 ns, 
ustawienie progu dyskryminacji VTH na poziomie 5σ zapewni średnią częstość zliczeń 
szumowych wynoszącą 80 Hz, a podniesienie go do poziomu 6σ zredukuje ją do poniŜej 
1 Hz. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie czy charakter sygnału z detektora MSGC 
pozwala na ustawienie progu dyskryminacji na takim poziomie. 
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  Próg dyskryminacji musi być tak ustalony, aby nie powodował obniŜenia 
wydajności detekcji. Oznacza to, Ŝe przy określonej jego wartości sygnały niosące 
najniŜszy ładunek muszą być zliczane w 100%. Aby sprawdzić czy ustalenie progu 
dyskryminacji nie wpływa na obniŜenie wydajności detekcji, na krzywą z Rys. 3-7 
określającą częstość zliczeń szumowych naleŜy nanieść krzywą wydajności dla 
minimalnego sygnału. W wyniku superpozycji sygnału z detektora o amplitudzie V0 
i szumów, rozkład amplitud dla danego sygnału jest rozkładem gaussowskim, a krzywa 
wydajności jest całką z rozkładu Gaussa, czyli jest opisana komplementarną funkcją 
błędu [Dab02]: 
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gdzie: N – częstość zliczeń na wyjściu dyskryminatora, 
 NIN – częstość impulsów na wejściu dyskryminatora, 
 V0 – średnia amplituda impulsów, 
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 Minimalny sygnał w detektorze MSGC odpowiada elektronom konwersji 
o energii 29 keV. Ich względny udział w całym widmie energetycznym wynosi 30% 
(Tab. 2-2), co daje średnią częstość zliczeń na wejściu dyskryminatora NIN = 270 kHz, 
natomiast odpowiadająca im średnia wartość ładunku zbieranej chmury elektronów 
wtórnych uzaleŜniona jest od wzmocnienia gazowego w detektorze10. Ustalono jednak, 
Ŝe minimalny ładunek zbierany w detektorze będzie wynosił 2·10 5 e- [Geb03]. JeŜeli 
załoŜyć, Ŝe rozdzieli się on na 3 paski odczytowe11, w stosunku ½ w pasku centralnym 
i po ¼ w paskach sąsiednich, wówczas minimalny sygnał przypadający na jeden pasek 
będzie wynosił 5·10 4 e-. Przy podziale ładunku pomiędzy 4 paskami wartość 
odczytywanego ładunku będzie jeszcze mniejsza, jednak nie powinno to być mniej niŜ 
2·10 4 e-. Maksymalna dopuszczalna wartość szumu elektroniki odczytowej jest ustalana 
w taki sposób, aby dla sygnałów z detektora o minimalnej amplitudzie zapewnić 
stosunek sygnału do szumu na poziomie co najmniej 10. Jeśli więc przyjąć minimalny 
sygnał z detektora na poziomie 2·10 4 e- wówczas maksymalna wartość ekwiwalentnego 
ładunku szumowego nie powinna przekraczać 2·10 3 e-. Przy takim załoŜeniu moŜna 
narysować krzywą wydajności dla elektronów konwersji o energii 29 keV. Krzywa ta 
wraz z krzywą określającą częstość zliczeń szumowych zostały przedstawione na Rys. 
3-8, który jednoznacznie potwierdza moŜliwość ustalenia progu dyskryminacji 
w układzie MSGCROC zarówno na poziomie 5σ, jak i nawet 6σ. 
 Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe przedstawiona tu analiza dotyczy przypadku 
maksymalnej częstości zliczeń, natomiast w zastosowaniach dyfrakcyjnych, czy teŜ 
radiograficznych będą obszary detektora, gdzie nie będzie prawie Ŝadnych zliczeń 
fizycznych i zliczenia szumowe będą wtedy wyznaczały stosunek sygnału do szumu dla 
obrazu. W tych zastosowaniach, celem zapewnienia odpowiednio wysokiego zakresu 
dynamicznego obrazu, moŜna podnieść próg dyskryminacji nawet powyŜej 7σ. 
 

                                                 
10 ZaleŜy ono od ciśnienia gazu wypełniającego detektor oraz od wartości potencjału polaryzującego. 
11 Ładunek odpowiadający jednemu zdarzeniu zbierany jest średnio przez 3,5 paska odczytowego. 
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Rys. 3-8: Częstość zliczeń szumowych oraz minimalnego sygnału z detektora MSGC w zaleŜności od 

stosunku progu dyskryminacji do wartości średniokwadratowej szumu, dla czasu 
kształtowania Tp = 25 ns. 

 
 Dla ustalonego progu dyskryminacji i okna czasowego moŜna policzyć 
prawdopodobieństwo zarejestrowania fałszywego zdarzenia na skutek wystąpienia 
koincydencji sygnałów szumowych z kanałów odczytowych współrzędnych X i Y, jak 
równieŜ koincydencji rzeczywistego sygnału z kanałów odczytowych jednej 
współrzędnej z sygnałem szumowym z kanałów odczytowych drugiej współrzędnej. 
 Dla progu dyskryminacji na poziomie 5σ i okna czasowego o szerokości 2 ns 
okupancja szumowa na jeden kanał odczytowy wynosi 1,6·10 -7. Dla jednego segmentu 
detektora MSGC zwierającego 400×400 pasków odczytowych prawdopodobieństwo 
rejestracji zdarzenia na skutek koincydencji sygnałów szumowych wynosi zatem 
4,1·10 -9, co w rezultacie przekłada się na średnio dwa fałszywe zdarzenia na sekundę. 
 Przy średniej częstotliwości zliczeń na jeden kanał wynoszącej 900 kHz 
okupancja rzeczywistego sygnału w 2 ns oknie czasowym wynosi 1,8·10-3. Zatem 
prawdopodobieństwo rejestracji zdarzenia na skutek koincydencji rzeczywistego 
sygnału z sygnałem szumowym dla jednego segmentu detektora wynosi 4,6·10 -5. 
Przekłada się to na 2,3·104 fałszywych zdarzeń na sekundę, co moŜe wydawać się duŜą 
liczbą, jednak w porównaniu liczbą rzeczywisty zdarzeń na sekundę na jeden segment 
detektora wynoszącą 6,5·108 jest całkowicie do zaniedbania, a w przypadku zastosowań 
dyfrakcyjnych daje zakres dynamiczny obrazu na poziomie 2·104. 
 Warto w tym miejscu dla porównania przedyskutować problem ustawienia 
progu dyskryminacji takŜe w przypadku układu n-XYTER dedykowanego do odczytu 
mikropaskowego detektora krzemowego i detektora CASCADE. 
 O wyborze progu dyskryminacji w układzie n-XYTER decyduje w pierwszym 
rzędzie konieczność odfiltrowania tła promieniowania γ towarzyszącego odwzbudzeniu 
jądra 158Gd*. PoniewaŜ znaczącą część tego tła stanowi promieniowanie o energii około 
10 keV, dlatego próg dyskryminacji powinien być ustawiony powyŜej 10 keV.  
 W układzie n-XYTER, podobnie jak w układzie MSGCROC, zastosowano 
szybki układ kształtujący o czasie kształtowanie Tp = 25 ns, zatem częstość zliczeń 
szumowych jest w nim równieŜ reprezentowana krzywą z Rys. 3-8. Zupełnie inaczej 
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wygląda natomiast krzywa określająca częstość zliczeń dla minimalnego sygnału. 
Średnia częstość zdarzeń na jeden pasek detektora krzemowego wynosi 75 kHz. Przy 
30% udziale elektronów konwersji o energii 29 keV średnia częstość impulsów 
odpowiadających energii 29 keV na wejściu dyskryminatora wyniesie NIN = 22,5 kHz. 
Jeśli dodatkowo uwzględnić fakt, Ŝe w 20% przypadków sygnał podzieli się pomiędzy 
dwa sąsiednie paski, to wówczas minimalny sygnał będzie odpowiadał energii 14,5 keV 
a jego średnia częstość wyniesie 4,5 kHz.  
 Ustawienie progu dyskryminacji na poziomie 5σ dla sygnału o średniej częstości 
zliczeń 4,5 kHz w dalszym ciągu zapewnia zadawalającą minimalizacją częstości 
zliczeń szumowych. Energia 10 keV odpowiada jednak w detektorze krzemowym 
ładunkowi12 2800 e-, co oznacza maksymalny ekwiwalenty ładunek szumowy 560 e-. 
Z jednej strony wartość ta jest za duŜa, gdyŜ nie zapewnia stosunku sygnału do szumu 
na poziomie 10 przy uwzględnieniu podziału ładunku 8000 e- (29 keV) pomiędzy dwa 
paski, z drugiej jednak strony jest zadaniem bardzo trudnym zaprojektowanie 
elektroniki odczytowej o tak niskim poziomie szumów przy czasie kształtowania 
Tp = 25 ns i pojemności detektora wynoszącej 15 pF. Dlatego ustalono maksymalną 
wartość ENC dla układu n-XYTER na poziomie 1000 e-. Oznacza to po pierwsze 
pogorszenie rozdzielczości energetycznej – dla minimalnych sygnałów nie będzie 
stosunku sygnału do szumu wynoszącego co najmniej 10, a po drugie konieczne jest 
podniesienie progu dyskryminacji – przy pozostawieniu go na poziomie 2800 e- 
częstość zliczeń szumowych przewyŜszałaby częstość zliczeń sygnałowych. 
Podniesienie progu dyskryminacji powoduje z kolei utratę części danych pochodzących 
od przypadków podziału ładunku 8000 e- pomiędzy dwa paski detektora (Rys. 3-9). 
 W przypadku układu n-XYTER wartość progu dyskryminacji musi być zatem 
kompromisem pomiędzy utratą części rzeczywistych zdarzeń a podniesieniem udziału 
fałszywych rejestrowanych na skutek zliczeń szumowych. 
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Rys. 3-9: Częstość zliczeń szumowych oraz minimalnego sygnału z detektora krzemowego w zaleŜności 

od stosunku progu dyskryminacji do wartości średniokwadratowej szumu. 
 

                                                 
12 Na wygenerowanie jednej pary elektron-dziura potrzeba średnio energii 3,6 eV. 
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3.5. Czas martwy układu odczytowego 

 Układ odczytowy potrzebuje określonego czasu, zwanego czasem martwym, na 
przetworzenie pojedynczego zdarzenia. Jeśli w tym czasie pojawi się kolejne zdarzenie 
układ nie jest w stanie go przetworzyć i zostaje ono stracone. JeŜeli dane pojawiają się 
statystycznie w czasie, nie ma wówczas moŜliwości zbudowania układu 
zapewniającego zerową stratę danych, gdyŜ wymagałoby to zerowego czasu martwego 
elektroniki odczytowej. NaleŜy więc ustalić akceptowalny poziom straty danych 
i wyznaczyć dla niego maksymalny czas martwy układu. 
 Dla całkowicie przypadkowych zdarzeń o średniej częstości f, 
prawdopodobieństwo utraty danych Plost, na skutek istnienia czasu martwego tdead 
układu wyraŜa się, zgodnie z rozkładem Poissona, następującą zaleŜnością: 
 

 )exp(1 deadlost ftP −−= , (3-21) 
 
w której wyraŜenie exp(– ftdead) jest prawdopodobieństwem, Ŝe w czasie tdead nie 
pojawią się kolejne zdarzenia. Przekształcenie wyraŜenia (3-21) prowadzi do wzoru na 
czas martwy układu, przy zadanym poziomie straty danych: 
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PoniewaŜ poziom straty danych z definicji powinien być jak najmniejszy, eksponentę 
w wyraŜeniu (3-21) moŜna przybliŜyć jej dwoma pierwszymi wyrazami rozwinięcia 
w szereg potęgowy, otrzymując bardzo wygodną formułę określająca względny udział 
danych przetworzonych w układzie: 
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która z kolei prowadzi do przybliŜonego wzoru na czas martwy: 
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 Poziom straty danych przyjmowany jest arbitralnie, moŜe więc być to 
w zasadzie dowolnie mała liczba, jednak w praktyce często wystarcza aby był on na 
poziomie 10%. Taki poziom straty danych oznacza, Ŝe osiągniecie załoŜonej liczby 
przypadków rejestrowanych w eksperymencie wymaga wydłuŜenia czasu zbierania 
danych równieŜ o 10%, co często jest duŜo prostsze w realizacji niŜ projekt układu 
o poziomie straty danych poniŜej 10%. Zatem przy załoŜeniu 10% poziomu straty 
danych w jednym kanale odczytowym układu MSGCROC, dla średniej częstości 
zdarzeń 900 kHz, maksymalny czas martwy układu nie powinien przekraczać około 
120 ns. 
 W układach pracujących z sygnałami impulsowymi czas martwy definiuje się 
jako czas, po jakim impuls na wyjściu układu powraca do poziomu linii bazowej. 
Pojawienie się kolejnego impulsu zanim poprzedni zdąŜy powrócić do poziomu linii 
bazowej powoduje zafałszowanie jego amplitudy i w rezultacie utratę informacji. Ze 
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względu na szumy ścisłe zdefiniowanie poziomu linii bazowej nie jest moŜliwe, 
w praktyce więc czas martwy określa się jako czas, po którym impuls spadnie do 
pewnego poziomu określonego względem jego amplitudy. W układzie MSGCROC czas 
martwy zdefiniowano wykorzystując widmo energetyczne elektronów konwersji reakcji 
157Gd(n, γ)158Gd. W widmie tym największy udział (ponad 91%) mają elektrony 
o energiach 29,3 keV, 71,2 keV i 78,2 keV, dlatego przyjęto jako czas martwy, czas 
powrotu impulsu odpowiadającego energii 78,2 keV do poziomu stanowiącego 5% 
amplitudy impulsu odpowiadającego energii 29,3 keV. Poziom ten znajduje się poniŜej 
amplitudy impulsu odpowiadającego wymuszeniu ładunkiem o wartości równej 
trzykrotnemu ekwiwalentnemu ładunkowi szumowemu układu, określającej rozmycie 
szumowe linii bazowej. 

3.6. Architektura układu MSGCROC 

 Opierając się na rozwaŜaniach przeprowadzonych we wcześniejszych częściach 
niniejszego rozdziału moŜna wyspecyfikować listę wymagań dla układu MSGCROC 
(Tab. 3-3) i na tej podstawie przedstawić jego architekturę (Rys. 3-10). 
  

Tab. 3-3: Specyfikacja wymagań dla układu MSGCROC. 

Parametry ekstrahowane z sygnału wejściowego X/Y, T, EX/EY 

Liczba kanałów na jeden układ 32 

Średnia częstość zliczeń na jeden kanał [kHz] 900 

Ładunek na wejściu [e-] 2·105 - 5·106 

ENC (σ rms) [e-] ~ 2000 

Przedział czasowy dla koincydencji zdarzeń X/Y [ns]  2 

Czas kształtowania w torze czasowym [ns] 25 

Czas martwy [ns] ~ 120 

Próg dyskryminacji 5σ 
 

 
 Układ MSGCROC zbudowany jest z 32 kanałów odczytowych umoŜliwiających 
ekstrakcję informacji o miejscu i czasie zdarzenia oraz o energii deponowanej 
w objętości czynnej detektora. Do pomiaru amplitudy impulsu, niosącej informację 
o energii, zastosowano klasyczny detektor szczytu impulsu (jego opis zostanie 
zaprezentowany w rozdziale 7), który wymaga znacznie dłuŜszych czasów 
kształtowania niŜ 25 ns, jakie ustalono ze względu na dokładność pomiaru czasu. Z tego 
względu za wzmacniaczem wejściowym kanał odczytowy rozdzielony został na dwa 
tory: czasowy i energetyczny. W skład toru czasowego wchodzą: szybki układ 
kształtujący, o czasie kształtowania Tp = 25 ns, komparator z układem kompensacji 
efektu wędrowania, zatrzask sygnatur czasowych oraz blok pamięci cyfrowej 
buforujący informacje o czasie zdarzenia do momentu wysłania ich do zewnętrznego 
układu akwizycji. Tor energetyczny tworzą z kolei: wolny układ kształtujący, o czasie 
kształtowania Tp = 80 ns, detektor szczytu impulsu oraz blok pamięci analogowej. 
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Rys. 3-10: Schemat blokowy układu MSGCROC. 

 
 Układ wyzwala się sygnałem z wyjścia komparatora pojawiającym się 
w odpowiedzi na impulsy o amplitudzie przekraczającej załoŜony próg dyskryminacji. 
Sygnał ten powoduje zatrzaśnięcie sygnatury czasowej i przepisanie jej do pamięci 
cyfrowej oraz wyzwolenie detektora szczytu impulsu w kanale energetycznym. Za 
wyjściem komparatora umieszczono klucz sterowany z rejestru maski, który umoŜliwia 
odłączenie sygnału wyzwalającego od kolejnych bloków kanału odczytowego tak, Ŝe 
dane z tego kanału nie będą się pojawiały na wyjściu układu. Zabieg ten pozwala na 
wyłączenie kanałów zdiagnozowanych jako wadliwe lub generujące fałszywe zliczenia. 
 Impulsy na wejściu układu pojawiają się w sposób losowy co powoduje, Ŝe 
rozkład danych wyjściowych w poszczególnych kanałach jest nierównomierny. 
MoŜliwa jest sytuacja, w której w danym momencie w Ŝadnym kanale nie będzie 
danych, a w chwilę później pojawią się one w kilku kanałach jednocześnie13. Aby 
zapewnić jak najbardziej efektywne wysyłanie takich danych do zewnętrznego układu 
zbierania danych kanały odczytowe wyposaŜono w pamięć buforującą o głębokości 
czterech zdarzeń oraz zastosowano architekturę typu token ring14 zapewniające 
derandomizację danych. Działanie architektury typu token ring sprowadza się do 
cyklicznego przekazywania uprawnień do odczytu pomiędzy kolejnymi kanałami 
i przepisywania na magistrale jedynie danych z zajętych komórek pamięci. Oprócz 
derandomizacji zapewniona jest więc równieŜ kompresja danych nie zawierających 
Ŝadnej informacji. 
 Dane na zewnątrz wysyłane są za pośrednictwem dwóch buforów: analogowego 
i cyfrowego, przy czym ze względu na znacznie większą ilość danych cyfrowych 
opisujących pojedyncze zdarzenie są one wysyłane równolegle po 8 bitów w czterech 
kolejnych pakietach. W celu synchronizacji danych analogowych i cyfrowych, 
częstotliwość wysyłania danych cyfrowych jest czterokrotnie większa od częstotliwości 
wysyłania danych analogowych i wynosi 128 MHz. Dla zapewnienia jak najmniejszej 
wraŜliwości na zakłócenia mogące się pojawiać na liniach transmisyjnych, dane 
wysyłane są w postaci róŜnicowej15, a dodatkowo w przypadku danych cyfrowych 
wykorzystano standard LVDS (ang. Low Voltage Differential Signal) [LVDS]. 
W standardzie tym róŜnica pomiędzy poziomami sygnału wynosi jedynie 400 mV, przez 

                                                 
13 PoniewaŜ w detektorze MSGC na jedno zdarzenie odpowiada średnio 3,5 paska odczytowego, więc 
dane będą się pojawiały w co najmniej 3 kanałach. 
14 Pomimo istnienia polskiego określenia architektury typu „token ring” – „sieć przekazująca Ŝeton”, 
wydaje się ona na tyle obca autorowi i nie ugruntowana w literaturze przedmiotu, Ŝe w tym przypadku 
zdecydował się pozostać przy nazewnictwie oryginalnym. 
15 Pojawiające się zakłócenia powinny być przeciwnych znaków, czyli wzajemnie się znosić. 
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co zmniejsza się prawdopodobieństwo propagowania się w układzie zakłóceń 
pochodzących ze stopni wyjściowych. Standard LVDS wykorzystano równieŜ do 
doprowadzenia sygnałów zegarowych (CLK256A i CLK256B) do układu. 
 Odpowiednie wartości prądów i napięć polaryzujących poszczególne bloki 
funkcjonalne ustawiane są za pomocą dziewięciu 8-bitowych przetworników C/A, które 
dzięki odpowiednio duŜemu zakresowi regulacji pozwalają ustawić optymalny punkt 
pracy całego układu w kaŜdych warunkach. Oprócz przetworników wykorzystywanych 
do polaryzacji, układ MSGCROC wyposaŜony jest takŜe w przetwornik ustalający próg 
dyskryminacji oraz przetwornik ustalający amplitudę sygnału kalibracyjnego. Oba te 
przetworniki są równieŜ 8-bitowe. 
 Przetestowanie pełnej funkcjonalności układu bez konieczności podłączania go 
do detektora i źródła neutronów jest moŜliwe dzięki zastosowaniu układ kalibracyjnego 
połączonego, za pośrednictwem kluczy sterowanych z rejestru maski, z kondensatorami 
testowymi CT. Dostęp do trybów testowych, konfiguracja rejestru maski oraz ustalenie 
konkretnych wartości poszczególnych przetworników odbywa się za pośrednictwem 
logiki kontrolnej, wykorzystującej do komunikacji z zewnętrznym układem zbierania 
danych interfejs pracujący w standardzie I2C (ang. inter-IC control) [Phi00]. 
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4. Parametryzacja szumów tranzystorów MOS w technologii 
AMS 0.35 µm 

 Współczesne technologie submikronowe CMOS stały się bardzo atrakcyjne do 
projektowania analogowo-cyfrowych specjalizowanych układów scalonych dla 
zastosowań w odczycie detektorów promieniowania. Specyfika zastosowań wymaga, 
aby układy takie łączyły w sobie zarówno układy cyfrowe o bardzo duŜym stopniu 
upakowania, jak i niskoszumne układy analogowe o małym poborze mocy. Technologie 
CMOS o długości bramki tranzystora poniŜej 0,8 µm pozwalają na wykonywanie 
układów o duŜej gęstości upakowania oraz o małym poborze mocy, jednakŜe 
w układach analogowych potencjalne efekty krótkiego kanału mogą stać się 
ograniczeniem z punktu widzenia wymagań szumowych. 
 W technologiach submikronowych wraz ze spadkiem długości kanału L rośnie 
natęŜenie pola elektrycznego VDS / L (VDS  – napięcie dren-źródło), którego rozkład 
naleŜy dodatkowo zacząć przyjmować jako dwuwymiarowy [Toh88], prowadzi to 
występowania tzw. efektów krótkiego kanału. Objawiają się one np. w postaci 
nadmiarowego szumu w stosunku do przewidywań wynikających z klasycznych modeli 
[Kla67, Zie62, Zie86], zakładających tranzystor o długim kanale. Taki nadmiarowy 
szum, w tranzystorach o długości bramki zbliŜającej się do minimalnej dozwolonej dla 
danej technologii, zaobserwowano w róŜnych technologiach submikronowych: 0,35 µm, 
0,25 µm, 0,18 µm oraz 0,13 µm [Ane01, Man03, Re05, Ger05, Mag05]. 
 Wraz z postępującą miniaturyzacją technologii zmniejsza się grubość tlenku 
bramkowego, a więc poprawiają się własności szumowe tranzystorów16, a ponadto 
technologie submikronowe wykazują zwiększoną odporność na uszkodzenia radiacyjne, 
co razem czyni je bardzo atrakcyjnymi do wykorzystania w projektach elektroniki front-
end dla detektorów promieniowania. Technologie te charakteryzują się jednak niskim 
napięciem zasilania, typowo 2,5 V dla technologii 0,25µm, 1,8 V dla 0,18 µm oraz 1,2 V 
dla 0,13 µm. Z tego teŜ powodu technologia 0,35 µm, dla której napięcie zasilania 
wynosi 3,3 V, wydaje się dobrym kandydatem do projektu elektroniki odczytowej 
w szczególności, gdy potrzebny jest duŜy zakres dynamiczny dla sygnałów 
analogowych. Przykładem takiej technologii jest technologia AMS 0,35 µm ([AMS]) 
dostępna w ramach EUROPRACTICE ([EUR]), co umoŜliwia łatwe wykorzystanie jej 
do mniejszych projektów badawczych. Dostawca technologii z reguły nie zapewnia 
jednak parametryzacji szumowej z uwzględnieniem efektów krótkiego kanału, co czyni 
koniecznym przeprowadzenia jej we własnym zakresie. 
 W celu optymalizacji szumowej projektu elektroniki front-end oraz pełnego 
wykorzystania moŜliwości oferowanych przez wybraną technologię naleŜy 
sparametryzować szumy w tranzystorach o geometriach przewidzianych w stopniach 
wejściowych układu. Podstawowa procedura optymalizacyjna, zaniedbująca efekty 
krótkiego kanału, prowadzi do wniosku, Ŝe w stopniu wejściowym naleŜy uŜyć 
tranzystora o minimalnej długości bramki. Wobec tego pierwszym celem pomiarów 
szumów w danej technologii będzie znalezienie takiej minimalnej długości bramki, przy 
której szum nadmiarowy wynikający z efektów krótkiego kanału, nie będzie 
kompensował redukcji szumu wynikającej ze skalowania wymiarów tranzystora. 
Drugim celem pomiarów będzie porównanie szumów w tranzystorach typu N i P. 

                                                 
16 Jak zostanie to pokazane w dalszej części rozdziału szum tranzystora MOS jest odwrotnie 
proporcjonalny do transkonduktancji, która z kolei jest odwrotnie proporcjonalna do grubości tlenku 
bramkowego. 
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Generalnie naleŜy się spodziewać, Ŝe przy tej samej geometrii bramki i tym samym 
prądzie drenu, tranzystor NMOS będzie się charakteryzował mniejszym szumem 
termicznym, natomiast większym szumem typu 1/f w stosunku do tranzystora typu 
PMOS. W przypadku projektu szybkiej elektroniki front-end, dla której szum termiczny 
jest dominującym źródłem szumów, wybór tranzystora NMOS do projektu stopnia 
wejściowego wydaje się więc być naturalny. JednakŜe w projekcie układu mieszanego 
analogowo-cyfrowego naleŜy wziąć pod uwagę takŜe inny aspekt, a mianowicie 
wraŜliwość na zakłócenia wstrzykiwane przez wspólne podłoŜe z części cyfrowej do 
części analogowej. Z tego punktu widzenia bardziej preferowane są tranzystory 
w studni, która zapewnia izolację od podłoŜa. W wybranej technologii są to tranzystory 
PMOS. Ostateczny wybór typu tranzystora wejściowego, jest więc wynikiem 
kompromisu pomiędzy optymalizacją szumową z jednej strony a wraŜliwością na 
zakłócenia propagujące się przez podłoŜe z drugiej. 

4.1. Źródła szumów w tranzystorach MOS 

 Dominujące źródła szumów w tranzystorach MOS, które naleŜy brać pod uwagę 
w większości praktycznych zastosowań to: szum typu 1/f (migotania), szum termiczny 
kanału, szum termiczny rezystancji bramki oraz szum termiczny rezystancji podłoŜa 

4.1.1. Szum typu 1/f 
 Dla niskich częstotliwości, rzędu Hz i kHz, widmo szumowe tranzystora MOS 
jest całkowicie zdominowane przez szum typu 1/f. Istnieją dwie podstawowe teorie 
tłumaczące źródło pochodzenia tego szumu [Tsi99]. Pierwsza z nich przypisuje 
powstawanie szumu 1/f fluktuacjom liczby nośników w kanale, spowodowanym przez 
efekty pułapkowania i późniejszego uwalniania nośników przez niezapełnione stany 
dozwolone istniejące na styku SiO2–Si. Druga natomiast wiąŜe szum 1/f z fluktuacjami 
ruchliwości nośników, spowodowanymi przez oddziaływanie nośników z siecią 
krystaliczną. Niemniej jednak, w obu tych teoriach gęstość widmowa mocy szumu jest 
odwrotnie proporcjonalna do częstotliwości (stąd nazwa szum 1/f) i spada ze wzrostem 
powierzchni tranzystora. Gęstość widmowa mocy szumu 1/f przeliczona na bramkę 
tranzystora dana jest, zgodnie z pierwszą teorią, wyraŜeniem [Tsi99]: 
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gdzie: a – parametr z przedziału pomiędzy 0,5 a 1, Kf – parametr technologiczny 
charakteryzujący proces produkcyjny, jest on na ogół stały dla danego procesu 
i przyjmuje dwie wartości w zaleŜności od typu tranzystora, Cox – pojemność warstwy 
tlenku na jednostkę powierzchni, W i L odpowiednio szerokość i długość bramki 
tranzystora, f –częstotliwość. 

4.1.2. Szum termiczny kanału 
 Szum termiczny, o białym widmie częstotliwościowym, jest wynikiem 
bezładnego ruchu nośników ładunku w materiale przewodzącym, spowodowanego 
pobudzeniem cieplnym i wzajemnym oddziaływaniem nośników z atomami sieci 
krystalicznej. Gęstość widmowa mocy szumu termicznego kanału uzaleŜniona jest od 
punktu pracy tranzystora. Zgodnie z klasyczną teorią szumów wylicza się ją osobno dla 
tranzystora pracującego w silnej i słabej inwersji [Tsi99]. 
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 Dla tranzystora pracującego w nasyceniu, w warunkach silnej inwersji gęstość 
widmowa mocy szumu termicznego kanału po przeliczeniu na wejście bramki wyraŜa 
się następującą zaleŜnością [Ane01]: 
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gdzie: k – stała Boltzmana, T – temperatura bezwzględna, gm – transkonduktancja 
bramki, gmb – transkonduktancja podłoŜa.  
 Dla tranzystora pracującego w nasyceniu, w warunkach słabej inwersji wzór 
(4-2) przyjmuje następującą postać [Ane01]: 
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gdzie n>1 jest zaleŜnym od technologii bezwymiarowym współczynnikiem 
określającym nachylenie charakterystyki przejściowej tranzystora w zakresie 
podprogowym. MoŜna przyjąć, Ŝe współczynnik n w słabej inwersji jest w przybliŜeniu 
równy wyraŜeniu ( )mmb gg /1+  w warunkach silnej inwersji. Warto tutaj wspomnieć, Ŝe 

w technologiach submikronowych istnieje dolne ograniczenie na współczynnik n i nie 
moŜe on być mniejszy niŜ 1,3 [Tau02]. 
 Podane formuły (4-1) – (4-3) opisujące szum 1/f oraz szum termiczny kanału 
obowiązują dla tranzystora o długim kanale. Uwzględnienie szumu nadmiarowego 
będącego wynikiem efektów krótkiego kanału, odbywa się przez wprowadzenie do nich 
współczynnika szumu nadmiarowego. PoniewaŜ celem pomiarów opisywanych 
w niniejszym rozdziale była parametryzacja szumowa konkretnej technologii, ze 
szczególnym uwzględnieniem szumu termicznego (mając na uwadze zastosowanie do 
budowy szybkiej elektroniki front-end), dlatego przyjęto współczynnik szumu 
nadmiarowego γ, jako opisujący stosunek mierzonego szumu termicznego do szumu 
termicznego wynikającego z transkonduktancji (formuły (4-2) i (4-3)). Wobec tego, 
mierzona gęstość widmowa mocy szumu termicznego kanału vn parametryzowana jest 
w postaci: 
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 W przypadku braku nadmiarowego szumu wynikającego z efektów krótkiego 
kanału, naleŜałoby się spodziewać współczynnika γ zmieniającego się od 0,81 dla słabej 
inwersji do 0,93 dla silnej inwersji (przy załoŜeniu współczynnika n = 1,3). 

4.1.3. Szum termiczny rezystancji bramki 
 Minimalizację gęstości widmowej mocy szumu termicznego kanału osiąga się 
przez takie dobranie prądu drenu ID oraz rozmiarów tranzystora W i L, aby osiągnąć jak 
największą wartość transkonduktancji tranzystora gm, która znajduje się w mianowniku 
wyraŜeń (4-2) i (4-3). W najprostszym przypadku prowadzi to do maksymalizacji 
stosunku W/L, co z kolei powoduje wzrost rezystancji rozproszonej bramki. Dla duŜych 
tranzystorów, o stosunku W/L rzędu kilku tysięcy rezystancja rozproszona bramki RG 
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moŜe stanowić dominujące źródło szumów znajdujące się bezpośrednio na wejściu 
wzmacniacza, o gęstości widmowej mocy danej wzorem: 
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 Wartość rezystancji RG jest bardzo silnie uzaleŜniona od projektu masek 
tranzystora. W przypadku tranzystora o wieloelementowej bramce, o elementach 
bramki połączonych równolegle tylko z jednej strony (Rys. 4-1a), rezystancja 
rozproszona bramki wyraŜa się w następujący sposób [Raz94]: 
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gdzie Ri jest rezystancją pojedynczego elementu bramki, natomiast m liczbą elementów. 
Dla tranzystora, o elementach bramki połączonych równolegle z obu stron (Rys. 4-1b), 
rezystancja rozproszona bramki redukuje się czterokrotnie [Tsa00] i wyraŜa w postaci: 
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 Warto tutaj zaznaczyć, Ŝe zwiększanie liczby elementów bramki w celu 
obniŜenie jej rezystancji rozproszonej, powoduje zwiększanie powierzchni tranzystora, 
a co za tym idzie równieŜ jego pojemności rozproszonej do podłoŜa. Pojemność ta 
w przypadku układów odczytowych połączonych z detektorami o małej pojemności 
moŜne powodować znaczący wzrost ekwiwalentnego ładunku szumowego danego 
równaniem (3-6). Liczba elementów bramki musi więc być kompromisem pomiędzy 
rezystancją a pojemnością rozproszoną. 
 

 (a) 

kontakt do warstwy aktywnej polikrzem metal warstwa aktywna 

źródło 

dren 

bramka 

(b) 

dren 

źródło 

bramka 

 
Rys. 4-1: Sposób połączenia elementów bramki w tranzystorze wielobramkowym: (a) równolegle 

z jednej strony, (b) równolegle obustronnie. 

4.1.4. Szum termiczny rezystancji podłoŜa 
 Kolejnym źródłem szumu termicznego w tranzystorze MOS jest rezystancja 
rozproszona podłoŜa RB. Pochodząca od niej gęstość widmowa mocy szumu, 
przeliczona na bramkę wyraŜa się następująco [Ane01]: 
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Rezystancja rozproszona podłoŜa jest bardzo trudna do analitycznego obliczenia, 
dlatego nie wyznacza się jej bezpośrednio. Istnieje natomiast moŜliwość zastosowania 
metody pomiarowej, która umoŜliwia wyznaczenie z całkowitego widma szumów 
termicznych składowej pochodzącej od rezystancji rozproszonej podłoŜa. Niestety 
wykorzystywana w pomiarach struktura pomiarowa, ze względu na swoją prostotę, 
uniemoŜliwiła wyekstrahowanie tej składowej, w związku z czym prezentowane 
w dalszej części wyniki mogą być w niewielkim stopniu zawyŜone, co jednak nie 
wystarcza do wytłumaczenia zaobserwowanego szumu nadmiarowego.  

4.1.5. Inne źródła szumów 
 Inne źródła szumów takie jak np. indukowany prąd bramki, spowodowany przez 
pojemnościowe sprzęganie fluktuacji napięciowych w kanale do bramki, stają się 
znaczące dopiero w bardzo wysokich częstotliwościach, sięgających dziesiątek GHz 
[Tsa00], wychodzących daleko poza pasmo interesujące z punktu widzenia 
opisywanego projektu, w związku z czym moŜna je zaniedbać. Przy poprawnym 
projekcie masek tranzystora zaniedbać moŜna równieŜ szum termiczny generowany 
przez rezystancje metalicznych kontaktów obszarów drenu i źródła. 

4.2. Struktura testowa 

 W skład zaprojektowanej struktury testowej wchodzą trzy tranzystory typu N 
i trzy tranzystory typu P o jednakowej szerokości bramek W = 2016 µm i trzech 
róŜnych długościach: L = 0,35 µm, 0,4µm oraz 0,5 µm. Plan masek struktury testowej 
przedstawiony jest na Rys. 4-2. KaŜdy tranzystor wyposaŜony jest w trzy końcówki 
podłączone do zewnętrznych pól kontaktowych: osobne bramkę (G) i dren (D) oraz 
źródło (S) połączone z podłoŜem wspólne dla wszystkich trzech tranzystorów danego 
typu (N lub P).  
 

  

NS N3D N3G N2D N2G N1D N1G 

PS P3D P3G P2D P2G P1D P1G 

 
Rys. 4-2: Plan masek struktury testowej. 
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  W celu zminimalizowania rezystancji rozproszonej bramki tranzystory 
zaprojektowano jako połączenie równoległe dwunastu dwunastoelementowych 
segmentów, o szerokości pojedynczego elementu bramki w = 14 µm tak, Ŝe na 
całkowitą szerokość bramki W = 2016 µm składają się w sumie 144 elementy.   
 Rys. 4-3 przedstawia plan masek tranzystora NMOS o długości bramki 
L = 0,35 µm. Przy połączeniu elementów bramki z obu stron, zgodnie ze wzorem (4-7), 
jego rezystancja rozproszona bramki wynosi 0,16 Ω (w przypadku analogicznego 
tranzystora PMOS jest to 0,26 Ω) i jest całkowicie do pominięcia w rozwaŜaniach 
szumowych17. Z kolei pojemność rozproszona tego tranzystora wynosi ok. 2pF i w 
porównaniu z pojemnością jednego paska detektora MSGC wynoszącą 23 pF jest 
równieŜ do zaniedbania. 
 

 
 Rys. 4-3: Plan masek tranzystora NMOS o wymiarach W/L równych 2016µm / 0,35µm. 

4.3. Układ pomiarowy 

 Na Rys. 4-4 przedstawiono schemat blokowy układu pomiarowego. Układ ten 
wykorzystuje ideę pomiarową powszechnie stosowaną przy parametryzacji szumów 
tranzystorowych struktur MOS [Dab91, Fac98, Mag01, Ted92]. Szum prądu drenu 
badanego tranzystora (DUT) konwertowany jest na szum napięciowy we wzmacniaczu 
transrezystancyjnym zbudowanym w oparciu o niskoszumowy szerokopasmowy 
wzmacniacz operacyjny (AD829). Gęstość widmowa mocy szumów oraz 
charakterystyka częstotliwościowa są mierzone przy wykorzystaniu analizatora widma 
HP4195A i aktywnej sondy pomiarowej HP41800A. Punkt pracy badanego tranzystora 
jest ustalany przez układ polaryzujący zasilany z analizatora parametrów przyrządów 
półprzewodnikowych HP4145B, który zapewnia stabilne napięcia zasilające 
i jednocześnie umoŜliwia monitorowanie aktualnej wartości prądu drenu. 
 Celem dokładnego pomiaru szumów badanego tranzystora naleŜy zadbać o to, 
aby ekwiwalentny wejściowy szum na wejściu wzmacniacza transimpedancyjnego był 
znacząco niŜszy w porównaniu z szumem na wyjściu badanego tranzystora. Warunek 
ten jest łatwy do spełnienia w niskich częstotliwościach, jednakŜe w wysokich 
częstotliwościach, w zaleŜności od wymiarów testowanego tranzystora oraz prądu 
drenu, wzmocnienie tranzystora spada i jego szum wyjściowy staje się porównywalny 
z szumem tła, wyznaczając w ten sposób górną granicę pasma, w którym szum 
mierzony jest z zadowalającą dokładnością. Innym potencjalnym źródłem błędu 
pomiaru moŜe być impedancja wyjściowa badanego tranzystora, która stanowi 
składową całkowitej impedancji na wejściu wzmacniacza transimpedancyjnego. 

                                                 
17 Dla porównania, przy bramce jednoelementowej rezystancja rozproszona bramki wynosiłaby 3,3 kΩ 
(5,3 kΩ dla tranzystora PMOS) i byłaby dominującym źródłem szumów. 
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Impedancja ta determinuje wkład wejściowego szumu prądowego wzmacniacza do tła 
szumowego całego układ pomiarowego. Wynika stąd, Ŝe z podłączonym tranzystorem 
testowym wkład do mierzonego widma szumów pochodzący od wzmacniacza będzie 
inny niŜ do tła szumowego mierzonego bez tranzystora. W celu minimalizacji tego 
źródła błędu impedancja wejściowa wzmacniacza powinna być moŜliwie mała. 
 

 

DUT 

UKŁAD 
POLARYZUJĄCY 

HP4195A 
ANALIZATOR WIDMA 

SW 

1 2 

 
Rys. 4-4: Schemat blokowy układu testowego. 

 
 Gęstość widmowa mocy szumów tła układu pomiarowego jest na poziomie 
1,2 nV/Hz1/2 dla częstotliwości do około 1 MHz, powyŜej której nieco się podnosi. 
Impedancja wejściowa wzmacniacza transimpedancyjnego jest uzaleŜniona od wartości 
rezystancji w pętli sprzęŜenia zwrotnego oraz od wzmocnienia wzmacniacza 
operacyjnego w otwartej pętli. W zaleŜności od transkonduktancji testowanego 
tranzystora, rezystor w pętli moŜe być zmieniany celem optymalizacji uŜytecznego 
pasma pomiarowego. Dla tranzystorów o duŜych wartościach stosunku W/L, 
wykorzystywany układ pomiarowy pozwala na dokładny pomiar szumów w paśmie do 
10 MHz. 
 KaŜdy pomiar dla danego tranzystora i danego prądu drenu wykonany jest 
w trzech krokach: w pierwszym mierzona jest charakterystyka częstotliwościowa całego 
układu Av(f) – klucz SW w pozycji (1), następnie gęstość widmowa mocy szumu na 
wyjściu układu vm(f) z bramką tranzystora sprzęŜoną pojemnościowo do masy – klucz 
SW w pozycji (2) i wreszcie w trzecim kroku mierzona jest gęstość widmowa mocy 
szumu tła vb(f) przy usuniętym tranzystorze, ale z układem polaryzującym podłączonym 
do wejścia wzmacniacza transrezystancyjnego – klucz SW w pozycji (2). Na tej 
podstawie obliczana jest gęstość widmowa ekwiwalentnego napięcia wejściowego 
szumów badanego tranzystora zgodnie z następującą formułą:  
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 Widmo szumów mierzone było w paśmie od 10 kHz do 10 MHz. Na jeden 
pomiar w pełnym paśmie składało się 400 pomiarów wykonywanych z oknem 1 kHz. 
Ostateczny kształt widma uzyskano przez uśrednienie 100 pomiarów w pełnym paśmie. 
 Parametry małosygnałowe badanych struktur, transkonduktancje gm i rezystancje 
wyjściowe rds, dla poszczególnych punktów pracy, w których wykonywano pomiary 
szumów wyznaczono na podstawie stałoprądowych charakterystyk przejściowych 
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ID = f(UGS) i wyjściowych ID = f(UDS) zmierzonych przy uŜyciu analizatora parametrów 
przyrządów półprzewodnikowych HP4145B. 

4.4. Wyniki pomiarów 

 Pomiary zostały wykonane dla tranzystorów pracujących w nasyceniu, dla 
prądów drenu z zakresu od 0,5 mA do 1,5 mA, przy napięciu dren-źródło VDS = 0,5 V. 
Zakres prądów i napięcie VDS zostały tak dobrane, aby odpowiadały przewidywanym 
warunkom polaryzacji tranzystora wejściowego przedwzmacniacza. PoniewaŜ 
testowane tranzystory są przewidziane jako elementy wejściowe szybkiego 
przedwzmacniacza, dlatego w analizie szumowej szczególny nacisk zostanie połoŜony 
na składową termiczną mierzonego widma szumowego. 
 Rys. 4-5 i Rys. 4-6 przedstawiają widmo ekwiwalentnego szumu wejściowego 
dla tranzystorów odpowiednio N- i PMOS o róŜnych długościach bramki, 
spolaryzowanych takim samym prądem ID=0,5mA. Łatwo na nich od razu zauwaŜyć 
znaczącą róŜnicę w niskoczęstotliwościowej części widma. Zgodnie z przewidywaniami 
poziom szumów 1/f tranzystorów PMOS jest znacząco mniejszy w stosunku do 
tranzystorów NMOS. Nachylenie widma szumów 1/f jest bliskie jedności dla 
tranzystorów typu N, dla tranzystorów typ P jest natomiast znacznie mniejsze. 
Zachowanie szumu niskoczęstotliwościowego w badanej technologii jest 
charakterystyczne dla tranzystorów o stosunkowo grubym tlenku bramkowym. Ze 
zmniejszaniem się grubości tlenku poziom szumów 1/f w tranzystorach PMOS wzrasta, 
a nachylenie widma staje się bliŜsze jedności tak, Ŝe szum 1/f w tranzystorach P- 
i NMOS staje się zbliŜony [Ane01, Mag05]. 
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Rys. 4-5: Gęstość widmowa ekwiwalentnego szumu wejściowego dla tranzystorów NMOS o róŜnych 
długościach bramki, przy stałym prądzie drenu [Fiu06]. 

 
 Poziomy szumu termicznego zostały wyznaczone jako średnie z płaskich, 
wysokoczęstotliwościowych zakresów widm (częstotliwości z przedziału 2÷10 MHz). 

Teoretycznie moŜna próbować dopasować całe widmo do wyraŜenia αfbavn /+= , 
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jednak w przypadku, gdy szum w niskich częstotliwościach zawiera inne składowe 
obok f -α dopasowanie takie nie odtwarza poprawnie poziomu szumu termicznego. 
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Rys. 4-6: Gęstość widmowa ekwiwalentnego szumu wejściowego dla tranzystorów PMOS o róŜnych 
długościach bramki, przy stałym prądzie drenu [Fiu06]. 

 
 Wyniki pomiarów zostały zebrane w Tab. 4-1 i Tab. 4-2. Celem porównania 
wyników z modelem teoretycznym, obok wyznaczonych poziomów szumu termicznego 
vn umieszczono tam równieŜ wartości zmierzonej transkonduktancji gm, poziom szumu 

termicznego opowiadającego zmierzonej transkonduktancji mT gkTv /4= oraz 

współczynnik γ zgodnie z formułą (4-4). Dla ilustracji rozrzutu mierzonych parametrów 
pokazano wyniki dla dwóch zestawów tranzystorów testowych. 
 Porównując wartości zmierzonych transkonduktancji moŜna zauwaŜyć, Ŝe są 
one prawie niezaleŜne od długości bramki, czyli od stosunku W/L (szczególnie 
widoczne jest to dla struktur PMOS), co pozwala wyciągnąć wniosek, Ŝe dla prądu 
drenu ID = 0,5 mA tranzystory pracują blisko słabej inwersji [Ane01]. Oznacza to, Ŝe 
transkonduktancja nie zaleŜy od ruchliwości nośników ładunku tylko od współczynnika 
emisji złącza i w rezultacie róŜnica między tranzystorami P- i NMOS jest niewielka. 
Niemniej jednak transkonduktancja struktur typu N jest systematycznie większa niŜ 
struktur typu P i co za tym idzie szum termiczny jest mniejszy dla tranzystorów NMOS. 
 
Tab. 4-1: Wyniki pomiarów szumu termicznego dla tranzystorów NMOS o róŜnych długościach bramki, 

przy stałym prądzie drenu ID = 0,5 mA [Fiu06]. 

0,35 0,40 0,50 L [µm] 

#1 #2 #1 #2 #1 #2 

gm [mA/V] 11,5 11,5 11,5 11,3 11,1 10,9 

vT [nV/√Hz] 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23 

vn [nV/√Hz] 1,43 1,40 1,36 1,43 1,33 1,32 

γ 1,19 1,17 1,13 1,18 1,09 1,07 
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Tab. 4-2: Wyniki pomiarów szumu termicznego dla tranzystorów PMOS o róŜnych długościach bramki, 
przy stałym prądzie drenu ID = 0,5 mA [Fiu06]. 

0,35 0,40 0,50 L [µm] 

#1 #2 #1 #2 #1 #2 

gm [mA/V] 8,0 8,1 8,3 7,9 8,1 8,0 

vT [nV/√Hz] 1,43 1,43 1,41 1,44 1,43 1,44 

vn [nV/√Hz] 1,60 1,58 1,50 1,54 1,55 1,53 

γ 1,12 1,10 1,06 1,07 1,08 1,06 

 
 Wyznaczone współczynniki γ są większe niŜ teoretyczne wartości 0,81 
w warunkach słabej inwersji oraz 0,93 dla silnej inwersji i wyraźnie zwiększają się dla 
tranzystorów o coraz krótszych kanałach, co świadczy o obecności szumu 
nadmiarowego, będącego wynikiem efektów krótkiego kanału. Zwiększanie długości 
kanału przy zachowaniu stałego prądu polaryzującego przesuwa nieco punkt pracy 
tranzystora w kierunku umiarkowanej inwersji, jednak przejście od słabej do silnej 
inwersji, czyli zmiana współczynnika szumu termicznego z ½ w równaniu (4-3) na ⅔ 
w równaniu (4-2) wymaga zmiany znormalizowanego prądu drenu ID·L/W o około 
cztery rzędy wielkości [Ane01, Enz95]. Tymczasem zwiększenie długości bramki 
o czynnik około 1,4 (zmiana L z 0,35 µm na 0,5 µm) zmienia współczynnik szumowy 
o mniej niŜ 1%. Wynika stąd, Ŝe wzrost współczynnika γ przy malejącej długości 
bramki naleŜy wiązać ze wzrostem natęŜenia pola elektrycznego w kanale, czyli 
efektami krótkiego kanału. 
 Porównanie współczynników γ dla tranzystorów PMOS i NMOS prowadzi do 
wniosku, Ŝe efekty krótkiego kanału bardziej uwidaczniają się w tranzystorach typu N, 
i Ŝe w obu przypadkach uŜycie tranzystorów o minimalnej długości bramki skutkuje 
większym szumem termicznym niŜ w przypadku tranzystorów z dłuŜszymi bramkami. 
W przypadku tranzystora PMOS moŜna ponadto stwierdzić, Ŝe tranzystor o długości 
bramki L = 0,4 µm charakteryzuje się najmniejszymi szumami termicznymi 
i najmniejszym współczynnikiem γ, co oznacza wysycenie efektów krótkiego kanału 
przy tej długości bramki. 
 NaleŜy się spodziewać, Ŝe efekty krótkiego kanału będą coraz bardziej widoczne 
przy przechodzeniu tranzystorów od pracy w warunkach słabej inwersji w stronę silnej 
inwersji. W celu sprawdzenia tej hipotezy, w badanej technologii, przeprowadzono 
pomiary widma szumów dla róŜnych wartości prądów drenu. Na Rys. 4-7 i Rys. 4-8 
pokazano widma ekwiwalentnego szumu wejściowego zmierzone dla tranzystorów 
NMOS i PMOS o minimalnej długości bramki, dla prądów drenu od 0,5 mA do 1,5 mA, 
natomiast kompletne wyniki pomiarów zostały zebrane w Tab. 4-3 i Tab. 4-4. 
 Zgodnie z przewidywaniami moŜna zaobserwować wzrost współczynników γ ze 
wzrostem prądu drenu, co potwierdza postulowaną powyŜej hipotezę. Warto zwrócić 
równieŜ uwagę, Ŝe zwiększanie prądu drenu powyŜej 1 mA nie przynosi znaczącego 
spadku poziomu szumu termicznego vn, skutkować natomiast będzie wzrostem poboru 
mocy, co szczególnie w przypadku układów wielokanałowych, moŜe stanowić istotne 
ograniczenie. 
 Generalnie moŜna stwierdzić, Ŝe zarówno względny wzrost współczynnika γ 
z prądem drenu, jak i jego wartości bezwzględne są większe dla tranzystorów typu 
NMOS. Oznacza to, Ŝe przewaga tego typu tranzystora w postaci większej 
transkonduktancji, a co za tym idzie teoretycznie mniejszego szumu termicznego, przy 
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tym samym prądzie drenu, jest częściowo kompensowana przez większy udział szumu 
nadmiarowego będącego wynikiem efektów krótkiego kanału. 
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Rys. 4-7: Gęstość widmowa ekwiwalentnego szumu wejściowego dla tranzystora NMOS o minimalnej 
długości bramki, przy róŜnych prądach drenu [Fiu06]. 
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Rys. 4-8: Gęstość widmowa ekwiwalentnego szumu wejściowego dla tranzystora PMOS o minimalnej 
długości bramki, przy róŜnych prądach drenu [Fiu06]. 

 
 Porównanie poziomów szumu termicznego tranzystorów PMOS i NMOS o tej 
samej geometrii bramki i przy tym samy prądzie drenu pokazuje, Ŝe poziom szumu 
termicznego jest mniejszy dla tranzystora typu NMOS, przy czym róŜnica pomiędzy 
nimi nie przekracza 15%. W porównaniu z większą odpornością na zakłócenia mogące 
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propagować się przez podłoŜe od bloków cyfrowych tak niewielka róŜnica w poziomie 
szumu termicznego powoduje, Ŝe korzystniejsze będzie uŜycie jako tranzystora 
wejściowego tranzystora typu PMOS. 
 
Tab. 4-3: Wyniki pomiarów szumu termicznego dla tranzystorów NMOS o minimalnej długości bramki, 

przy róŜnych prądach drenu ID [Fiu06]. 

0,5 1,0 1,5 ID [mA] 

#1 #2 #1 #2 #1 #2 

gm [mA/V] 11,5 11,5 20,4 20,4 27,2 27,5 

vT [nV/√Hz] 1,20 1,20 0,90 0,90 0,78 0,78 

vn [nV/√Hz] 1,43 1,40 1,17 1,16 1,08 1,07 

γ 1,19 1,17 1,30 1,29 1,39 1,37 

 
Tab. 4-4: Wyniki pomiarów szumu termicznego dla tranzystorów PMOS o minimalnej długości bramki, 

przy róŜnych prądach drenu ID [Fiu06]. 

0,5 1,0 1,5 ID [mA] 

#1 #2 #1 #2 #1 #2 

gm [mA/V] 8,0 8,1 13,6 13,7 18,0 17,8 

vT [nV/√Hz] 1,43 1,43 1,10 1,10 0,96 0,96 

vn [nV/√Hz] 1,60 1,58 1,27 1,30 1,22 1,17 

γ 1,12 1,10 1,16 1,18 1,27 1,22 
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5. Ekstrakcja sygnału z detektora – układy Front-End 

5.1. Wzmacniacz wejściowy 

 Typowym stopniem wejściowy, wykorzystywanym powszechnie w układach 
odczytowych detektorów promieniowania, jest wzmacniacz ładunkowy z rezystywną 
pętla sprzęŜenia zwrotnego RF –CF (Rys. 3-3). Układ ten całkuje wejściowy impuls 
prądowy z detektora na pojemności CF, która jest rozładowywana ze stałą czasową 
τreset = RF ·CF, aby nie doprowadzić do nasycenia wzmacniacza. Wartości pojemności CF 
oraz rezystancji RF, zdeterminowane są zastosowaniem układu i definiują jego 
podstawowe parametry. Pojemność CF, przy załoŜeniu odpowiednio duŜego 
wzmocnienia układu w otwartej pętli, ustala wzmocnienie ładunkowe, natomiast 
rezystancja RF decyduje o czasie powrotu impulsu wyjściowego do poziomu bazowego, 
czyli o czasie martwym układu. 
 Zgodnie ze specyfikacją wymagań układu MSGCROC (Tab. 3-3) ładunek na 
jego wejściu mieści się w granicach od 2·105 do 5·106 e- (w zaleŜności od wzmocnienia 
gazowego w detektorze), natomiast czas martwy nie powinien przekraczać 120 ns. 
Oznacza to, Ŝe stopień wejściowy układu powinien charakteryzować się stosunkowo 
niskim wzmocnieniem ładunkowym oraz bardzo krótkim czasem powrotu impulsu do 
poziomu bazowego, co przekłada się na pojemność CF o wartości rzędu pojedynczych 
pF i rezystancję RF o wartości rzędu kilkudziesięciu kΩ. Dodatkowo stopień ten 
powinien równieŜ zapewniać moŜliwość dopasowania własnego wzmocnienia do 
aktualnego wewnętrznego wzmocnienia w detektorze MSGC, co w praktyce najłatwiej 
osiągnąć stosując wymienne pętle sprzęŜenia zwrotnego o odpowiednio dobranych 
wartościach pojemności CF i rezystancji RF.  
 W układach, w których szczególnie waŜne jest zagwarantowanie jak 
najszybszego powrotu do poziomu bazowego istnieje moŜliwość zastosowania nieco 
innej konfiguracji pętli sprzęŜenia zwrotnego niŜ w postaci równoległego połączenia 
kondensatora i rezystora. W układach tych moŜna wykorzystać filtru typu T 
zmostkowane (Rys. 5-1), który w porównaniu z klasyczną konfiguracją pętli pozwala 
uzyskać impuls o krótszym czasie powrotu do poziomu bazowego. 
 

 

out in 

VDD 

RF1 RF2 

CF2 

CF 

– K0 

 
Rys. 5-1: Schemat blokowy filtru typu T zmostkowane. 

 
 Znormalizowana transmitancja filtru typu T zmostkowane, przy załoŜeniu 
RF1 = RF2 = RF, wyraŜa się następująco [Gra97]: 
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 Dobranie pojemności CF i CF2 w ten sposób, aby spełniona była zaleŜność 
CF2 < CF gwarantuje, Ŝe wyraŜenie pod pierwiastkiem we wzorach (5-5) i (5-6) jest 
zawsze dodatnie i mniejsze od jedności, zatem oba bieguny są rzeczywiste. Rzeczywiste 
bieguny funkcji przenoszenia powodują, Ŝe odpowiedź impulsowa układu opada 
asymptotycznie do poziomu bazowego i jest wolna od przerzutów. Filtr typu T 
zmostkowane w takiej właśnie konfiguracji został zastosowany w stopniu wejściowym 
układu MSGCROC. 
 Wewnętrzne wzmocnienie gazowe detektora MSGC uzaleŜnione jest od 
ciśnienia wypełniającego go gazu roboczego oraz od napięcia polaryzującego. Celem 
dopasowania się do aktualnego wzmocnienia w detektorze układ MSGCROC ma 
moŜliwość pracy w jednej z pięciu konfiguracji wzmocnienia: ×1, ×2, ×4, ×8 i ×16. 
Zmiana wzmocnienia układu odbywa się poprzez wymianę pętli sprzęŜenia zwrotnego 
wzmacniacza wejściowego (Rys. 5-2). W kolejnych konfiguracjach sukcesywnie 
zmniejszają się pojemności przy jednoczesnym wzroście rezystancji tak, aby zapewnić 
jednakowy czas powrotu do poziomu bazowego. Problem doboru wartości 
poszczególnych elementów w zaleŜności od konfiguracji zostanie omówiony w dalszej 
części rozdziału. 
 Rys. 5-3 przedstawia schemat18 wzmacniacza wejściowego w otwartej pętli. Jest 
on zbudowany z tranzystorów M1, MSR, M2 i MLD, pracujących w konfiguracji 
zawiniętej kaskody oraz wyjściowego wtórnika źródłowego MPLD, MPSF. Przesuwniki 
napięcia MD1-3 oraz MD4 zapewniają odpowiedni punkt pracy tranzystorów M2 i MPSF. 
Wzmocnienie w otwartej pętli K0 takiego układu wyraŜa przybliŜona formuła [Gry02]: 
 

                                                 
18 Na wszystkich schematach, gdy tranzystor MOS narysowany jest jako element trójkońcówkowy 
(bramka, źródło, dren) oznacza to, Ŝe jego podłoŜe połączone jest ze źródłem. 
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gdzie: gm1 – transkonduktancja bramki tranzystora M1,  

gdsLD – konduktancja źródło-dren tranzystora MLD. 
Przy nominalnym prądzie polaryzującym iPRE = 250 µA wzmocnienie w otwartej pętli 
wzmacniacza wejściowego wynosi 2500 V/V.  
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Rys. 5-2: Uproszczony schemat blokowy wzmacniacza wejściowego. 

 
 

M2 M1 

MSR 

vdd! 

gnd! 

IN 

MRD MR1 

iPRE 

pre_out 

cas_out 

MLD 

MD1 

MD3 

MD2 

MD4 

MRD4 

MR2 
MPLD 

MPSF 

MRD4A 

gnd! 

 
Rys. 5-3: Schemat wzmacniacza wejściowego w otwartej pętli. 

 
 Na Rys. 5-4 pokazano wynik symulacji odpowiedzi impulsowej wzmacniacza 
wejściowego, dla konfiguracji wzmocnienia ×1, na wymuszenie w postaci trójkątnego 
impulsu prądowego o czasie trwania 8 ns (czas narastania i czas opadania wynoszą po 
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4 ns) i wysokości Qin /4 ns, gdzie Qin jest ładunkiem dostarczanym na wejście układu. 
Taki kształt impulsu wejściowego stanowi dobre przybliŜenie rzeczywistego impulsu 
z detektora MSGC. Zakres ładunków od 100 fC do 800 fC odpowiada elektronom 
konwersji powstającym w reakcji 157Gd(n, γ)158Gd o energiach 29÷240 keV dla 
maksymalnego wzmocnienia gazowego detektora, ładunek 50 fC odzwierciedla proces 
podziału ładunku pomiędzy elektrodami odczytowymi natomiast 33 fC stanowi próg 
dyskryminacji (odpowiednik 10 keV). Praca w innych konfiguracjach wzmocnienia 
zakłada proste podzielenie zakresu ładunków dla wzmocnienia ×1, odpowiednio przez 
czynniki 2, 4, 8 i 16. Na rysunku tym moŜna zaobserwować, Ŝe czas powrotu do 
poziomu bazowego T5% wynosi 145 ns, czyli przekracza zakładane 120 ns. Zgodnie ze 
wzorem (3-23) przy takim czasie martwym strata danych jest na poziomie 12%, co 
powoduje, Ŝe juŜ w stopniu wejściowym jest przekroczona granica zakładanej straty 
danych, ale na obecnym etapie projektu zostało to zaakceptowane.  
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Rys. 5-4: Odpowiedź impulsowa wzmacniacza wejściowego (konf. ×1). 

 
 Na Rys. 5-5 pokazano z kolei zaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej 
wzmacniacza wejściowego od ładunku wejściowego dla konfiguracji wzmocnienia ×1. 
Rysunek ten pozwala wyznaczyć wzmocnienie ładunkowe tej konfiguracji oraz 
oszacować liniowość układu dla ładunków wejściowych z zakresu od 33 fC do 800 fC. 
Wzmocnienie ładunkowe wynosi 0,206 mV/fC, natomiast błąd nieliniowości całkowej 
zmienia się od 4% dla ładunku 33 fC do wartości poniŜej 0,5% dla ładunków z zakresu 
od 100 fC do 800 fC. 
 Dla sprawdzenia wartości krotności poszczególnych konfiguracji wzmocnienia, 
przeprowadzono symulacje odpowiedzi impulsowej wzmacniacza wejściowego dla 
stałej wartości ładunku wejściowego Qin = 50 fC, który to ładunek mieści się w zakresie 
dynamicznym wszystkich konfiguracji. Wynik symulacji przedstawiony jest na Rys. 
5-6, natomiast w Tab. 5-1 zebrano wartości amplitud poszczególnych impulsów oraz 
wartości krotności poszczególnych konfiguracji, otrzymane jako stosunki amplitudy 
przy danej krotności do amplitudy przy krotności jeden. 
 Rys. 5-6 pokazuje, Ŝe konfiguracje ×1, ×2 i ×4 zachowują ten sam kształt 
impulsu, natomiast w przypadku konfiguracji ×8 i ×16 wydłuŜeniu ulega czas 
kształtowania. Trudno natomiast na jego podstawie jednoznacznie stwierdzić jak ze 
zmianą konfiguracji zmienia się czasu powrotu impulsu do poziomu bazowego. Dlatego 
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w celu wyraźniejszego zobrazowania róŜnic pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami 
na Rys. 5-7 przedstawiono odpowiedzi impulsowe wzmacniacza wejściowego dla 
stałego iloczynu wzmocnienia i ładunku wejściowego, które w idealnym przypadku 
powinny się pokrywać. W Tab. 5-2 zebrano amplitudy poszczególnych impulsów. 
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Rys. 5-5: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej wzmacniacza wejściowego od wartości ładunku 

wejściowego (konf. ×1). 
 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

2,34

2,36

2,38

2,40

2,42

2,44

2,46

2,48

2,50

 Q
in
 = 50 fC

   x 1
   x 2
   x 4
   x 8
   x 16

N
a
p
ię
c
ie
 [
V
]

Czas [ns]  
Rys. 5-6: Odpowiedź impulsowa wzmacniacza wejściowego dla róŜnych konfiguracji wzmocnienia. 

 
 Rys. 5-7 pokazuje, Ŝe w przypadku konfiguracji ×2, ×4 i ×8 wzmocnienie jest 
większe, natomiast w przypadku konfiguracji ×16 mniejsze niŜ wynikałoby to załoŜeń 
projektu danej konfiguracji. Dodatkowo bardzo wyraźnie uwidacznia on skrócenie 
czasu powrotu do poziomu bazowego konfiguracji ×2, ×4 i ×8 w stosunku do 
konfiguracji ×1. Dla konfiguracji ×16 czas ten nieznacznie wydłuŜa się. 
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Tab. 5-1: Amplituda impulsów na wyjściu wzmacniacza wejściowego oraz krotności wzmocnienia 
w zaleŜności od konfiguracji ( Qin = 50 fC). 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

Amp. [mV] 10,1 20,8 42,4 87,8 158,7 

Wzmocnienie 1,00 2,06 4,20 8,70 15,71 
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Rys. 5-7: Odpowiedź impulsowa wzmacniacza wejściowego dla stałego iloczynu wzmocnienia i ładunku 

wejściowego. 
 

Tab. 5-2: Amplituda impulsów na wyjściu wzmacniacza wejściowego dla stałego iloczynu 
wzmocnienia i ładunku wejściowego. 

Konf., Qin [fC] ×1, 400 ×2, 200 ×4, 100 ×8, 50 ×16, 25 

Amp. [mV] 82,9 83,9 85,5 87,8 79,0 
 

 
 Zaobserwowane rozbieŜności wynikają z projektu masek układu. Teoretycznie, 
na etapie symulacji moŜna tak dobrać wartości poszczególnych elementów składowych 
pętli sprzęŜenia zwrotnego wzmacniacza wejściowego, aby zapewnić wzmocnienie 
idealnie odpowiadające wartości krotności danej konfiguracji. W praktyce jednak, juŜ 
na tym etapie trzeba wziąć pod uwagę ograniczenia, jakie nakłada projekt masek19. 
W tym przypadku waŜne jest, aby wszystkie kanały układu charakteryzowały się tym 
samym wzmocnieniem dla danej konfiguracji, które to wzmocnienie nie musi idealnie 
pokrywać się z załoŜeniami projektowymi. 
 Jedną z reguł projektowych zapewniających jednorodność parametrów 
elektrycznych w układzie wielokanałowym jest budowanie elementów z komórek 
elementarnych. PoniewaŜ ze względu na ograniczenia powierzchniowe, 
korzystniejszym jest wykorzystanie segmentacji rezystancji niŜ pojemności20, dlatego 
pętle sprzęŜenia zwrotnego odpowiadające poszczególnym konfiguracjom wzmocnienia 
zbudowane są rezystorów o odpowiednio dobranych komórkach elementarnych oraz 

                                                 
19 Więcej informacji na ten temat moŜna znaleźć w rozdziale 6.3 oraz w rozdziale 9. 
20 Dla konfiguracji ×1, ×2 i ×4 rezystancje zajmują o wiele mniejszą powierzchnię niŜ pojemności. 
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kondensatorów, których pojemność zapewnia osiągnięcie określonego wzmocnienia 
i czasu powrotu do poziomu bazowego. Tab. 5-3 zawiera wartości elementów pętli 
sprzęŜenia zwrotnego w zaleŜności od konfiguracji. 
 

Tab. 5-3: Wartości elementów w pętli sprzęŜenia zwrotnego dla poszczególnych konfiguracji. 

Konf., G ×1, 0 ×2, 1 ×4, 2 ×8, 3 ×16,4 

RG [Ω] 6315,8 10105,3 20210,5 42666,7 117333,0 

CG1 [pF] 3,89918 1,84949 0,90011 0,37971 0,21012 

CG2 [pF] 3,49885 1,69937 0,49939   
 

 
 Ułamkowe wartości elementów wynikają ze skalowania wymiarów 
geometrycznych, a nie parametrów elektrycznych. W przypadku konfiguracji ×2 i ×4 
rezystory zbudowano z komórek o wymiarach W/L = 4µm/32µm, w konfiguracji ×8 
wymiary pojedynczej komórki to W/L = 2µm/32µm, w konfiguracji ×16 – 
W/L = 2µm/44µm, natomiast w konfiguracji ×1 – W/L = 4µm/20µm. Zmiana wymiaru 
komórki elementarnej dla konfiguracji ×1 wynika z ograniczenia projektowego na 
minimalny wymiar rezystora w technologii AMS 0,35 µm wykonanego 
z wysokorezystywnego polikrzemu21, natomiast zmiana szerokości komórki 
elementarnej z 4 µm na 2 µm dla konfiguracji ×8 i ×16 wynika z potrzeby redukcji 
pojemności pasoŜytniczej rezystancji RG, która połączona jest równolegle 
z pojemnością CG2. Dla konfiguracji ×1, ×2 i ×4 pojemność pasoŜytnicza związana 
z rezystancją RG jest na tyle mała, Ŝe nie wpływa na działanie układu, jednak 
w przypadku konfiguracji ×8 i ×16, zapewnienie odpowiedniego wzmocnienia układu 
wymaga uŜycia małych pojemności CG2, o wartościach porównywalnych z pojemnością 
pasoŜytniczą rezystancji RG. Z tego powodu dla konfiguracji ×8 i ×16 zrezygnowano 
z dodawania pojemności CG2 (puste miejsca w Tab. 5-3) i wykorzystano pojemność 
pasoŜytniczą rezystancji RG, co w przypadku konfiguracji ×16 wymusiło dodatkowo 
zmianę wartości rezystancji RG dla zachowania parametrów układu (stąd inna długość 
komórki elemtarnej). 
 Specyfika odczytu detektora dwuwymiarowego wymaga pracy z impulsami 
wejściowymi o dwóch polarnościach. PoniewaŜ w torze energetycznym zastosowano 
detektor szczytu impulsu wymagający na swoim wejściu impulsów o narastającym 
zboczu, w związku z tym wzmacniacz wejściowy rozbudowano o układ zmieniający 
polarność impulsów wyjściowych pokazany na Rys. 5-8. 
 Zasada działania układu jest bardzo prosta. W przypadku impulsów 
wejściowych o dodatniej polarności są one przenoszone bez Ŝadnej zmiany na wyjście 
układu przez zamknięty klucz MSW1 (klucz MSW2 pozostaje otwarty). Dla impulsów 
o polarności ujemnej klucz MSW1 jest otwierany, natomiast klucz MSW2 zamykany, co 
powoduje, Ŝe impulsy przechodzą przez układ wzmacniacza odwracającego z pętlą 
sprzęŜenia zwrotnego RI2 – CI. Stosunek rezystancji RI2 do RI1 ustala wzmocnienie 
układu, które kompensuje tłumienie sygnału w wyjściowym wtórniku źródłowym 
(MISF – MISLD) tak, Ŝe na wyjściu układu impulsy dla obydwu polarności mają taką samą 
amplitudę. Przesuwnik napięcia MIRDA – MID – MIRD zapewnia ten sam potencjał na 
wyjściu układu w obu przypadkach. 
 

                                                 
21 Wykorzystanie tej warstwy pozwala na projektowanie rezystorów o stosunkowo duŜych rezystancjach, 
przy ograniczeniu zajmowanej powierzchni. Rezystancja tej warstwy to ok. 1200 Ω/□.  
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Rys. 5-8: Schemat układu zmieniającego polarność sygnału. 

5.2. Układy kształtowania impulsów 

 Zadaniem układu kształtującego jest takie uformowanie impulsu, aby dopasować 
go do wymogów kolejnych stopni (odpowiednia amplituda oraz stosunek sygnału do 
szumu), dokonujących bądź to ekstrakcji informacji czasowej, bądź energetycznej 
o zdarzeniu w detektorze. PoniewaŜ układ MSGCROC dokonuje ekstrakcji obu 
informacji, jego tor odczytowy jest wyposaŜony w dwa układy kształtujące: szybszy, 
współpracujący z komparatorem z układem kompensacji efektu wędrowania (tor 
czasowy), o czasie kształtowania Tp = 25 ns i wolniejszy, połączony z detektorem 
szczytu impulsu (tor energetyczny), o czasie kształtowania Tp = 80 ns. Potrzeba 
wykorzystania dwóch bloków kształtujących o róŜnych parametrach czasowych wynika 
z jednej strony z samowyzwalającej się architektury układu, w której sygnatura czasowa 
oraz impuls wyzwalający detektor szczytu impulsu generowane są na podstawie 
impulsu z toru czasowego, z drugiej zaś jest wynikiem braku wystarczająco szybkiego 
detektora szczytu22.  
 Ze względu na ograniczoną szybkość działania detektora szczytu czas 
kształtowania w torze energetycznym nie moŜe być mniejszy niŜ 80 ns. Powoduje to, Ŝe 
formowany w nim impuls musi być maksymalnie symetryczny tak, aby jego czas 
powrotu do poziomu bazowego nie powiększał, i tak juŜ przekroczonego we 
wzmacniaczu wejściowym, czasu martwego układu. 
 W przypadku toru czasowego symetria impulsu nie jest juŜ tak istotna, waŜne 
jest natomiast, aby jego czas kształtowania był odpowiednio krótki. Wynika to z dwóch 
przesłanek, po pierwsze dokładność wykorzystywanej metody pomiaru czasu wymaga 
jak najkrótszego czasu kształtowania (rozdział 3.2.1), po drugie impuls wyzwalający dla 
detektora szczytu musi pojawiać się w jak najkrótszym czasie, aby detektor mógł 
zadziałać efektywnie.  
 Z punktu widzenia formowania impulsów zastosowany wzmacniacz wejściowy 
jest równowaŜny układowi wzmacniacza ładunkowego (układ całkujący) i obwodu 

                                                 
22 Jak zostanie to pokazane w dalszych podrozdziałach, na skutek wprowadzenia układu kompensacji 
efektu wędrowania znacznemu opóźnieniu ulega moment generacji impulsu wyzwalającego detektor 
szczytu impulsu, co powoduje skrócenie czasu w jakim musi on osiągnąć szczyt śledzonego impulsu. 



 59

róŜniczkującego, dlatego układy kształtujące zbudowane są wyłącznie z sekcji 
całkujących. W ich projekcie, podobnie jak w przypadku wzmacniacza wejściowego, 
wykorzystano filtry typu T zmostkowane, pozwalające na osiągnięcie bardziej 
symetrycznego kształtu impulsu przy zastosowaniu mniejszej liczby stopni niŜ 
w przypadku klasycznego układu całkującego RC.  
 Rys. 5-9 pokazuje schemat pojedynczej sekcji układu kształtującego. Elementy 
MT1, MT2, MTSR oraz MTLD stanowią aktywny rdzeń filtru natomiast elementy CT1, CT2, 
oraz RT2, tak samo jak w przypadku przedwzmacniacza, decydują o kształcie jego 
funkcji przenoszenia. Dodatkowy szeregowy element RT1 ustala wzmocnienie 
napięciowe stopnia. Tranzystory MT1 i MTSR tworzą układ wzmacniacza napięciowego 
pracującego w konfiguracji wspólnego drenu, zapewniając odpowiednio wysokie 
wzmocnienie w otwartej pętli, natomiast tranzystory MT2 i MTLD pracujące w układzie 
wtórnika źródłowego zapewniają niską rezystancję wejściową pętli sprzęŜenia 
zwrotnego. Tranzystory MTRDA, MTRD, MTD, MTSF oraz MTSLD stanowią układ wyjściowy 
pojedynczej sekcji układu kształtującego. Tranzystory MTRDA, MTRD, i MTD tworzą 
diodowy przesuwnik napięcia umoŜliwiający dopasowanie poziomu stałego wyjścia 
danej sekcji do wejścia kolejnej, natomiast tranzystory MTSF i MTSLD pracujące 
w konfiguracji wtórnika źródłowego zapewniają separację pomiędzy sekcjami. Szybki 
układ kształtujący zbudowany jest z dwóch takich sekcji, zaś wolny z trzech. 
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Rys. 5-9: Schemat pojedynczej sekcji układu kształtującego. 

 
 Na Rys. 5-10 pokazano odpowiedź impulsową szybkiego układu kształtującego, 
natomiast na Rys. 5-11 zaleŜność amplitud poszczególnych impulsów od ładunku 
wejściowego. Rys. 5-10 pozwala wyznaczyć parametry czasowe szybkiego układu 
kształtującego tj. czas kształtowania oraz czas powrotu do poziomu bazowego, 
wynoszące odpowiednio 25 ns i 155 ns, zaś na podstawie Rys. 5-11 moŜna określić jego 
wzmocnienie ładunkowe dla konfiguracji ×1 oraz oszacować liniowość dla ładunków 
wejściowych z zakresu od 33 fC do 800 fC. Wzmocnienie ładunkowe wynosi 
0,687 mV/fC, natomiast błąd nieliniowości całkowej zmienia się od 2,9% dla ładunku 
33 fC do wartości poniŜej 0,5% dla ładunków z zakresu od 100 fC do 800 fC. 
 Podobnie, jak w przypadku wzmacniacza wejściowego, równieŜ dla szybkiego 
układu kształtującego sprawdzono wartości krotności poszczególnych konfiguracji 
wzmocnienia. Najpierw przy zmieniającej się konfiguracji dla stałej wartości ładunku 
wejściowego Qin = 50 fC (Rys. 5-12 i Tab. 5-4) a następnie dla stałego iloczynu 
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wzmocnienia i ładunku wejściowego (Rys. 5-13 i Tab. 5-5). Zmiany wzmocnienia 
i kształt odpowiedzi w zaleŜności od konfiguracji mają dokładnie ten sam charakter, jak 
w przypadku wzmacniacza wejściowego 
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Rys. 5-10: Odpowiedź impulsowa szybkiego układu kształtującego (konf. ×1). 
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Rys. 5-11: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej szybkiego układu kształtującego od wartości 

ładunku wejściowego (konf. ×1). 
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Rys. 5-12: Odpowiedź impulsowa szybkiego układu kształtującego dla róŜnych wzmocnień. 
 
Tab. 5-4: Amplituda impulsów na wyjściu szybkiego układu kształtującego oraz krotności wzmocnienia 

w zaleŜności od konfiguracji ( Qin = 50 fC). 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

Amp. [mV] 33,6 68,3 139,0 285,4 521,6 

Wzmocnienie 1,00 2,03 4,14 8,49 15,52 
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Rys. 5-13: Odpowiedź impulsowa szybkiego układu kształtującego dla stałego iloczynu wzmocnienia 

i ładunku wejściowego. 
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Tab. 5-5: Amplituda impulsów na wyjściu szybkiego układu kształtującego dla stałego iloczynu 
wzmocnienia i ładunku wejściowego. 

Konf., Qin [fC] ×1, 400 ×2, 200 ×4, 100 ×8, 50 ×16, 25 

Amp. [mV] 272,7 276,4 279,7 285,4 260,1 
 
 
W identyczny sposób jak szybki układ kształtujący scharakteryzowany zostanie 

równieŜ układ wolny. Rys. 5-14 pokazuje odpowiedź impulsową układu, Rys. 5-15 
zaleŜność amplitud poszczególnych impulsów od wartości ładunku wejściowego, zaś 
Rys. 5-16 i Rys. 5-17 oraz Tab. 5-6 i Tab. 5-7 sprawdzenie wartości krotności 
poszczególnych konfiguracji wzmocnienia. 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
1,62

1,68

1,74

1,80

1,86

1,92

1,98

2,04

2,10

  Q
in
 = 800 fC

  Q
in
 = 600 fC

  Q
in
 = 400 fC

  Q
in
 = 200 fC

  Q
in
 = 100 fC

  Q
in
 = 50 fC

  Q
in
 = 33 fC

N
a
p
ię
c
ie
 [
V
]

Czas [ns]  
Rys. 5-14: Odpowiedź impulsowa wolnego układu kształtującego (konf. ×1). 

 
Wyznaczone na podstawie Rys. 5-14 czas kształtowania oraz czas powrotu do 

poziomu bazowego wynoszą odpowiednio 80 ns i 250 ns, natomiast wzmocnienie 
ładunkowe, określone na podstawie Rys. 5-15, to 0,613 mV/fC. Błąd nieliniowości 
całkowej odpowiedzi wolnego układu kształtującego zmienia się od 1,7% dla ładunku 
33 fC do wartości poniŜej 0,5% dla ładunków z zakresu od 100 fC do 800 fC. 
 W przypadku wolnego układu kształtującego nieco inny charakter, niŜ 
w przypadku wzmacniacza wejściowego i szybkiego układu kształtującego, wykazują 
odpowiedzi układu dla róŜnych konfiguracji wzmocnienia. Niewielkiej zmianie uległy 
relacje pomiędzy poszczególnymi konfiguracjami z punktu widzenia czasu 
kształtowania, który w konfiguracjach ×2, ×4 i ×8 jest krótszy niŜ dla konfiguracji ×1, 
zaś w konfiguracji ×16 dłuŜszy. DuŜa róŜnica pojawia się natomiast w relacjach 
pomiędzy wzmocnieniami poszczególnych konfiguracji. Konfiguracje ×2, ×4 i ×8 
wykazują mniejsze wzmocnienie w porównaniu z wartościami nominalnymi natomiast 
w konfiguracji ×16 jest ono większe. Związane jest to z róŜnicami w paśmie 
przenoszenia szybkiego i wolego układu kształtującego jak równieŜ z róŜnicami 
w paśmie pomiędzy konfiguracjami ×1, ×2 i ×4 a konfiguracjami ×8 i ×16 w ramach 
wolnego i szybkiego układu kształtującego. Wolny układ kształtujący charakteryzuje 
się czasem narastania ponad trzykrotnie dłuŜszym niŜ szybki, co powoduje, Ŝe jego 
pasmo przenoszenia jest odpowiednio węŜsze. W odpowiedzi impulsowej objawia się to 
właśnie zmianą rzeczywistego wzmocnienia poszczególnych konfiguracji na wyjściu 
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wolnego układu kształtującego w stosunku do wzmocnienia mierzonego na wyjściu 
układu szybkiego. 
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Rys. 5-15: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej wolnego układu kształtującego od ładunku 

wejściowego (konf. ×1). 
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Rys. 5-16: Odpowiedź impulsowa wolnego układu kształtującego dla róŜnych wzmocnień 

 
Tab. 5-6: Amplituda impulsów na wyjściu wolnego układu kształtującego oraz krotności wzmocnienia 

w zaleŜności od konfiguracji ( Qin = 50 fC). 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

Amp. [mV] 30,3 54,4 106,7 224,4 545 

Wzmocnienie 1,00 1,80 3,52 7,41 17,99 
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Rys. 5-17: Odpowiedź impulsowa wolnego układu kształtującego dla stałego iloczynu wzmocnienia 
i ładunku wejściowego. 

 
Tab. 5-7: Amplituda impulsów na wyjściu wolnego układu kształtującego dla stałego iloczynu 

wzmocnienia i ładunku wejściowego. 

Konf., Qin [fC] ×1, 400 ×2, 200 ×4, 100 ×8, 50 ×16, 25 

Amp. [mV] 244,4 219,0 214,5 224,4 272,0 
 

 

 Celem dopełnienia opisu układów kształtujących oprócz charakterystyki 
z punktu widzenia odpowiedzi impulsowych naleŜy jeszcze podać charakterystykę 
z punktu widzenia optymalizacji szumowej. Charakterystyka ta jest zaprezentowana 
w Tab. 5-8 oraz Tab. 5-9. Zawierają one wartości równowaŜnego ładunku szumowego 
oraz stosunek sygnału, odpowiadającego efektywnemu progowi dyskryminacji 10 keV, 
do szumu w zaleŜności od polarności impulsów wejściowych i konfiguracji 
wzmacniacza wejściowego dla obydwu układów kształtujących, przy pojemności 
detektora CD wynoszącej 23 pF. 
 
Tab. 5-8: RównowaŜny ładunek szumowy oraz stosunek sygnału do szumu szybkiego i wolnego układu 

kształtującego dla dodatnich impulsów wejściowych w zaleŜności od wzmocnienia. 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

ENCFSH [e-] 4148 2248 1373 993 794 

SNRFSH 50 46 37 26 16 

ENCSSH [e-] 3590 2164 1300 850 610 

SNRSSH 57 48 40 30 21 
 
 
 Analiza danych zawartych w Tab. 5-8 i Tab. 5-9 prowadzi do trzech 
natychmiastowych spostrzeŜeń dotyczących wartości ENC: spada ona ze wzrostem 
wzmocnienia wzmacniacza wejściowego, jest większa w torze z szybkim układem 
kształtującym i przy odczycie ujemnych ładunków wejściowych. Efekty te wynikają 
z rozwiązań układowych poszczególnych konfiguracji układu odczytowego. 
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Tab. 5-9: RównowaŜny ładunek szumowy oraz stosunek sygnału do szumu szybkiego i wolnego układu 
kształtującego dla ujemnych impulsów wejściowych w zaleŜności od wzmocnienia. 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

ENCFSH [e-] 5373 2815 1616 1089 857 

SNRFSH 38 37 32 24 15 

ENCSSH [e-] 4365 2579 1485 918 625 

SNRSSH 47 40 35 28 21 
 
 
 ZaleŜność wartości ENC od wzmocnienia wzmacniacza wejściowego związana 
jest nie tylko ze zmianą wartości rezystancji w pętli sprzęŜenia zwrotnego (wzór (3-3)), 
ale w głównej mierze uwidacznia niekorzystny efekt w postaci wkładu do ENC od 
kolejnych stopni toru odczytowego następujących za stopniem wejściowym. 
 W przypadku, gdy ładunek generowany w objętości czynnej detektora jest 
bardzo mały układ wejściowy odznacza się duŜym wzmocnieniem, dzięki czemu wkład 
do ENC od kolejnych stopni jest zaniedbywalny i optymalizacja szumowa sprowadza 
się jednie do optymalizacji stopnia wejściowego. W detektorze MSGC, przy wysokim 
wzmocnieniu wewnętrznym, wygenerowany ładunek jest na tyle duŜy, Ŝe działanie 
elektroniki odczytowej sprowadza się w głównej mierze do odpowiedniego 
ukształtowania sygnałów, przy niewielkim ich wzmocnieniu. Oznacza to, Ŝe 
optymalizacja szumowa nie poprzestaje wyłącznie na wzmacniaczu wejściowym, ale 
wymaga równieŜ odpowiedniego zaprojektowania kolejnych stopni. Celem 
minimalizacji pochodzącego od nich wkładu do ENC, w projekcie układu do zmiany 
polarności sygnału (Rys. 5-8) oraz układów kształtujących wykorzystano tranzystory 
o odpowiednio duŜej powierzchni, spolaryzowane wyŜszymi prądami. 
 Mniejsze szumy wolnego układu kształtującego, zgodnie ze wzorem (3-6), 
świadczą o dominacji szumów napięciowych, związanych z tranzystorem wejściowym, 
nad szumami prądowymi, w głównej mierze zaleŜnymi od wartości rezystancji w pętli 
sprzęŜenia zwrotnego przedwzmacniacza. Z kolei zaleŜność wartości ENC od 
polarności impulsów wejściowych związana jest z układem do odwracania polarności 
sygnału umieszczonym za wzmacniaczem wejściowym. Bardzo mała róŜnica 
w wartościach ENC przy przeciwnych polarnościach impulsów wejściowych dla 
konfiguracji ×16, świadczy o tym, Ŝe dopiero przy takim wzmocnieniu pierwszego 
stopnia, składowe szumowe pochodzące od kolejnych stopni układu są zaniedbywalne. 
 Na koniec trzeba podkreślić, Ŝe we wszystkich konfiguracja wzmocnienia układ 
MSGCROC zapewnia dla najmniejszych impulsów wejściowych stosunek sygnału do 
szumu na poziomie znacznie przekraczającym 10, co gwarantuje dobrą rozdzielczość 
energetyczną. 
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6. Pomiar czasu w układzie MSGCROC 

 Zidentyfikowanie zdarzenia w detektorze dwuwymiarowym wymaga 
koincydencji czasowej odpowiedzi z układów odczytujących współrzędne X oraz 
układów odczytujących współrzędne Y. Zgodnie ze specyfikacją wymagań dla układu 
MSGCROC (Tab. 3-3) zdarzenie w detektorze MSGC zostaje zlokalizowane, jeŜeli 
róŜnica czasów zdarzenia w układzie odczytującym współrzędne X oraz układzie 
odczytującym współrzędne Y będzie mniejsza niŜ 2 ns. Tak małe okno czasowe 
wymaga bardzo dokładnej informacji o czasie zdarzenia. Do jej dostarczenia, zgodnie 
z analizą przedstawioną w rozdziale 3.3, układ MSGCROC wykorzystuje metodę 
dyskryminacji na czole impulsu w połączeniu z układem do kompensacji efektu 
wędrowania (TWC – ang. Time Walk Compensation). 
 Kompensację efektu wędrowania moŜna przeprowadzić na dwa sposoby: albo 
wewnątrz samego układu odczytowego albo w zewnętrznym systemie zbierania danych. 
Warunkiem przeprowadzanie kompensacji na zewnętrz układu jest znajomość 
informacji o wielkości sygnału wejściowego, co oznacza konieczność zastosowania 
w układzie architektury analogowej (rozdział 3.1). Kompensacja sprowadza się w tym 
przypadku do zastosowania procedury korekcyjnej, która zmieniał sygnatury czasowe 
przypisane poszczególnym zdarzeniom w zaleŜności od wielkości impulsu i dopiero na 
podstawie tak skorygowanych sygnatur dokonuje się identyfikacji zdarzeń na 
płaszczyźnie X/Y. Dokładność tej metody jest jednak uzaleŜniona od dokładności 
pomiaru amplitudy impulsów w układzie. W przypadku kompensacji efektu 
wędrowania wewnątrz układu odczytowego naleŜy rozbudować dyskryminator o układ 
korekcyjny, który zapewni przypisywanie jednakowych sygnatur czasowych, bez 
względu na wielkość impulsów. Metoda ta przyspiesza proces zbierania danych, gdyŜ 
identyfikacja zdarzeń odbywa się na podstawie prostego porównania sygnatur 
czasowych. Ze względu na tę własność w układzie MSGCROC zastosowano 
wewnętrzny układ kompensacyjny, niezaleŜnie od zastosowania architektury 
analogowej celem podniesienia przestrzennej zdolności rozdzielczej detektora.  
 Metoda dyskryminacji na czole impulsu wykorzystuje komparator, którego 
zadaniem jest wygenerowanie impulsu logicznego w momencie przekroczenia przez 
sygnał na jego wejściu odpowiednio ustalonego napięcia progowego. Oznacza to, Ŝe 
projekt komparatora oraz sposób wprowadzenia progu dyskryminacji wspólnego dla 
wszystkich kanałów ma kluczowe znaczenie dla efektywności działania metody. 
 W układzie MSGCROC zastosowano komparator o architekturze róŜnicowej, 
sprzęŜony pojemnościowo z wyjściem szybkiego układu kształtującego. Architektura 
róŜnicowa podnosi odporność komparatora na wszelkie zakłócenia mogące się 
propagować przez podłoŜe bądź linie zasilające23, natomiast sprzęŜenie pojemnościowe 
uniezaleŜnia go od moŜliwych wolnozmiennych fluktuacji i rozrzutów poziomu stałego 
na wyjściu szybkiego układu kształtującego. 

6.1. Układ do konwersji sygnału niesymetrycznego na róŜnicowy 

 Wykorzystanie architektury róŜnicowej wymaga w pierwszej kolejności 
zamiany sygnału niesymetrycznego na wyjściu układu kształtującego na sygnał 
róŜnicowy. Zadanie to realizuje wzmacniacz róŜnicowy przedstawiony na Rys. 6-1. 
W odpowiedzi na impuls z szybkiego układu kształtującego podawany na wejście VIN, 
                                                 
23 Szczegółowo problem ten zostanie omówiony w rozdziale 9 opisującym projekt masek układu 
MSGCROC. 
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na wyjściach VD1 i VD2 pojawiają się impulsy o polarnościach odpowiednio przeciwnej 
oraz zgodnej z polarnością impulsu wejściowego, których amplitudy zaleŜą od 
wzmocnienia układu (w tym przypadku wynosi ono jeden). 
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Rys. 6-1: Układ do konwersji sygnału niesymetrycznego na róŜnicowy [Dab00]. 

 
 PoniewaŜ układ z Rys. 6-1 jest sprzęŜony pojemnościowo z wyjściem szybkiego 
układu kształtującego wymaga on wypracowania na swoich wejściach odpowiednich 
poziomów stałych. Do tego celu wykorzystywane są tranzystory MR1-3 pracujące 
w konfiguracji diodowej. Zapewniają one bezpośrednią polaryzację jednego wejścia 
układu, natomiast przekazanie potencjału do drugiego wejścia odbywa się za 
pośrednictwem tranzystora MREF o wąskim i długim kanale, pracującego w zakresie 
liniowym, co powoduje, Ŝe moŜe on być traktowany jako rezystor o duŜej rezystancji. 
Wykorzystany w tym miejscu tranzystor o wymiarach W i L odpowiednio 1 µm i 30 µm 
pozwala na osiągnięcie efektywnej rezystancji 50 MΩ. Rezystory RTR1 i RTR2 oraz 
tranzystory MT1 i MT2 stanowią obciąŜenie pary róŜnicowej M11-M12 i decydują 
o wzmocnieniu układu. Wykorzystywane są one równieŜ do wprowadzenie 
kontrolowanego progu dyskryminacji dla komparatora. 

6.2. Zmiana progu dyskryminacji w układzie MSGCROC 

 Zasada zmiany progu dyskryminacji przedstawiona jest na Rys. 6-2. Jak długo 
róŜnica potencjałów VTH2 i VTH1 na bramkach tranzystorów MT1 i MT2 jest równa zero 
(Rys. 6-2a), róŜnica poziomów stałych na wyjściach VD1 i VD2 równieŜ jest równa zero, 
co powoduje, Ŝe komparator cały czas jest w stanie aktywnym. Podniesienie potencjału 
na wejściu VTH2, przy jednoczesnym pozostawieniu bez zmian potencjału na wejściu 
VTH1, powoduje przesunięcie do góry poziomu stałego na wyjściu VD2 o wartość równą 
róŜnicy potencjałów VTH2 i VTH1. W takiej sytuacji, w zaleŜności od amplitudy impulsów 
na wejściu układu, mogą wystąpić dwa przypadki: jeŜeli amplituda impulsów jest 
większa od połowy róŜnicy potencjałów VTH2 i VTH1 (Rys. 6-2b) wówczas impulsy na 
wyjściach VD1 i VD2 częściowo się przekrywają, co powoduje, Ŝe komparator przełączy 
się w stan aktywny na okres czasu odpowiadający w przybliŜeniu czasowi przekrywania 
się impulsów, jeŜeli natomiast amplituda impulsów jest mniejsza od połowy róŜnicy 
potencjałów VTH2 i VTH1 (Rys. 6-2c) wówczas impulsy na wyjściach VD1 i VD2 nie 
przekrywają się, co powoduje, Ŝe komparator pozostanie w stanie nieaktywnym. NaleŜy 
tutaj zaznaczyć, Ŝe kaŜdy rzeczywisty komparator posiada skończoną czułość 
ładunkową (rozdział 3.3.1), czyli potrzebuje pewną nadwyŜkę ładunku na wejściu 
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w stosunku do ustawionego progu dyskryminacji. W rozwaŜanym przypadku oznacza 
to, Ŝe istnieje pewien określony obszar przekrywania się impulsów, który dopiero 
spowoduje przełączenie się komparatora. 
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Rys. 6-2: Zasada zmiany progu dyskryminacji. 

 
 Dla wszystkich konfiguracji wzmocnienia stopnia wejściowego maksymalna 
amplituda impulsów na wyjściu szybkiego układu kształtującego jest poniŜej 570 mV. 
Oznacza to, Ŝe w celu pokrycia całego zakresu dynamicznego szybkiego układu 
kształtującego, przy danej konfiguracji wzmocnienia, róŜnica potencjałów VTH2 i VTH1 
musiałaby się zmieniać od 0 do około 1140 mV. PoniewaŜ jednak w opisywanym 
projekcie próg dyskryminacji wprowadza się celem eliminacji niskoenergetycznego tła 
od promieniowania γ, nie ma więc potrzeby, aby pokrywał on cały zakres dynamiczny 
szybkiego układu kształtującego. Zdecydowano, Ŝe wystarczającym (równieŜ dla celów 
diagnostycznych) będzie, aby próg dyskryminacji pokrywał połowę zakresu 
dynamicznego, czyli aby róŜnica potencjałów VTH2 i VTH1 zmieniała się od 0 do około 
500 mV. Za zmianę róŜnicy VTH2 − VTH1 w tym zakresie odpowiada 8-bitowy 
przetwornik cyfrowo-analogowy, w którym najmniej znaczący bit (LSB z ang. least 
significant bit) odpowiada skokowi napięcia o wartości 2 mV.  
 Ze względu na duŜą powierzchnię przetwornika nie jest moŜliwe wprowadzenie 
go do kaŜdego kanału odczytowego, jeden przetwornik ustawia więc próg 
dyskryminacji wspólny dla wszystkich kanałów. Dla wprowadzenia określonej wartości 
róŜnicy VTH2 − VTH1 w danym kanale wystarczy rozprowadzić w układzie jedynie 
potencjał VTH2, podłączając wejścia VTH1 do lokalnych mas w poszczególnych kanałach. 
Powoduje to jednak, Ŝe róŜnica ta staje się podatna na zakłócenia mogące się 
propagować poprzez lokalne masy i moŜe skutkować zmianami wartości róŜnicy 
VTH2 − VTH1 od kanału do kanału. Aby zminimalizować ten efekt w układzie 
rozprowadza się zarówno potencjał VTH2,  jak i potencjał VTH1 stanowiący masę 
przetwornika, względem której określany jest potencjał VTH2. Dzięki temu zabiegowi 
wartości róŜnicy VTH2 − VTH1 pozostaje stała w całym układzie. 

6.3. Rozrzut progu dyskryminacji i układ korekcyjny 

 Zapewnienie stałej wartości róŜnicy VTH2 − VTH1 we wszystkich kanałach nie jest 
niestety w praktyce toŜsame z wprowadzeniem identycznego progu dyskryminacji we 
wszystkich kanałach. O efektywnym progu dyskryminacji w danym kanale decyduje 
róŜnica poziomów stałych VD1 i VD2 na wyjściu układu konwertującego, która jest 
uzaleŜniona nie tylko od róŜnicy VTH2 − VTH1, ale takŜe od efektów niedopasowania 
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wynikających ze statystycznych rozrzutów parametrów elementów wykorzystanych do 
budowy układu. 
 W wyniku fluktuacji procesu produkcyjnego parametry fizyczne (gęstość 
domieszek, gęstość stanów powierzchniowych, ruchliwość nośników) i geometryczne 
(wymiary elementów, grubość tlenku) dwóch identycznie zaprojektowanych elementów 
(rezystorów, kondensatorów, tranzystorów) nie są jednakowe. Rozrzut tych parametrów 
objawia się w postaci rozrzutu parametrów elektrycznych, zwanego efektem 
niedopasowania (ang. mismatch), poszczególnych elementów. W przypadku rezystorów 
i kondensatorów zmianie ulegają wartości ich nominalnych rezystancji i pojemności, 
dla tranzystorów zmieniają się natomiast parametry takie jak napięcie progowe VT oraz 
parametr transkonduktancyjny β24. W rezultacie, w układzie scalonym dwa elementy 
nigdy nie są identyczne, pomimo identycznego projektu masek. 
 Do opisu efektu niedopasowania najczęściej wykorzystuje się model 
zaproponowany przez Pelgroma i in. [Pel89]. Model ten przewiduje, Ŝe dla dwóch 
elementów tego samego typu, o takim samym projekcie masek, identycznym otoczeniu 
i uŜywanych w tych samych warunkach (tzw. elementy dopasowane) rozrzut parametru 
P (wariancja jego róŜnicy) opisywany jest wyraŜeniem: 
 

 
gdzie W i L są wymiarami geometrycznymi elementów, AP jest stałą proporcjonalności 
związaną z powierzchnią elementów, natomiast SP jest stałą proporcjonalności związaną 
z odległością D pomiędzy nimi.  
 Pierwszy człon równania (6-1) mówi o fluktuacjach statystycznych 
wymienionych wyŜej parametrów fizycznych, drugi natomiast o moŜliwości 
występowania ich systematycznego gradientu w dowolnym kierunku płaszczyzny 
układu. Z równania tego wynikają dwie generalne reguły dla projektowania 
dopasowanych elementów: powinny one mieć duŜą powierzchnię i być umieszczone 
w niewielkiej odległości względem siebie. 
 PoniewaŜ wyjścia VD1 i VD2 są umieszczone odpowiednio pomiędzy 
tranzystorem M11 i rezystorem RTR1 oraz tranzystorem M12 i rezystorem RTR2 (Rys. 6-1) 
o rozrzucie ich poziomów stałych będzie decydowało niedopasowanie tych właśnie 
elementów. Niedopasowanie to będzie się objawiało przez zmianę spadków napięć na 
rezystorach RTR1 i RTR2, spowodowaną z jednej strony zmianą wartości rezystancji 
rezystorów RTR1 i RTR2, z drugiej natomiast zmianą prądów drenu tranzystorów M11 
i M12.  W wyniku tego róŜnica poziomów stałych VD1 i VD2 moŜe się zmieniać od kanału 
do kanału. Oznacza to, Ŝe próg dyskryminacji VTH = VD2 − VD1 podlega rozrzutowi, 
który moŜna zapisać w następującej postaci: 
 

 ( ) ( ) ( )THID
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TH VVV ∆+∆=∆ σσσ , (6-2) 

 
gdzie pierwszy człon pod pierwiastkiem przedstawia rozrzut progu dyskryminacji na 
skutek zmian wartości rezystancji rezystorów RTR1 i RTR2, drugi natomiast na skutek 
zmian prądu drenu tranzystorów M11 i M12. 

                                                 
24 W/LCOX   µβ = , µ – ruchliwość nośników ładunku, COX – pojemność tlenku bramkowego na jednostkę 

powierzchni, W i L wymiary geometryczne tranzystora 
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 W wykorzystywanej technologii producent zapewnia parametryzację efektów 
niedopasowania związaną jedynie z powierzchnią elementów (pierwszy człon równania 
(6-1)), dlatego w prezentowanych poniŜej rozwaŜaniach efekty związane z odległością 
pomiędzy elementami zostaną pominięte. Rozrzut wartości rezystancji dla rezystorów 
wykonanych z wysokorezystywnego polikrzemu przedstawia wzór (6-3), natomiast 
rozrzut prądu drenu tranzystorów MOS opisany jest równaniem (6-4) [Lak86, Pel89]:  
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 Jak pokazuje wzór (6-4) rozrzut prądu drenu uzaleŜniony jest od rozrzutu dwóch 
innych parametrów: napięcia progowego tranzystora VT (VGS – napięcie bramka-źródło) 
oraz parametru transkonduktancyjnego β. Warto tutaj zauwaŜyć, Ŝe wpływ rozrzutu 
napięcia progowego VT na rozrzut prądu drenu jest uzaleŜniony od punktu pracy 
tranzystora i dla małych róŜnic VGS − VT całkowicie dominuje rozrzut prądu drenu. 
Parametryzację rozrzutu napięcia progowego VT oraz parametru transkonduktancyjnego 
β dla tranzystora PMOS w technologii AMS 0,35 µm przedstawiają wzory (6-5) i (6-6): 
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 Korzystając ze wzorów (6-3)-(6-6), przy znanych wymiarach geometrycznych 
rezystorów i tranzystorów, moŜna policzyć rozrzut progu dyskryminacji dany 
równaniem (6-2). Składowa rozrzutu progu dyskryminacji związana z rozrzutem 
wartości rezystancji rezystorów RTR1 i RTR2 wyraŜa się następująco: 
 

 ( )
LW

m
RI

R

R
RIV DDTHR

×
=

∆
=∆













 µ
σσ

07,0
    , (6-7) 

 
skąd, po postawieniu danych liczbowych: R = 12 kΩ, W × L = 8 µm × 65 µm, 
ID = 50 µA, otrzymuje się: 
 

 ( ) mV,VTHR  551=∆σ . (6-8) 
 
Składową rozrzutu progu dyskryminacji związaną z rozrzutem prądu drenu 
tranzystorów M11 i M12, moŜna z kolei zapisać jako: 
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co po podstawieniu danych liczbowych: W × L = 60 µm × 6 µm, VGS − VT = 430 mV, 
pozostałe jak wyŜej, prowadzi do wyniku: 
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 ( ) mV,VTHID  801=∆σ . (6-10) 
 
W rezultacie, po wstawieniu wyników (6-8) i (6-10) do równania (6-2), otrzymuje się 
rozrzut progu dyskryminacji: 
 

 ( ) mV,VTH  42=∆σ . (6-11) 
 
 Wynik ten oznacza, Ŝe rozrzut progu dyskryminacji po wszystkich kanałach na 
poziomie ±3σ moŜe wynosić aŜ 14,4 mV, co w porównaniu ze skokiem najmniejszego 
bitu przetwornika C/A ustawiającego próg dyskryminacji wynoszącym 2 mV daje 
wartość przekraczającą 7 LSB. Celem skorygowania rozrzutu progu dyskryminacji tak, 
aby na poziomie ±3σ był poniŜej 1 LSB, zastosowano metodę zilustrowaną na Rys. 6-3. 
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Rys. 6-3: Korekcja rozrzutu progu dyskryminacji [Dab00]. 

 
 Działanie metody korekcyjnej polega na wprowadzeniu dodatkowego 
przesunięcie poziomu stałego na wyjściu VD1, które umoŜliwia kompensację 
przesunięcia pojawiającego się na skutek efektów niedopasowania. Do wyjścia VD1 
wpina się dodatkowe źródło prądowe iTRIM, generujące prąd o ściśle określonej 
wartości, który przepływając przez rezystor RTR1 powoduje na nim spadek napięcia, 
przesuwający poziom stały wyjścia VD1 w górę. Aby dodatkowy prąd iTRIM nie 
powodował zmiany bilansu prądów drenu tranzystorów M5, M11 i MT1, do drugiej 
końcówki rezystora RTR1 naleŜy dołączyć drugie źródło prądowe o wartości identycznej 
jak iTRIM, aby odebrało ono dokładnie tyle samo prądu, ile uprzednio wprowadziło 
źródło iTRIM.  
 Przesunięcie poziomu stałego wyjścia VD1 w górę powoduje zmniejszenie progu 
dyskryminacji (zmniejsza się róŜnica VD2 − VD1), dlatego w celu powrotu do wcześniej 
ustawionej wartości naleŜy podnieść potencjał VTH2 tak, aby róŜnica VD2 − VD1 pozostała 
bez zmian. 
 Zakres zmian prądu iTRIM naleŜy dobrać w ten sposób, aby odpowiadał on 
rozrzutowi progu dyskryminacji na poziomie co najmniej 6σ25. Ustawiając wówczas 
nominalną wartość prądu iTRIM w połowie zakresu moŜna korygować rozrzuty 

                                                 
25 Zakres zmian źródła iTRIM dobrze jest przyjąć w ten sposób, aby odpowiadał on spadkowi napięcia 
większemu niŜ 6σ, zachowuje się w ten sposób margines bezpieczeństwa ze względu na moŜliwość 
występowania rozrzutów o niegaussowskim charakterze oraz na nie w pełni symetryczny projekt masek.  
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w zakresie ±3σ. Do kontroli wartości prądu iTRIM zastosowano przetwornik C/A 
o odpowiednio dobranym zakresie oraz wartości LSB.  
 Zastosowanie przetwornika C/A pozwala na bardzo dokładną korekcję 
rozrzutów, poniewaŜ jednak przetwornik taki musi się znaleźć w kaŜdym kanale, jego 
powierzchnia, a co za tym idzie maksymalna liczba bitów, musi być ograniczona. 
Maksymalna liczba bitów przetwornika korygującego zaleŜy od zakresu rozrzutów, 
jakie naleŜy skompensować, oraz od wartości jego najmniej znaczącego bitu. Wartość 
LSB dobiera się w ten sposób, aby po wprowadzeniu układu korygującego rozrzut 
progu dyskryminacji był mniejszy od poziomu szumów na wyjściu układu 
kształtującego. Zgodnie z danymi zawartymi w Tab. 5-8 i Tab. 5-9 największy stosunek 
sygnału do szumu, a co za tym idzie efektywnie najmniejszy poziomu szumów na 
wyjściu zapewnia konfiguracja ×1 dla dodatnich ładunków wejściowych. PomnoŜenie 
wartości ENC i wzmocnienia odpowiadających tej konfiguracji daje szumy na poziomie 
0,46 mV rms. 
 Wprowadzenie układu korygującego powoduje, Ŝe gaussowski rozkład progów 
dyskryminacji przechodzi w rozkład jednorodny, którego odchylenie standardowe 
równe jest wartości LSB przetwornika korygującego podzielonej przez pierwiastek 
kwadratowy z 12. Aby zapewnić rozrzut progu dyskryminacji poniŜej 0,46 mV, wartość 
LSB przetwornika korygującego powinna zatem powodować spadek napięcia na 
rezystorze RTR1 wynoszący 1,6 mV, została ona jednak tak dobrana, Ŝe spadek ten 
odpowiada połowie wartości LSB przetwornika ustawiającego próg dyskryminacji, 
czyli 1 mV (iTRIMLSB = 0,1 µA, RTR1 = 10 kΩ). 
 W celu pełnego pokrycia moŜliwych rozrzutów progu dyskryminacji zakres 
przetwornika korygującego dobrano tak, aby odpowiadał on spadkowi napięcia 2 × 6σ 
(zgodnie ze wzorem (6-11) daje to 28,8 mV) i w rezultacie zastosowano 5-bitowy 
przetwornik korygujący. 

6.4. Komparator 

 Wykorzystanie do pomiaru czasu metody dyskryminacji na czole impulsu 
oznacza, Ŝe wynik zawsze będzie obarczony błędem na skutek efektu wędrowania. 
Wartość tego błędu byłaby najmniejsza gdyby do wyjścia szybkiego układu 
kształtującego dołączyć komparator o nieskończonym wzmocnieniu. W przypadku 
układu MSGCROC błąd ten wynosiłby około 12 ns (Rys. 6-4), co sześciokrotnie 
przekracza załoŜenia projektowe i oznacza konieczność zastosowania układu 
kompensacji efektu wędrowania. PoniewaŜ okazało się, Ŝe układ kompensacji efektu 
wędrowania zapewnia lepsze wyniki przy mniejszej stromości impulsów na swoim 
wejściu, dlatego komparator zaprojektowany dla układu MSGCROC nie posiada 
duŜego wzmocnienia.  
 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
2,34

2,40

2,46

2,52

N
a
p
ię
c
ie
 [
V
]

Czas [ns]

~12 ns 

 
Rys. 6-4: Określenie błędu pomiaru czasu na skutek efektu wędrowania. 
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 Komparator zbudowany jest z dwóch, połączonych kaskadowo, identycznych 
par róŜnicowych (Rys. 6-5). W ich projekcie wykorzystano pasywne obciąŜenie 
rezystancyjne, pozwalające na utrzymanie mniejszego wzmocnienia, a co za tym idzie 
mniejszej stromości zbocza impulsu na wyjściu, niŜ w przypadku zastosowania 
obciąŜenia aktywnego. 
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Rys. 6-5: Komparator. 

6.5. Układ kompensacji efektu wędrowania 

 Układ kompensacji efektu wędrowania (TWC) [Loi95] zbudowany jest z dwóch 
wtórników źródłowych MA-iA oraz MB-iB, obciąŜonych pojemnościami CA i CB (Rys. 
6-6). Wtórniki połączone są podukładem MAA-MBB-iAB, który zapewnia ich sterowanie 
prądowe. Układ jest w pełni symetryczny a wszystkie wchodzące w jego skład elementy 
danego typu są identyczne. 
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Rys. 6-6: Schemat układu kompensacji efektu wędrowania. 

 
 Na Rys. 6-7 pokazana jest odpowiedź impulsowa układu TWC. Przecięcie jej na 
poziomie odpowiadającym progowi dyskryminacji 10 keV pokazuje, Ŝe w układzie 
MSGCROC moŜliwe jest wyznaczenie czasu zdarzenia z błędem na skutek efektu 
wędrowania wynoszącym 1,2 ns. 
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Rys. 6-7: Odpowiedź impulsowa układu TWC (konf. ×1). 

 
 Zasada działania układu TWC wymaga wykorzystania oprócz sygnału z wyjść 
komparatora równieŜ sygnału proporcjonalnego do sygnału na jego wejściu. Sygnał taki 
jest formowany w układzie z Rys. 6-8, połączonym równolegle z układem z Rys. 6-1. 
Układ ten zbudowany jest z tranzystorów M11A, M12A i M5A stanowiących kopie 
tranzystorów M11, M12 i M5 układu z Rys. 6-1 oraz rezystorów R11 i R12, o tak dobranej 
rezystancji, aby wzmocnienia obu układów były podobne. 
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Rys. 6-8: Układ formujący sygnał róŜnicowy dla układu TWC. 

 
 Układ kompensacji efektu wędrowania spowalnia zbocza impulsów 
z komparatora tak, aby wszystkie odpowiedzi bez względu na wielkość wymuszenia 
(w określonym zakresie) miały zbliŜone nachylenia, oraz powoduje, Ŝe są one połoŜone 
blisko względem siebie. Za spowalnianie zboczy odpowiada kondensator CA (Rys. 6-6), 
obciąŜający wtórnik źródłowy MA-iA, który jest rozładowywany stałym prądem dając 
w rezultacie liniowo narastającą odpowiedź, natomiast podukład MAA-MBB-iAB sterujący 
rozpływem prądów we wtórnikach powoduje, Ŝe zmiana nachylenia zboczy następuje 
w róŜnych momentach tak, Ŝe istnieje pewien obszar, w którym leŜą one blisko siebie.  
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 W stanie statycznym, przed pojawieniem się sygnału z komparatora, przez 
tranzystor MA płynie prąd ze źródła iA oraz część prądu ze źródła iAB. Pojawienie się 
narastającego impulsu na wejściu comp_outa oznacza równoległe pojawienie się 
impulsu narastającego na wejściu diffa oraz impulsów opadających na wejściach 
comp_outb i diffb. JeŜeli potraktować tranzystory MAA i MBB jako klucze sterowane 
sygnałami diffa i diffb, jednoczesne pojawienie się sygnału opadającego diffb 
i narastającego diffa powoduje zamknięcie klucza MAA przy jednoczesnym otwarciu 
klucza MBB. Oznacza to, Ŝe prąd, który płynął wcześniej ze źródła iAB do tranzystora MA 
moŜe popłynąć teraz do tranzystora MB, o ile na jego bramce pojawi się sygnał 
opadający. Wielkość, a co za tym idzie szybkość narastania sygnału na wejściach diffa 
i diffb decyduje o tym, jak szybko prąd płynący uprzednio ze źródła iAB do tranzystora 
MA popłynie do tranzystora MB. Im większy impuls tym szybciej zmiana ta nastąpi. Na 
Rys. 6-7 objawia się to w postaci przesuwania się w górę dla coraz to mniejszych 
wymuszeń punktu, począwszy od którego odpowiedź impulsowa układu narasta 
liniowo. W skrajnym przypadku, dla najmniejszego wymuszenia, efekt jest prawie 
niezauwaŜalny. 
  Dodanie stopnia wyjściowego, o punkcie przełączania znajdującym się 
w maksimum impulsu stanowiącego odpowiedź układu na wymuszenie ładunkiem 
odpowiadającym progowi dyskryminacji, pozwala na wygenerowanie impulsu 
logicznego. Jako stopień wyjściowy zastosowano prosty wzmacniacz odwracający, do 
którego dołączono dodatkowe inwertery celem zapewnienia odpowiedniej, z punktu 
widzenia dalszych stopni, polarności sygnału oraz jak największej stromości jego 
zboczy. Odpowiedź impulsowa układu, dla czytelności narysowana równieŜ w znacznie 
mniejszej skali czasowej, umieszczona jest na Rys. 6-9. 
 Zmiana prądu polaryzującego wzmacniacz odwracający umoŜliwia zmianę 
punktu przełączania stopnia wyjściowego. Pozwala to na kompensację ewentualnych 
fluktuacji poziomów stałych na skutek fluktuacji parametrów procesu produkcyjnego, 
utrudnia jednak ustalenie efektywnego progu dyskryminacji, gdyŜ w tej sytuacji jest on 
uzaleŜniony od trzech parametrów: potencjału VTH2, prądu polaryzującego wzmacniacz 
odwracający i od lokalnej wartości źródła korygującego iTRIM. 
 Celem ograniczenia moŜliwości propagacji zakłóceń od stopnia wyjściowego do 
stopni poprzedzających, w projekcie stopnia wyjściowego wykorzystano tranzystory 
NMOS ze źródłami oddzielonymi od podłoŜa, a do doprowadzenia zasilania 
zastosowano osobne szyny zasilające. 
 Rys. 6-9, oprócz zobrazowania moŜliwości wyznaczenia czasu zdarzenia 
z rozrzutem na skutek efektu wędrowania wynoszącym zaledwie 1,2 ns, pokazuje 
równieŜ, Ŝe impuls logiczny na wyjściu układu TWC pojawia się dopiero po upływie 
około 60 ns od momentu rozpoczęcia przetwarzania sygnału we wzmacniaczu 
wejściowym. Oznacza to, Ŝe detektorowi szczytu impulsu pozostaje zaledwie 20 ns na 
wyznaczenie amplitudy impulsu na wyjściu wolnego układu kształtującego i nie 
pozostawia wiele miejsca na moŜliwość skrócenia czas kształtowania. Powoduje to, Ŝe 
zmiana czasu martwego wolnego układu kształtującego jest moŜliwa do osiągnięcia 
w obecnej jego konfiguracji jedynie przez dalsze podnoszenie stopnia symetrii impulsu 
(wprowadzanie kolejnych stopni całkujących) i moŜe wymagać wypracowania nowej 
koncepcji tego stopnia. 
 Na podstawie Rys. 6-9 moŜna takŜe ocenić czas martwy całego toru czasowego, 
który dla typowych impulsów (odpowiadających elektronom konwersji o najbardziej 
prawdopodobnych energiach) wynosi 150 ns, zaś dla impulsów o największej 
amplitudzie – 195 ns. Przekłada się to na maksymalną stratę danych na poziomie 16%. 
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Rys. 6-9: Odpowiedź impulsowa stopnia wyjściowego układu TWC (konf. ×1). 
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7. Pomiar amplitudy w układzie MSGCROC 

 Do wyznaczenia amplitudy impulsu wygenerowanego w stowarzyszonej 
z detektorem elektronice odczytowej moŜna wykorzystać układ próbkująco-pamiętający 
(SH – ang. sample and hold) lub detektor szczytu impulsu (PDH – ang. peak detect and 
hold). Układ próbkująco-pamiętający pozwala na wyznaczenie całego kształtu 
przebiegu impulsu, ale dokładne jego odtworzenie wymaga zapamiętania wielu próbek, 
co powoduje konieczność uŜycia odpowiednio duŜej pamięci analogowej wewnątrz 
układu. Ponadto dodatkowa komplikacja wiąŜe się z wymaganą odpowiednią 
szybkością działania takiego układu, która staje się szczególnie istotna w przypadku 
pracy z impulsami o bardzo krótkich czasach kształtowania. Dlatego w systemach, 
gdzie wystarcza informacja o amplitudzie impulsu, bez konieczności znania jego 
kształtu, stosuje się detektor szczytu, który pozwala na bezpośrednie wyznaczenie 
amplitudy impulsu i zapamiętanie jej w jednej komórce pamięci analogowej. 
 Schemat blokowy najprostszego detektora szczytu impulsu przedstawiony jest 
na Rys. 7-1. Idea działania tego układu opiera się na ładowaniu kondensatora i ciągłym 
porównywaniu aktualnej wartości napięcia na nim oraz na wejściu układu. Jak długo 
napięcie na wejściu układu jest większe od napięcia na kondensatorze (zakładając 
impulsy wejściowe o dodatniej polarności) jest on ładowany przez diodę spolaryzowaną 
w kierunku przewodzenia. Po osiągnięciu maksimum impulsu, napięcie na wejściu 
układu zaczyna być mniejsze od napięcia na kondensatorze, dioda jest jednak wówczas 
spolaryzowana w kierunku zaporowym, co zapobiega rozładowaniu kondensatora 
i zapewnia utrzymywanie na nim napięcia odpowiadającego wartości maksymalnej 
impulsu. 
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Rys. 7-1: Schemat blokowy najprostszego detektora szczytu impulsu. 

 
 Rozwiązanie takie, choć moŜliwe do realizacji w strukturze scalonej, jest jednak 
niepraktyczne ze względu na pojemność pasoŜytniczą diody, która powoduje 
wstrzykiwanie dodatkowego ładunku do kondensatora CH, co moŜe stanowić źródło 
znaczącego błędu w wartości utrzymywanego napięcia. Z tego powodu w układach 
wykonywanych w technologiach CMOS stosuje się nieco inne rozwiązanie 
wykorzystujące w miejsce diody tranzystor MOS (Rys. 7-2). Bardzo szczegółowa 
analiza tego rozwiązania została zaprezentowana w pracy [Ger02], dlatego w tym 
miejscu zostanie pokazana jedynie idea działania układu oraz jego główne cechy. 
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Rys. 7-2: Uproszczony schemat blokowy klasycznego detektora szczytu impulsu w technologii CMOS. 

 
 Pojawienie się na wejściu układu impulsu Vi(t) o amplitudzie większej od 
napięcia Vh(t) odłoŜonego na kondensatorze CH powoduje szybkie obniŜenie wartości 
potencjału Vg(t), co włącza tranzystora M1 i wymusza przepływ jego prądu drenu Id(t). 
Prąd ten ładuje kondensator CH aŜ do chwili wyrównania poziomów napięć Vi(t) i Vh(t). 
Od tego momentu potencjał Vg(t) zmienia się tak, Ŝe zapewnia wartość prądu drenu Id(t) 
proporcjonalną do nachylenia impulsu wejściowego dVi(t)/dt, co powoduje, Ŝe napięcie 
Vh(t) śledzi zmiany napięcia Vi(t). W chwili, gdy impuls Vi(t) osiągnie wartość 
szczytową prąd drenu przestaje się zmieniać, a po chwili całkowicie przestaje płynąć na 
skutek szybkiego wzrostu potencjału Vg(t), spowodowanego zmianą znaku róŜnicy Vh(t) 
− Vi(t), który wyłącza tranzystor M1. Po wyłączeniu tranzystora M1 nie ma ścieŜki 
prądowej, która mogłaby spowodować zmianę ładunku kondensatora CH, dzięki czemu 
odłoŜone na nim napięcie Vh(t) nie ulega zmianie i jest równe napięciu szczytowemu 
impulsu Vi(t). 
 O jakości detektora szczytu impulsu decyduje jego dokładność, czyli róŜnica 
pomiędzy amplitudą impulsów na wyjściu i wejściu. W przypadku układu z Rys. 7-2 
błąd wyznaczenia amplitudy impulsu wejściowego będzie zdeterminowany 
tranzystorem M1 oraz wzmacniaczem róŜnicowym. Składowe błędu pochodzące od 
tranzystora M1 mają głównie charakter dynamiczny

26 i wynikają z obecności 
pojemności pasoŜytniczych, pomiędzy bramką a drenem i pomiędzy drenem 
a podłoŜem, oraz ze wstrzykiwania części ładunku z kanału, za pośrednictwem drenu, 
do kondensatora CH. Składowe błędu pochodzące od wzmacniacza róŜnicowego 
wynikają z jego parametrów elektrycznych: wzmocnienia, współczynnika tłumienia 
sygnału wspólnego, pasma, pojemności wejściowej i pojemności sprzęgającej wejścia 
wzmacniacza oraz z rozrzutu poziomu stałego na jego wyjściu, powstającego na skutek 
efektów niedopasowania tranzystorów wejściowej pary róŜnicowej. 
 W przypadku wykorzystania układu detektora szczytu do wyznaczenia 
amplitudy impulsów wejściowych o kształcie semi-gaussowskim o jego dokładności 
w największym stopniu decyduje wzmocnienie oraz napięcie niezrównowaŜenia 
wzmacniacza róŜnicowego, gdyŜ stromość takich impulsów w pobliŜu szczytu jest 
bardzo mała. 
 Skończone pasmo przenoszenia wzmacniacza, przekłada się oprócz dokładności 
takŜe na stabilność odpowiedzi układu [Ger02]. Rys. 7-3 pokazuje przykładową 
odpowiedź impulsową detektora szczytu dla dwóch wzmacniaczy wejściowych 
o róŜnych polach wzmocnienia GBW (ang. gain bandwidth product). W przypadku (a) 
odpowiedź jest niestabilna, na skutek zbyt małego pola wzmocnienia wzmacniacza 

                                                 
26 Ich wielkość uzaleŜniona jest od wartości napięcia zasilającego (zaleŜność odwrotnie proporcjonalna) 
i od stromości impulsu wejściowego (zaleŜność wprost proporcjonalna). 
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róŜnicowego, co objawia się w postaci charakterystycznych schodków i moŜe 
prowadzić do znaczącego błędu. W przypadku (b) pole wzmocnienia jest wystarczające, 
dzięki czemu impuls wyjściowy dokładnie śledzi część narastającą impulsu 
wejściowego. 
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Rys. 7-3: Odpowiedź impulsowa detektora szczytu: (a) niestabilna, (b) stabilna. 

 
 Kryterium określające minimalne pole wzmocnienia potrzebne dla zapewnienia 
stabilnej odpowiedzi układu z Rys. 7-2 przedstawia poniŜsza formuła [Ger02]: 
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gdzie: K0 – wzmocnienie wzmacniacza róŜnicowego w otwartej pętli, V’i,max – 
maksymalne nachylenie impulsu wejściowego, VT – napięcie progowe tranzystora M1. 
 W celu zapewnienia dokładności detektora szczytu na odpowiednio wysokim 
poziomie wymagane jest wysokie wzmocnienie wzmacniacza róŜnicowego, co przy 
stosunkowo szybko zmieniających się impulsach wejściowych i niskim napięciu 
zasilającym moŜe prowadzić do nieosiągalnych wartości pola wzmocnienia, rzędu THz. 
W takim przypadku naleŜy stosować inne metody pozwalające osiągnąć stabilną 
odpowiedź detektora szczytu. Jedną z nich jest metoda zaproponowana w pracy [Kru94] 
polegająca na wprowadzeniu na wyjściu wzmacniacza dodatkowego tranzystora, który 
w połączeniu z tranzystorem M1 tworzy lustro prądowe. 
 Schemat detektora szczytu wykorzystującego lustro prądowe do ładowania 
kondensatora CH przedstawiony jest na Rys. 7-4. Na schemacie tym dodano takŜe 
wzmacniacz buforujący, który umoŜliwia odczyt napięcia na kondensatorze bez zmiany 
jego wartości oraz klucz pozwalający na cykliczne rozładowywanie kondensatora CH. 
 Autorzy pracy [Ger02] podają wzory pozwalające na dobranie minimalnej 
szerokości bramki Wg tranzystora Mg oraz maksymalnego wzmocnienia wzmacniacza, 
które zapewniają stabilną odpowiedź detektora szczytu z Rys. 7-4: 
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gdzie: L – długość bramek tranzystorów M1 i Mg

27, µ0 – ruchliwość nośników ładunku, 
Cox – pojemność tlenku bramkowego na jednostkę powierzchni, Cgp – pojemność 
pasoŜytnicza stanowiąca część całkowitej pojemności wyjściowej wzmacniacza. 
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Rys. 7-4: Schemat blokowy detektora szczytu impulsu stabilizowanego źródłem prądowym. 

 
 Na Rys. 7-5 przedstawiono schemat detektora szczytu zastosowanego 
w układzie MSGCROC. W porównaniu ze schematem blokowym z Rys. 7-4 widać, Ŝe 
jako wzmacniacz wejściowy została wykorzystana prosta para róŜnicowa z aktywnym 
obciąŜeniem, natomiast jako bufor został zastosowany wtórnik źródłowy zbudowany na 
tranzystorze typu PMOS (Msf).  
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Rys. 7-5: Schemat detektora szczytu impulsu zastosowanego w układzie MSGCROC. 

 

 Wprowadzenie układu kompensacji efektu wędrowania do kanału czasowego 
spowodowało opóźnienie momentu wygenerowania impulsu na wyjściu out_dig, co 
z kolei oznacza, Ŝe detektorowi szczytu pozostaje jedynie około 20 ns na wyznaczenie 
amplitudy impulsu na wyjściu wolnego układu kształtującego. W wyniku tak krótkiego 
efektywnego czasu działania, znacznemu zmniejszeniu uległ zakres amplitud impulsów 
wejściowych, dla których odpowiedź detektora szczytu jest liniowa – wynosi on około 
550 mV. Z tego powodu stało się równieŜ konieczne wprowadzenie potencjału vPDH, 
do którego rozładowywany jest kondensator CH. W przypadku rozładowywania 
                                                 
27 Ze względu na efekty niedopasowania waŜne jest, aby oba te tranzystory miały identyczną długość 
bramki 
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kondensatora CH do potencjału odpowiadającego masie układu wymagana byłaby 
znacznie większa szybkość jego ładowania, czyli znacznie większy prąd ładujący. 
PoniewaŜ tranzystor ładujący (M1 dla układu z Rys. 7-4 i Mch2 dla układu z Rys. 7-5) 
potrzebuje określonego czasu na wyłączenie się, przy wysokim prądzie ładującym 
powodowałoby to niekorzystny efekt w postaci przerzutu i znacznego zawyŜania 
wartości szczytowej śledzonego impulsu. Wartość potencjału vPDH ustawiana jest 
przetwornikiem C/A, moŜe się ona zmieniać w granicach od 0 do 800 mV. Ze względu 
na taki zakres zmian potencjału vPDH, jako klucz zastosowano pojedynczy tranzystor 
typu NMOS (Msw). Klucz ten jest przełączany sygnałem reset, wyzwalanym sygnałem 
out_dig na wyjściu układu kompensacji efektu wędrowania. Dzięki temu detektor 
szczytu jest aktywny tylko wtedy, gdy sygnał na wejściu kanału czasowego przekracza 
ustalony próg dyskryminacji. 
 Rys. 7-6 przedstawia odpowiedź impulsową detektora szczytu z Rys. 7-5, 
natomiast Rys. 7-7 zaleŜność amplitudy poszczególnych impulsów od wartości ładunku 
wejściowego. Prosta dopasowana do punktów odpowiadających poszczególnym 
amplitudom pozwala określić liniowość detektora szczytu oraz umoŜliwia porównanie 
wzmocnienia na jego wyjściu ze wzmocnieniem wolnego układu kształtującego, które 
w idealnym przypadku powinny być sobie równe. Wzmocnienie na wyjściu detektora 
szczytu wynosi 0,608 mV/fC i jest nieznacznie mniejsze od wzmocnienia wolnego 
układu kształtującego – 0,613 mV/fC. RóŜnica wzmocnień pomiędzy obydwoma 
układami nie przekracza 1%. 
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Rys. 7-6: Odpowiedź impulsowa detektora szczytu impulsu układu MSGCROC (konf. ×1). 

 
 Wyraz wolny równania prostej z Rys. 7-7 stanowi miarę błędu systematycznego 
detektora szczytu. Błąd ten ma dwie główne składowe, pierwsza z nich wynika 
z róŜnicy pomiędzy poziomem stałym na wyjściu wolnego układu kształtującego 
a wartością potencjału vPDH, druga natomiast związana jest z opisanym powyŜej 
efektem zawyŜania wartości szczytowej śledzonego impulsu na skutek opóźnienia 
w wyłączeniu tranzystora, przez który ładowany jest kondensator CH. 
 Tab. 7-1 przedstawia wartości błędu bezwzględnego ∆PDH oraz względnego δPDH 
wyznaczenia wartości szczytowej impulsu w detektorze szczytu otrzymane po odjęciu 
wartości wyrazu wolnego prostej z Rys. 7-7 od róŜnicy amplitud poszczególnych 
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impulsów na wyjściu wolnego układu kształtującego i detektora szczytu. Na jej 
podstawie moŜna ocenić dokładność detektora szczytu. Pokazuje ona, Ŝe dla impulsów 
odpowiadających ładunkom wejściowych z zakresu pomiędzy 100 fC a 800 fC detektor 
szczytu zaniŜa nieco wartość amplitudy impulsu w stosunku do tej na wyjściu wolnego 
kształtującego, przy czym wyznacza ją z błędem poniŜej 1%. 
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Rys. 7-7: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej detektora szczytu impulsu od ładunku 
wejściowego (konf. ×1). 

 

Tab. 7-1: Błąd wyznaczenia wartości amplitudy impulsu z wolnego układu kształtującego w detektorze 
szczytu impulsu (konf. ×1). 

Qin [fC] 33 50 100 200 400 600 800 

∆PDH [mV] 0,6 0,4 − 0,1 − 0,2 − 1,3 − 1,9 − 2,9 

δPDH [%] 3,0 1,3 − 0,2 − 0,2 − 0,5 − 0,5 − 0,6 
 

 
 Czas trzymania wartości amplitudy impulsu w detektorze szczytu jest ustalany 
arbitralnie i moŜe być zmieniany przez logikę kontrolną układu. Czas ten określa czas 
martwy toru energetycznego. Teoretycznie detektor szczytu mógłby zostać zresetowany 
od razu po zapisaniu wyznaczonej wartości szczytowej impulsu w pamięci, jednakŜe w 
praktyce wartość ta jest przetrzymywana dłuŜej, co umoŜliwia wprowadzenie układu 
monitorowania i odrzucania spiętrzeń. Wprowadzenie bramki czasowej dla detektora 
szczytu impulsu, która jednoznacznie określa czas martwy całego układu, pozwala 
w prosty sposób wykrywać spiętrzenia impulsów w torze odczytowym. Jak widać na 
Rys. 6-9 odpowiedź na wyjściu toru czasowego dla typowego wymuszenia kończy się 
po czasie 150 ns, podczas gdy czas martwy wolnego układu kształtującego wynosi 
250 ns. Oznacza to, Ŝe w torze czasowym moŜe zostać wypracowany kolejny impuls 
wyzwalający dla toru energetycznego, zanim jeszcze zostanie w nim zakończone 
przetwarzanie wcześniejszego impulsu. Dzięki wprowadzeniu bramki czasowej 
przypadek taki jest odrzucany a logika kontrolna wysyła do zewnętrznego układu 
zbierania danych informację o wystąpieniu spiętrzenia impulsów. Niestety metoda ta 
działa tylko w przypadku wystąpienia spiętrzenia impulsów na opadającym zboczu 
impulsu w wolnym układzie kształtującym i nie jest w stanie wykrywać spiętrzeń 
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powstających w torze czasowym. Pojawienie się kolejnego impulsu na wejściu 
komparatora zanim poprzedni spadanie poniŜej progu dyskryminacji powoduje 
wydłuŜenie impulsu na wyjściu toru czasowego i zakwalifikowanie dwóch impulsów 
jako jednego. 
 Ustawienie bramki czasowej na czas odpowiadający czasowi martwemu 
wolnego układu kształtującego powoduje, Ŝe czas martwy całego toru odczytowego 
wynosi 250 ns, a poziom straty danych nie przekracza 20 %. 
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8. Obwody Back-End i układy sterujące 

 Rozdział ten zawiera opis bloków funkcjonalnych układu MSGCROC, które nie 
zostały zaprojektowane przez autora pracy. Z tego teŜ powodu ich charakterystyka 
będzie mniej szczegółowa niŜ w przypadku układów opisanych w rozdziałach 4, 5 i 6. 
Kolejno zostaną zaprezentowane: pamięć FIFO, generator sygnatur czasowych, układy 
logiki kontrolnej, układy wyjściowe oraz układ kalibracyjny i tryby testowe. 

8.1. Pamięć FIFO 

 PoniewaŜ układ MSGCROC jest układem dedykowanym do odczytu detektora 
promieniowania, zatem pracuje z impulsami wejściowymi pojawiającymi się zgodnie 
z rozkładem Poissona. Z punktu widzenia pamięci oznacza to, Ŝe w danym odcinku 
czasu zajętość komórek pamięci moŜe zmieniać się od zera – pamięć całkowicie pusta, 
do całkowitego zapełnienia, przyjmując po drodze wszystkie moŜliwe stany pośrednie. 
NaleŜy więc zastosować taką architekturę odczytu, która zapewni najbardziej efektywny 
sposób wysyłania danych na zewnątrz układu. Z tego powodu zastosowano architekturę 
typu token ring przedstawioną schematycznie na Rys. 8-1. 
 

 

… 

Kanał <0> 

Pamięć analogowa 

Pamięć cyfrowa 

TkC 

Kanał <1> 

Pamięć analogowa 

Pamięć cyfrowa 

TkC 

Kanał <31> 

Pamięć analogowa 

Pamięć cyfrowa 

TkC 

Układ kontroli 
odczytu 

A
n
a
lo

g
o
w

a
 s

zy
n
a
 d

a
n
y
ch

 

C
yf

ro
w

a
 s

zy
n
a
 d

a
n
yc

h
 

 
Rys. 8-1: Architektura odczytu pamięci. 

 
 Działanie architektury typu token ring sprowadza się do cyklicznego 
przekazywania uprawnienia do odczytu (tokenu) pomiędzy kolejnymi kanałami. Układ 
kontrolujący odczyt pamięci sprawdza stan zajętości pamięci we wszystkich kanałach 
odczytowych, jeŜeli któryś z kanałów sygnalizuje zajętość pamięci układ ten wysyła 
sygnał tokenu na magistralę łączącą układy uruchamiające tryb odczytu pamięci (TkC) 
w poszczególnych kanałach. Token zawsze przekazywany jest począwszy od kanału 
zerowego, jeŜeli pamięć w tym kanale jest pusta, przechodzi on do sąsiedniego kanału, 
jeŜeli i tutaj pamięć jest pusta do następnego i tak dalej do momentu wykrycia kanału, 
który zgłasza zajętość pamięci. Przechodzenie tokenu pomiędzy kanałami z pustą 
pamięcią powinno odbywać się bez strat czasowych tak, aby dochodził on do kanału 
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z zajętą pamięcią zawsze w czasie jednego cyklu zegarowego. Aby sprostać temu 
wymogowi podzielono pamięć na dwa bloki po 16 kanałów, dzięki czemu w przypadku, 
gdy pamięć w całym pierwszym bloku jest pusta, token omija go i przechodzi do 
pierwszego kanału w drugim bloku. Przy częstotliwości odczytu wynoszącej 32 MHz 
czas jednego pełnego obiegu tokenu nie przekracza 31,25 ns. Układ TkC kanału z zajętą 
pamięcią zatrzaskuje token, co powoduje, Ŝe w następnym cyklu zegarowym określona 
komórka pamięci analogowej i pamięci cyfrowej tego kanału zostają przełączone w tryb 
odczytu, a na magistrale danych wystawiane są dane analogowe i cyfrowe. W kolejnym 
cyklu zegarowym token zostaje zwolniony i przechodzi do następnego kanału. JeŜeli w 
danym kanale jest zajętych więcej niŜ tylko po jednej komórce obu rodzajów pamięci, 
zostaną one odczytane przy kolejnym obiegu tokenu. Token w jednym obiegu przyznaje 
uprawnienia do odczytu tylko jednej parze komórek z danego kanału. W przeciwnym 
wypadku istniałaby moŜliwość wystąpienia sytuacji, w której token zostanie 
zatrzaśnięty na stałe w jednym kanale, jeŜeli jego pamięć będzie nieustannie napełniana 
danymi. Cykliczny odczyt zapewnia równomierne opróŜnianie całej pamięci. 
 Wykorzystanie architektury typu token ring powoduje, Ŝe dane z pamięci 
odczytywane są synchronicznie przy całkowicie statystycznym procesie zapisu (tzw. 
derandomizacja danych) oraz zapewnia ich multipleksowanie tak, Ŝe mogą być 
wysyłane jedną szyną danych. 
 Na skutek ograniczonych głębokości pamięci oraz częstotliwości odczytu, przy 
maksymalnej częstości zliczeń, część danych w układzie moŜe być tracona z powodu 
braku wolnego miejsca do zapisu kolejnej danej do pamięci. Przy napełnianiu pamięci 
zgodnie z rozkładem Poissona o określonej średniej częstości i równomiernym 
opróŜnianiu równieŜ z określoną częstością moŜna policzyć teoretyczne 
prawdopodobieństwo straty danych Plost_mem w zaleŜności od głębokości pamięci 
[Hal93, Øve72]. Tab. 8-1 pokazuje wartość tego prawdopodobieństwa dla stosunku 
średniej częstości napełniania do średniej częstości opróŜniania 0,9. Stosunek ten 
wynika z przyjęcia średniej częstości napełniania pamięci wynoszącej 900 kHz oraz 
załoŜenia najwolniejszego moŜliwego odczytu pamięci – 1 MHz (pamięć we wszystkich 
kanałach jest zapełniona i pasmo odczytowe dzieli się równomiernie na 32 kanały). 
 
Tab. 8-1: Prawdopodobieństwo straty danych w zaleŜności od głębokości pamięci dla stosunku średniej 

częstości napełniania do średniej częstości opróŜniania 0,9. 

Głębokość 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plost_mem [%] 17,9 11,2 7,6 5,5 4,1 3,1 2,4 1,88 1,48 1,2 0,9 
 
 
 W rzeczywistym eksperymencie ze względu na przestrzenny rozkład 
intensywności promieniowania, w części kanałów nie będzie danych. Dzięki 
zastosowaniu architektury typu token ring efektywna częstość odczytu kanałów 
zajętych będzie wówczas wyŜsza niŜ 1 MHz, a co za tym idzie zmniejszy się 
prawdopodobieństwo straty danych Plost_mem. JeŜeli dane będą się znajdowały w 24 
kanałach wówczas średnia częstość odczytu wzrośnie do 1,33 MHz, w przypadku, gdy 
połowa kanałów będzie zapełniona wyniesie ona 2 MHz, natomiast gdy tylko osiem – 
4 MHz. Tab. 8-2 podaje prawdopodobieństwo straty danych w zaleŜności od średniej 
częstości odczytu dla pamięci o głębokości 4. Pokazuje ona, Ŝe przyspieszenie odczytu 
pamięci jest o wiele efektywniejsze od zwiększania jej głębokości. Przykładowo 
zwiększenie głębokości pamięci z 4 do 8 komórek powoduje spadek 
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prawdopodobieństwa straty danych z 7,6% do 2,4% podczas gdy przyspieszenie 
odczytu z 1 MHz do 2 MHz obniŜa Plost_mem do zaledwie 0,3%. 
 
Tab. 8-2: Prawdopodobieństwo straty danych dla pamięci o głębokości 4 w zaleŜności od średniej 

częstości opróŜniania, przy średniej częstości napełniania wynoszącej 900 kHz. 

Średnia częstość odczytu [MHz]  1 1,33 2 4 

Plost_mem [%] 7,6 2,1 0,3 0,0 
 
 
 Pamięć analogowa wchodząca w skład pojedynczego kanału odczytowego 
utworzona jest z czterech kondensatorów, stanowiących cztery komórki pamiętające, 
wzmacniacza odczytowego oraz zespołu kluczy zbudowanych z bramek transmisyjnych 
(Rys. 8-2). Proces zapisu i odczytu komórki pamięci moŜna przedstawić zgodnie 
z poniŜszym schematem. Pojawienie się impulsu out_dig na wyjściu kanału czasowego 
powoduje wyzwolenie detektora szczytu impulsu w kanale energetycznym oraz 
wygenerowanie sygnału write dla pierwszej wolnej komórki pamięci, który przełącza ją 
w tryb zapisu. Sygnał ten zamyka klucze Swn1 i Swn2, co powoduje równoległe 
podłączenie kondensatora pamiętającego CMn do wyjścia detektora szczytu oraz do 
napięcia referencyjnego VSSH. Napięcie to, wspólne dla całego układu, funkcjonalnie 
odpowiada poziomowi bazowemu na wyjściu wolnego układu kształtującego, dzięki 
czemu przyrost napięcia na kondensatorze CMn odpowiada amplitudzie sygnału 
w wolnym układzie kształtującym. Po upływie określonego odcinka czasu28 sygnał 
write wraca do stanu wyjściowego otwierając klucze Swn1 i Swn2, a komórka przechodzi 
w tryb pamiętania. Jednocześnie wystawia ona flagę zajętości i zostaje umieszczona 
w kolejce odczytowej. JeŜeli komórka ta jest jedyną zajętą w danym kanale zostanie 
odczytana przy najbliŜszym obiegu tokena. 
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Rys. 8-2: Schemat blokowy pamięci analogowej pojedynczego kanału. 

 
 Przełączenie komórki w tryb odczytu wymaga jednoczesnego wygenerowania 
dwóch sygnałów: read dla komórki pamięci i enrd dla wzmacniacza odczytowego. 
W czasie, gdy Ŝadna komórka w danym kanale nie znajduje się w trybie odczytu 
wzmacniacz odczytowy jest zapięty w konfigurację wtórnika napięciowego (klucz San1 
– zamknięty), a jego wyjście jest odłączone od analogowej magistrali danych (klucz San2 
– otwarty). Konfiguracja taka zapobiega wchodzeniu wzmacniacza w stan nasycenia, co 
miałoby miejsce gdyby pracował z otwartą pętlą sprzęŜenia zwrotnego. Pojawienie się 
sygnału enrd otwiera pętlę sprzęŜenia zwrotnego wzmacniacza (klucz San1 – otwarty) 
i dołącza jego wyjście do analogowej magistrali danych (klucz San2 – zamknięty). 

                                                 
28 Długość tego odcinka czasu jest ustalana w układzie kontrolnym, który generuje równieŜ sygnał reset 
dla detektora szczytu impulsu. 
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Pojawiający się razem z sygnałem enrd sygnał read zamyka klucze Srn1 i Srn2 zapinając 
kondensator CMn w pętlę sprzęŜenia zwrotnego wzmacniacza. PoniewaŜ wejście 
nieodwracające wzmacniacza jest podłączone do tego samego napięcia referencyjnego 
VSSH, do którego uprzednio była podłączona dolna okładka kondensatora CMn, 
korzystając z własności wzmacniacza operacyjnego moŜna pokazać, Ŝe potencjał, jaki 
ustali się na jego wyjściu będzie równy potencjałowi górnej okładki kondensatora29, 
czyli będzie odpowiadał wartości amplitudy z detektora szczytu impulsu. 
 W przypadku pamięci cyfrowej samo przejście w tryb zapisu i odczytu pamięci 
jest analogiczne jak w przypadku pamięci analogowej, natomiast inaczej przedstawia 
się sposób zapisu, przechowywania i odczytu danych. Szerokość pamięci cyfrowej to 14 
bitów, co przy głębokości wynoszącej 4 daje razem 56 komórek pamięci na kanał. 
Komórki te są ułoŜone w postaci macierzy o 14 wierszach (szerokość pamięci) i 4 
kolumnach (głębokość pamięci). 
 Na Rys. 8-3 przedstawiono schemat jednego wiersza pamięci cyfrowej wraz 
z układem odczytującym. KaŜda z czterech komórek jednego wiersza pamięci 
zbudowana jest z trzech tranzystorów typu NMOS: dwa z nich pracują jako klucze, 
włączane odpowiednio w trybie zapisu (Mdmn1) i odczytu (Mdmn3), trzeci zaś (Mdmn2) 
przechowuje dane. Pojawienie się wysokiego stanu na wejściu write klucza Mdmn1 
powoduje przepisanie stanu z wejścia dm_in<m> na bramkę tranzystora Mdmn2. Zmiana 
stanu wejścia write na niski zatrzaskuje informację zapisaną na bramce tranzystora 
Mdmn2 do czasu pojawienia się kolejnego wysokiego stanu na wejściu write

30. Odczyt 
komórki następuje w momencie pojawienia się wysokiego stanu na wejściu read klucza 
Mdmn3. 
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Rys. 8-3: Układ odczytu jednego wiersza pamięci cyfrowej. 

 
 Trzeba podkreślić dwie właściwości takiej pamięci: po pierwsze jest ona 
odwracająca, stan wyjścia jest zanegowany w stosunku do wejścia, a po drugie 
zapewnia poprawny odczyt jedynie w przypadku przechowywania stanu wysokiego. 
Stan wysoki na bramce tranzystora Mdmn2 powoduje, Ŝe jest on w stanie aktywnym i w 
momencie otwarcia klucza Mdmn3 potencjał vssc! z jego źródła, czyli logicznie stan 
niski, pojawia się na wyjściu komórki. Stan niski na bramce tranzystora Mdmn2 

                                                 
29 Przy zapiętej pętli sprzęŜenia zwrotnego potencjał obu wejść wzmacniacza operacyjnego jest taki sam, 
czyli przy V+ równym VSSH, V− równieŜ jest równe VSSH. Zgodnie z definicją spadek napięcia na 
kondensatorze CMn wynosi Vam_out − V− co jest równe Vam_out − VSSH. Z drugiej zaś strony na 
kondensatorze odłoŜony jest spadek napięcia VPDH_OUT − VSSH. Porównanie tych dwóch spadków napięć 
daje w rezultacie Vam_out = VPDH_OUT. 
30 W praktyce informacja utrzymuje się tam przez kilka mikrosekund, poniewaŜ jest ona składowana 
w postaci ładunku wstrzykniętego do pojemności bramka-źródło tranzystora Mdm2, która po tym czasie 
ulega rozładowaniu. Stąd pamięć tego typu określa się mianem pamięci dynamicznej – DRAM. 
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powoduje, Ŝe jest on odcięty i w momencie otwarcia klucza Mdmn3 stan wyjścia komórki 
nie jest zdefiniowany. Oznacza to, Ŝe do odczytu takiej komórki potrzebny jest inwerter, 
w celu zapewnienia jendnakowej wartości logicznej informacji na wejściu i wyjściu 
pamięci, oraz tranzystor o wysokiej impedancji podciągający wyjście komórki do 
górnego napięcia zasilającego (Mpum), gdy jest ono nieokreślone. Inwerter 
z tranzystorem podciągającym tworzą układ odczytowy komórki pamięci. W kaŜdym 
kanale umieszczonych jest 14 takich układów, po jednym na kaŜdy wiersz pamięci. 

8.2. Generator sygnatur czasowych 

 Koincydencja zdarzeń z płaszczyzn X i Y detektora wymaga określenia czasu 
zdarzenia w jednej płaszczyźnie z rozdzielczością poniŜej 2 ns. Celem sprostania temu 
wymogowi naleŜałoby pracować w układzie z sygnałem zegarowym o częstotliwości 
powyŜej 512 MHz. Wydaje się to niemalŜe niewykonalne nie tylko ze względu na 
ograniczenia technologii wykorzystywanej do projektowania układu, ale w jeszcze 
większym stopniu ze względu na trudność w generacji takiego sygnału i późniejszego 
rozprowadzenia go w systemie składającym się z kilku układów oraz 
zsynchronizowaniu tych układów miedzy sobą. Dodatkowo praca z sygnałami o tak 
duŜych częstotliwościach w układach zbudowanych w oparciu o naturalny kod binarny 
wiązałaby się z generacją duŜej ilości zakłóceń pochodzących od bardzo często 
przełączających się bramek.  
 W przypadku układu MSGCROC załoŜono, Ŝe maksymalna częstotliwość 
sygnału zegarowego, z jaką układ moŜe pracować oraz jaką moŜna w rozsądny sposób 
rozprowadzić w systemie odczytowym nie moŜe przekraczać 256 MHz. Taki zegar 
zapewnia jednak rozdzielczość czasową na poziomie 4 ns. Aby pogodzić wymaganie 
odnośnie rozdzielczości czasowej z ograniczeniem na maksymalną częstotliwość 
sygnału zegarowego wykorzystano liczniki pracujące w oparciu nie o naturalny kod 
binarny, ale o kod Graya.  
 Najczęstszym powodem wykorzystania kodu Graya w układach cyfrowych jest 
minimalizacja zakłóceń generowanych przez przełączające się bramki. Inkrementacja 
lub dekrementacja o jeden licznika pracującego w kodzie Graya wiąŜe się zawsze ze 
zmianą wartości tylko jednego bitu, a dodatkowo najmniej znaczący bit takiego licznika 
zmienia się z dwa razy mniejszą częstotliwością niŜ w analogicznym liczniku 
działającym w naturalnym kodzie binarnym (Tab. 8-3), czyli cztery razy wolniej od 
sygnału zegarowego. Wykorzystanie tej własności pozwala na konstrukcję układu, 
który zapewnia rozdzielczość czasową cztery razy większą od rozdzielczości 
wynikającej z wykorzystywanego sygnału zegarowego. W przypadku układu 
MSGCROC oznacza to moŜliwość osiągnięcia 1 ns rozdzielczości wykorzystując 
sygnał zegarowy o częstotliwości 256 MHz. Działanie takiego układu sprowadza się do 
rozszerzenia licznika pracującego w kodzie Graya o dwa dodatkowe młodsze bity tak, 
aby całe słowo bitowe reprezentujące sygnaturę czasową było przedstawione w kodzie 
Graya. 
 Rys. 8-4 pokazuje schemat blokowy generatora sygnatur czasowych układu 
MSGCROC pracującego według przedstawionej powyŜej idei, natomiast Rys. 8-5 
zaleŜności czasowe dla czterech najmłodszych bitów. Generator ten składa się z 12-
bitowego licznika pracującego w kodzie Graya, przerzutnika typu D zapiętego 
w konfiguracji dwójki liczącej, multipleksera, który umoŜliwia wybór źródła sygnału 
dla najmniej znaczącego bitu sygnatury oraz trzech buforów opóźniających, które 
zapewniają synchronizację przebiegów TS<1> i TS<0> z przebiegami TS<13:2>. 
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Tab. 8-3: Reprezentacja stanów 3-bitowego licznika w kodzie Graya i naturalnym kodzie binarnym. 

Stan 
licznika 

Kod Graya 
Naturalny kod 

binarny 

0 000 000 

1 001 001 

2 011 010 

3 010 011 

4 110 100 

5 111 101 

6 101 110 

7 100 111 
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Rys. 8-4: Schemat blokowy generatora sygnatur czasowych. 
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Rys. 8-5: ZaleŜności czasowe 4 najmłodszych bitów generatora sygnatur czasowych. 

 
 W liczniku działającym w oparciu o kodu Graya, starszy bit zawsze zmienia 
swój stan w momencie, gdy młodszy jest w połowie czasu trwania stanu wysokiego (1). 
Wykorzystanie buforów opóźniających o opóźnieniu zmienianym z rozdzielczością 
70 ps pozwala tak poprzesuwać przebiegi TS<1> i TS<0>, aby zapewnić te relacje dla 
wszystkich bitów sygnatury czasowej. Sygnał zegarowy CLK256A o częstotliwości 
256 MHz podawany jest równolegle na wejście licznika, przerzutnika D oraz 
multipleksera. W ten sposób na wyjściu najmniej znaczącego bitu licznika otrzymuje 
się sygnał o okresie 16 ns, na wyjściu przerzutnika – 8 ns a na wyjściu multipleksera – 



 93

4 ns. Dzięki zapewnieniu odpowiednich relacji pomiędzy sygnałami, w obrębie kaŜdych 
4 ns odpowiadających czasowi trwania jednego bitu na wyjściu TS<2> licznika moŜna 
wyróŜnić cztery odrębne przypadki określone stanem wyjść TS<1> i TS<0>, a to 
oznacza efektywną rozdzielczość czasową wynoszącą 1 ns.  

8.3. Układy logiki kontrolnej 

 Sterowanie układem MSGCROC zapewnia logika kontrolna zawierająca 28 
8-bitowych rejestrów umoŜliwiających dostęp do wszystkich funkcji układu. Za 
pomocą rejestrów tych ustawia się wartości przetworników C/A polaryzujących układ, 
maskuje wybrane kanały, włącza i wyłącza poszczególne tryby testowe, synchronizuje 
generator sygnatur czasowych, ustawia wzmocnienie i polarność stopnia wejściowego. 
Część rejestrów słuŜy do testów pamięci oraz architektury odczytowej poprzez zliczanie 
przypadków przepełnienia pamięci31 i zgubienia tokenu32. Dostęp do poszczególnych 
rejestrów uzyskuje się poprzez interfejs wejściowy pracujący w standardzie I2C [Phi00]. 
Opis standardu I2C znajduje się poniŜej, natomiast lista wszystkich rejestrów oraz 
odpowiadających im adresów w interfejsie wejściowym umieszczona jest w Dodatku. 
 Standard I2C wykorzystuje magistralę składającą się jedynie z dwóch 
dwukierunkowych lini: danych (SDA – ang. Serial DAta line) i zegara (SCL – ang. 
Serial Clock Line), które zapewniają komunikację pomiędzy wszystkimi podłączonymi 
do nich urządzeniami. KaŜde urządzenie ma przypisany unikalny adres i moŜe 
pracować zarówno jako nadajnik, jak i odbiornik. Urządzenia mogą równieŜ pracować 
w trybie master-slave, w którym urządzeniem nadrzędnym (master) jest to, które 
inicjuje transfer danych na magistrali i generuje sygnał zegarowy. Urządzenie 
zaadresowane przez urządzenie nadrzędne naleŜy wówczas interpretować jako 
podrzędne (slave). Standard dopuszcza moŜliwość podłączania więcej niŜ tylko jednego 
urządzenia pracującego w trybie master dzięki zaimplementowaniu procedur 
arbitraŜowych pozwalających określić, które z urządzeń w danym momencie kontroluje 
magistralę. Trzeba tutaj podkreślić, Ŝe zaleŜności master-slave oraz nadajnik-odbiornik 
nie muszą być stałe i zaleŜą od kierunku przesyłania danych w określonej chwili.  
 Oprócz małej liczby połączeń pomiędzy urządzeniami duŜą zaletą standardu I2C 
jest równieŜ obniŜone zapotrzebowanie na moc, gdyŜ jego interfejs jest aktywny tylko 
w przypadku obecności sygnału na linii SCL. 
 Rys. 8-6 prezentuje sposób podłączania urządzeń do magistrali interfejsu I2C. 
Linie tworzące magistralę są podłączone za pomocą rezystorów podciągających Rp do 
górnego napięcia zasilającego, dzięki czemu w czasie, gdy Ŝadne urządzenie nie 
wykorzystuje magistrali, logicznie są one w stanie wysokim. Stopnie wyjściowe 
urządzeń z interfejsem I2C wykorzystują układy typu otwarty dren lub otwarty kolektor, 
co pozwala im wymuszać jedynie stan niski na magistrali i wykonywać logiczną 
funkcję „mnoŜenia na drucie” (ang. wired-AND). Standard I2C pozwala na przesyłanie 

                                                 
31 Przepełnienie pamięci oznacza, Ŝe wszystkie jej komórki w danym kanale są zapełnione i nie ma 
moŜliwości wpisania do niej nowych danych. Dane takie są gubione. NaleŜy tutaj rozróŜnić utratę danych 
na skutek przepełnienia pamięci od utraty spowodowanej spiętrzeniami impulsów w torze odczytowym. 
W pierwszym przypadku impulsy są prawidłowo przetwarzane w torze odczytowym, jednak szybkość 
odczytywania danych jest zbyt mała, Ŝeby przy danej głębokości pamięci wszystkie zostały one 
zarejestrowane. W drugim przypadku impulsy w torze odczytowym nachodzą na siebie na skutek zbyt 
małej szybkości działania toru odczytowego, w wyniku czego dane opisujące zdarzenie, w szczególności 
amplituda drugiego impulsu, są zafałszowane i arbitralnie odrzucane. 
32 Zgubienie tokenu oznacza, Ŝe po upływie określonego czasu od momentu wysłania tokenu przez układ 
menadŜera tokenów nie powróci on do niego z powrotem. W takim wypadku menadŜer inicjuje proces 
odczytu od początku, aby nie powodować utraty danych 
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danych z trzema szybkościami: 100 kbitów/s (tryb standardowy), 400 kbitów/s (tryb 
szybki) oraz 3,4 Mbitów/s (tryb ultra-szybki), a liczba urządzeń, jakie mogą być 
podłączone do magistrali jest ograniczona jedynie jej pojemnością, która nie moŜe 
przekroczyć 400 pF. 
 Kolejną zaletą standardu I2C jest fakt, Ŝe nie definiuje on jednoznacznie 
poziomów napięć odpowiadających logicznym stanom niskiemu i wysokiemu, 
uzaleŜniając je jedynie od wykorzystywanego napięcie zasilającego. Pozwala to na 
zastosowanie standardu I2C w urządzeniach wykonanych w róŜnych technologiach. 
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Urządzenie 2 

SCLKN2 
OUT 

SCLK 
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DATAN2 
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DATA 
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Rys. 8-6: Sposób podłączenia urządzeń do magistrali interfejsu I2C. 

 
 Przesyłanie danych magistralą I2C wymaga zapewnienia odpowiednich relacji 
czasowych pomiędzy sygnałami na liniach SCL i SDA. W czasie, gdy sygnał na linii 
SCL jest w stanie wysokim sygnał na linii SDA musi mieć stały poziom, natomiast 
zmiana pomiędzy poziomami wysokim i niskim na linii SDA moŜe następować jedynie 
w czasie, gdy linia SCL jest w stanie niskim (Rys. 8-7). Wyjątkiem od tej zasady są 
jedynie warunki sygnałów start i stop, wyznaczające początek i koniec sesji przesyłania 
danych pomiędzy urządzeniami. Zmiana stanu linii SDA z wysokiego na niski przy 
jednoczesnym stanie wysokim na linii SCL oznacza warunek startu, natomiast zmiana 
stanu linii SDA z niskiego na wysoki przy wysokim stanie linii SCL oznacza warunek 
stopu. 
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Rys. 8-7: Transfer danych magistralą interfejsu I2C. 
 
 W ramach kaŜdej sesji dane są przesyłane w paczkach po 8 bitów, przy czym 
kaŜda paczka rozpoczyna się od najstarszego bitu (MSB) i musi po niej następować bit 
potwierdzenia wystawiany przez urządzenie odbiorcze. Urządzenie nadawcze musi 
zatem do przesłania kaŜdej paczki danych linią SDA wystawić 9 cykli zegarowych na 
linii SCL. Konieczności wystawiania bitu potwierdzenia przez odbiornik umoŜliwia 
kaŜdorazowe stwierdzenie poprawności transmisji. Na czas 9 cyklu zegarowego (ACK) 
nadajnik zwalnia linię SDA i czeka czy odbiornik wymusi na niej stan niski. JeŜeli to 
nie nastąpi i linia SDA pozostaje w stanie wysokim, nadajnik moŜe zakończyć 
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transmisję lub powtórzyć ją jeszcze raz. MoŜe wystąpić równieŜ sytuacja, w której 
odbiornik wystawia bit potwierdzenia, natomiast nie jest jeszcze gotowy do przyjęcia 
kolejnych danych, wymusza wówczas stan niski linii SCL, co wstrzymuje nadajnik 
przed wysyłaniem kolejnych danych. W czasie jednej sesji transferowej nadajnik moŜe 
wysłać do odbiornika dowolną liczbę 8-bitowych paczek danych. 

8.4. Układy wyjściowe 

 Układ MSGCROC dostarcza dwa rodzaje danych: dane analogowe oraz dane 
cyfrowe. Jest rzeczą oczywistą, Ŝe dwa rodzaje danych wymagają równieŜ dwóch 
odrębnych układów wyjściowych: bufora analogowego i bufora cyfrowego. W celu 
zapewnienia jak najmniejszej wraŜliwości na zakłócenia mogące się pojawiać na liniach 
transmisyjnych, oba układy formują sygnały róŜnicowe, a w przypadku bufora 
cyfrowego sygnał dodatkowo jest zgodny ze standardem LVDS. W danym kanale kaŜde 
zdarzenie opisywane jest przez jedną daną analogową oraz przez 32 bity danych 
cyfrowych. Ze względu na tak duŜą liczbę danych cyfrowych wysyłane są one 
równolegle po 8-bitów w czterech kolejnych pakietach (Tab. 8-4). Pierwszy pakiet 
zawiera bit waŜności danych (DV) oraz 7 starszych bitów sygnatury czasowej 
(TS<13:7>), drugi 7 młodszych bitów sygnatury czasowej (TS<6:0>), trzeci adres 
kanału, z którego pochodzą dane czasowe (bity ID<4:0>), czwarty zaś dane 
diagnostyczne: informację o ewentualnym wystąpieniu spiętrzenia impulsów w kanale 
(bit PileUp), informację o ewentualnym przepełnieniu pamięci (bit OverF) oraz bit 
parzystości (Parity).  
 Dane z bufora analogowego wysyłane są z częstotliwością 32 MHz. Ze względu 
na konieczność synchronizacji wysyłania danych analogowych i cyfrowych opisujących 
jedno zdarzenie, częstotliwość wysyłania danych cyfrowych jest czterokrotnie większa 
od częstotliwości wysyłania danych analogowych i wynosi 128 MHz. Dzięki temu 
zabiegowi w czasie 32 ns moŜna wysłać z układu dane zawierające pełną informację 
o zdarzeniu zachodzącym w jednym pasku detektora MSGC. 
 

Tab. 8-4: Format danych cyfrowych wysyłanych z układu MSGCROC. 

Bity 
Pakiety 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 DV TS13 TS12 TS11 TS10 TS9 TS8 TS7 

1 0 TS6 TS5 TS4 TS3 TS2 TS1 TS0 

2 0 0 0 ID4 ID3 ID2 ID1 ID0 

3 0 0 0 0 0 PileUp OverF Parity 
 

 

8.5. Układ kalibracyjny i tryby testowe 

 Jedną z waŜnych cech kaŜdego specjalizowanego układu scalonego jest równieŜ 
łatwość jego testowania, zarówno na etapie prototypowania, jak i w finalnym 
zastosowaniu. Zapewnienie w projekcie układu odpowiednich rozwiązań 
umoŜliwiających bieŜącą diagnostykę poprawności jego działania przyspiesza proces 
prototypowania, a w finalnym zastosowaniu umoŜliwia szybką kalibrację systemu 
odczytowego. 
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 W układzie MSGCROC zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę 
w jednym z trzech trybów testowych: impulsowym, impulsowym bez pamięci oraz 
wyzwalającym, które umoŜliwiają sprawdzenie poprawności działania zarówno całego 
toru odczytowego (tryb impulsowy), jak równieŜ osobno obwodów front-end (tryb 
impulsowy bez pamięci) i obwodów back-end (tryb wyzwalający). Rys. 8-8 przedstawia 
schemat blokowy układów wspomagających testowanie. 
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Rys. 8-8: Schemat blokowy układów testowych układu MSGCROC. 

 
 W trybie impulsowym i impulsowym bez pamięci w odpowiedzi na zewnętrzny 
sygnał wyzwalający Strobe układ kontrolny generuje sygnał test_pulse, który 
uruchamia układ kalibracyjny, wysyłający impulsy testowe do układów front-end. 
W trybie wyzwalającym układ kontrolny generuje sygnał test_trigger, funkcjonalnie 
równowaŜny sygnałowi out_dig na wyjściu kanału czasowego układów front-end. 
W trybie impulsowym i wyzwalającym dane z układu są wyczytywane przez 
standardową magistralę danych, natomiast w trybie impulsowym bez pamięci za 
pośrednictwem układu kontrolnego, linią danych SDA interfejsu I2C. 
 Sprawdzenie funkcjonalności całego układu w trybie impulsowym jest moŜliwe 
dzięki wyposaŜeniu kaŜdego kanału front-end w kondensator testowy CT (Rys. 8-9), 
przez który, w odpowiedzi na impuls testowy z układu kalibracyjnego, do wejścia 
kanału odczytowego wstrzykiwany jest ładunek o wartości proporcjonalnej do 
amplitudy tegoŜ impulsu. Celem minimalizacji niepoŜądanych przesłuchów pomiędzy 
wejściami kanałów, układ kalibracyjny składa się z czterech podukładów generujących 
impulsy testowe (cal_out<0>, <1>, <2>, <3>), które wysyłane są do czterech grup 
kanałów. W skład kaŜdej grupy wchodzi po osiem kanałów. W danym momencie moŜe 
być aktywny tylko jeden podukład, wybierany przez odpowiednie ustawienie stanu 
wejść EnableB<3:0> układu kalibracyjnego. 
 Dzięki połączeniu poszczególnych kondensatorów testowych z wyjściami 
układu kalibracyjnego za pomocą przełączników sterownych sygnałami z rejestru 
maski, w ramach kaŜdej ósemki istniej moŜliwość wyboru ściśle określonych kanałów, 
do których wysyłany jest impuls testowy. Wartość ładunku wstrzykiwanego do wejścia 
kanału jest określona przez pojemność kondensatora testowego oraz amplitudę impulsu 
generowanego w układzie kalibracyjnym, ustawianą przez 8-bitowy przetwornika C/A 
– CAL.  
 Układ kalibracyjny został tak zaprojektowany, Ŝe generowane przez niego 
impulsy mają amplitudę zmieniającą się w zakresie od 1,8 mV do 464 mV z krokiem 
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1,8 mV, co przy pojemności kondensatora CT wynoszącej 1 pF przekłada się na ładunek 
o wartości od 1,8 fC do 464 fC. NaleŜy tutaj jednak zaznaczyć, Ŝe impulsy testowe 
generowane są w postaci fali prostokątnej, z czym wiąŜe się pewna niedogodność, 
wynikająca z istnienia dwóch zboczy sygnału: narastającego i opadającego. Powoduje 
to, Ŝe do wejścia układu wstrzykiwany jest zarówno ładunek dodatni, jak i ujemny, 
podczas gdy uŜyteczna informacja, w zaleŜności od konfiguracji układu, jest 
odpowiedzią tylko na jeden z nich. Oznacza to, Ŝe w trybie testowym naleŜy pracować 
z mniejszymi częstotliwościami impulsów wejściowych niŜ wynikające ze specyfikacji. 
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Rys. 8-9: Schemat generacji impulsów testowych. 

 
 Przełączenie układu kontrolnego w tryb wyzwalający powoduje odłączenie od 
rejestru maski wyjść torów czasowych układów front-end i podłączenie w ich miejsce 
sygnału test_trigger. Sygnał ten jednocześnie zatrzaskuje sygnatury czasowych oraz 
wyzwala logikę sterującą detektorami szczytu we wszystkich nie zamaskowanych 
kanałach. Tryb wyzwalający umoŜliwia sprawdzenie pełnej funkcjonalności układów 
back-end: generatora sygnatur czasowych, pamięci cyfrowej i analogowej oraz logiki 
kontrolującej wysyłanie danych na zewnątrz układu. Dodatkową zaletą tego trybu jest 
moŜliwość wyznaczenia piedestałów pamięci analogowej. 
 Braku impulsu na wejściu kanału odczytowego powoduje, Ŝe po wyzwoleniu 
detektora szczytu sygnał na jego wyjściu odpowiada poziomowi bazowemu wyjścia 
wolnego układu kształtującego, który zostaje zapisany do pamięci analogowej. Na 
skutek efektów niedopasowania poziomy bazowe wyjść wolnych układów 
kształtujących poszczególnych kanałów, jak równieŜ poszczególne komórki pamięci 
analogowej w ramach danego kanału będą się od siebie róŜniły. Wykorzystując tryb 
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wyzwalający, dla kaŜdej komórki pamięci analogowej moŜna wyznaczyć jej efektywny 
poziom zerowy, określany właśnie mianem piedestału, 
 Dla szybkiej, jakościowej oceny poprawności działania układów front-end 
zastosowano ponadto osobny kanał testowy, którego wejście poprzez kondensator 
testujący jest bezpośrednio połączone z wyjściem cal_out<3> układu kalibracyjnego, 
natomiast wyjścia z poszczególnych sekcji zostały wyprowadzone na zewnętrzne pola 
kontaktowe (Rys. 8-10). 
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Rys. 8-10: Schemat blokowy kanału testowego. 
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9. Fizyczna realizacja projektu układu MSGCROC 

 Zaprezentowana do tej pory analiza układu MSGCROC dotyczyła wymagań 
głównie z perspektywy rozwiązań funkcjonalnych i układowych. Tylko w najbardziej 
newralgicznych punktach były zasygnalizowane aspekty związane z projektem masek 
układu, jednorodnością parametrów elektrycznych dla wszystkich kanałów, czy teŜ 
wpływem części cyfrowej na jakość działania części analogowej. Problemy te zostaną 
szczegółowo omówione w kolejnych częściach niniejszego rozdziału. 
 W projekcie masek kaŜdego układu wielokanałowego najwaŜniejszą zasadą jest 
zapewnienie maksymalnego stopnia symetrii dla wszystkich bloków wchodzących 
w skład pojedynczego kanału, co gwarantuje minimalizację rozrzutu parametrów 
elektrycznych pomiędzy poszczególnymi kanałami. Gdy zaś dodatkowo układ taki jest 
układem mieszanym analogowo-cyfrowym naleŜy pamiętać o takim rozmieszczeniu 
bloków analogowych i cyfrowych, aby ograniczyć do minimum niepoŜądane 
oddziaływanie tych drugich na te pierwsze. 

9.1. Reguły projektowe dla osiągnięcia wysokiego stopnia symetrii 
układu 

 W celu zapewnienia jak najmniejszych rozrzutów parametrów elektrycznych, od 
początku procesu projektowania masek układu naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
kilka reguł projektowych, które podnoszą stopień symetrii, a co za tym idzie 
dopasowania, nominalnie identycznych elementów [Dab04]: 

• identyczna polaryzacja. PasoŜytnicze rezystancje ścieŜek, połączeń warstw 
metalicznych i obszarów kontaktów końcówek elementów modyfikują schemat 
elektryczny układu. Mogą one prowadzić do niepoŜądanych spadków napięć na liniach 
rozprowadzających zasilania i polaryzujących elementy. Minimalizację tego efektu 
moŜna osiągnąć przez stosowanie linii o odpowiednio duŜej szerokości, uŜywanie do 
rozprowadzania zasilań warstw o najmniejszej, dostępnej w danej technologii 
rezystancji, wykorzystywanie więcej niŜ tylko jednej warstwy dla doprowadzenia 
globalnego zasilania, stosowanie jak największej liczby połączeń międzymetalicznych 
oraz zwielokrotnienie liczby pól kontaktowych. 

• geometria wspólnego środka i budowa modularna. Ze względu na moŜliwość 
występowania gradientów temperatury, domieszkowania, grubości tlenku i innych 
parametrów procesu produkcyjnego bardzo trudno zapewnić poŜądany stopień symetrii 
dla elementów o duŜej powierzchni oraz elementów stanowiących części składowe 
układów wykorzystujących w swojej zasadzie działania względne wartości parametrów 
(np. źródła prądowe, wzmacniacze z rezystywnymi pętlami zwrotnymi, przetworniki 
C/A). Elementy takie projektuje się jako połączenie elementów jednostkowych 
o odpowiednio dobranych wymiarach, rozłoŜonych w geometrii wspólnego środka. 
Niejednokrotnie dla jeszcze większego uniezaleŜnienia się od wpływu fluktuacji 
parametrów fizycznych miesza się między sobą elementy jednostkowe 
dopasowywanych struktur [Bas91]. 

• zgodna orientacja. Wszystkie dopasowywane elementy powinny być 
zorientowane w tym samym kierunku, zarówno względem siebie, jak i względem 
kierunku przepływu prądu. Z geometrycznego punktu widzenia jedyną dopuszczoną 
operacją pomiędzy takimi elementami jest translacja przestrzenna, zabronione są 
wszelkie odbicia i obroty. 
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• jednorodne otoczenie. Sąsiadujące struktury nie pozostają bez wpływu na 
dopasowywane elementy, tak więc reguły odnośnie symetrii muszą być zastosowane nie 
tylko do nich samych, ale równieŜ do ich otoczenia. Typowo przyjmuje się, Ŝe 
otoczenie powinno być takie samo w granicach 30÷50µm. W układzie takim jak 
MSGCROC, celem spełnienia tego wymagania wewnątrz kanału wokół 
dopasowywanych elementów dodaje się struktury atrapy (ang. dummy structures), 
identyczne jak dopasowywane, które z punktu widzenia funkcjonalności układu nie 
spełniają Ŝadnej roli, natomiast geometrycznie zapewniają symetrię w postulowanych 
granicach. Dla całego układu wielokanałowego w przypadku kanałów wewnętrznych 
symetrię otoczenia zapewnia samo równoległe rozłoŜenie kanałów, a w przypadku 
kanałów skrajnych poŜądany stopień symetrii osiąga się przez dodanie kanałów atrap. 
Dla układu, którego funkcjonalność wymaga istnienia N kanałów naleŜy dodać co 
najmniej dwa kanały atrapy, po jednym z kaŜdej strony układu. 

• równomierne przykrycie warstwami metalicznymi. Bardzo waŜne dla 
dopasowywanych elementów jest równieŜ równomierne przykrywanie ich warstwami 
metalicznym. Linie metaliczne przechodzące nad całością, lub częścią, tylko jednego 
z dopasowywanych elementów mogą mieć duŜy wpływ na rozrzutów ich parametrów 
elektrycznych. Generalna reguła zaleca unikania przykrywania dopasowywanych 
elementów liniami z drugiego metalu. Przykrywanie warstwami metalicznym wyŜszych 
rzędów jest dopuszczalne, przy czym naleŜy zadbać, aby przykrywały one 
dopasowywane struktury w ten sam sposób. 
 NaleŜy jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe postępowanie zgodne z wymienionymi 
wyŜej regułami wiąŜą się ze znacznym zwiększaniem powierzchni układu, co moŜe 
znacząco podnosić koszt jego produkcji. WaŜne jest zatem, aby umieć określić struktury 
szczególnie wraŜliwe na efekty niedopasowania i tylko dla nich przeprowadzać bardzo 
szczegółową optymalizację projektu masek zgodnie z przedstawionymi wytycznymi. 
W układzie MSGCROC optymalizację taką przeprowadzono w przypadku projektu 
filtrów w pętlach sprzęŜenia zwrotnego wzmacniacza wejściowego, komparatora 
z układem kompensacji efektu wędrowania oraz przetworników C/A. 

9.2. Wpływ części cyfrowej na niezawodność części analogowej 
w mieszanych układach scalonych. 

 Dzięki postępującemu procesowi miniaturyzacji technologii moŜliwe jest 
projektowanie specjalizowanych układów scalonych o coraz większej funkcjonalności. 
Wymaga to zintegrowania w jednej strukturze zarówno precyzyjnych układów 
analogowych, jak równieŜ zaawansowanych układów cyfrowych o duŜej szybkości 
działania. Rozwiązanie to charakteryzuje się szeregiem zalet w postaci zredukowania 
zajmowanej powierzchni, rozpraszanej mocy, zwiększeniem szybkości działania, 
wszechstronności zastosowań i niezawodności całego systemu. Z drugiej jednak strony 
pojawia się jego powaŜna wada związana z moŜliwością propagacji zakłóceń, 
generowanych na skutek zmian stanów logicznych (stąd teŜ ten rodzaj zakłóceń 
nazywany jest często szumem przełączania), z części cyfrowej do wraŜliwej części 
analogowej.  
 Źródłem szumu przełączania są pracujące bloki cyfrowe. Włączanie 
i wyłączanie bramek cyfrowych związane jest z przeładowywaniem od jednego do 
drugiego potencjału zasilania, w krótkich przedziałach czasowych, występujących 
w nich pojemności. Powoduje to wstrzykiwanie pasoŜytniczego ładunku do linii 
zasilających, objawiające się w postaci impulsów prądowych w układzie. Im krótsze 
czasy przełączania, większe pojemności (większa liczba bramek) do przeładowania 
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i większa róŜnica napięć zasilających tym większy szum przełączania. Do układów 
analogowych szum przełączania moŜe się propagować na dwa sposoby: przez wspólne 
linie zasilania i połączenia oraz przez wspólne podłoŜe płytki krzemowej.  
 Gdy wiele bramek jednocześnie zmienia stan logiczny pojawia się duŜy 
skumulowany impuls prądowy płynący przez pasoŜytnicze rezystancje i indukcyjności 
linii zasilających tworząc impulsy napięciowe na zasilaniach. Pierwszym krokiem 
prowadzącym do minimalizacji zakłóceń propagujących się przez linie zasilające jest 
zatem wprowadzenie osobnych linii zasilających oraz pól kontaktowych i ich 
mikropołączeń dla części analogowej i cyfrowej. W kolejnym kroku dąŜy się redukcji 
pasoŜytniczej indukcyjności mikropołączeń pól kontaktowych z układami 
zewnętrznymi, stanowiącej główne źródło szeregowej indukcyjności w układach 
scalonych. MoŜna to osiągnąć przez zwielokrotnienie liczby pól kontaktowych i ich 
mikropołączeń dla kaŜdej szyny zasilającej. 
 Podział zasilań związany jest z odpowiednim rozplanowaniem całej architektury 
układu scalonego. Przy projektowaniu masek układu naleŜy wyróŜnić najbardziej 
wraŜliwe na zakłócenie układy analogowe oraz układy cyfrowe charakteryzujące się 
generacją największych zakłóceń i tak rozłoŜyć je na wspólnym podłoŜu, aby znalazły 
się jak najdalej względem siebie. Kolejnym aspektem jest odpowiednie rozplanowanie 
połączeń między układami analogowymi i cyfrowymi oraz odpowiednie rozłoŜenie pól 
kontaktowych. Sygnały cyfrowe nie powinny być prowadzone ponad lub w pobliŜu 
wraŜliwych układów analogowych, podobnie pola kontaktowe do części analogowej 
i części cyfrowej powinny być od siebie oddalone. 
 KaŜde przełączenie bramek cyfrowych powoduje generację impulsów 
prądowych nie tylko na liniach zasilających, ale równieŜ w podłoŜu, prowadząc 
w konsekwencji do zmiany jego potencjału, co w przypadku tranzystorów MOS 
oznacza zmianę napięcia progowego. Z powodu skończonej rezystancji podłoŜa 
impulsy te mogą przedostawać się do róŜnych części układu. Istnieją dwa główne źródła 
powodujące generację impulsów prądowych w podłoŜu [Hei00]: sprzęŜenie 
pojemnościowe pomiędzy podłoŜem a końcówkami przełączających się elementów (np. 
w tranzystorze MOS pojemność źródło/dren-podłoŜe) oraz sprzęŜenie pojemnościowe 
linii sygnałowych i linii zasilających z podłoŜem (w wielu przypadkach masa 
standardowych komórek cyfrowych jest połączona z podłoŜem, powodując 
bezpośrednie wstrzykiwanie impulsów prądowych z linii zasilających do podłoŜa). 
 Układy analogowe odbierają zakłócenia z podłoŜa na skutek sprzęŜenia 
pojemnościowego przez pasoŜytnicze pojemności. Dotyczy to w równej mierze 
tranzystorów i elementów pasywnych, jak równieŜ połączeń metalicznych pomiędzy 
elementami oraz pól kontaktowych. Istnieją trzy sposoby minimalizacji niepoŜądanego 
wpływu obwodów cyfrowych na obwody analogowe w mieszanych układach scalonych 
[Gry02]: redukcja wielkości generowanych zakłóceń, obniŜenie wraŜliwości układów 
analogowych oraz zastosowanie odpowiednich technik izolacji pomiędzy domenami 
analogową i cyfrową. 
 Zakłócenia pochodzące od obwodów cyfrowych generowane są na zboczach 
przełączających się sygnałów, stąd teŜ ich amplituda jest uzaleŜniona od czasów 
narastania i opadania oraz od amplitudy tych sygnałów. Wielkość generowanych 
zakłóceń wzrasta ze wzrostem częstotliwości przełączania oraz ze wzrostem liczby 
przełączających się bramek. Podstawowym zadaniem jest, więc zminimalizowanie 
liczby przełączających się bramek w danym momencie oraz praca z sygnałami o małych 
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amplitudach i tak dobranych częstotliwościach, aby znajdowały się one poza pasmem 
przenoszenia układów analogowych33.  
 O ile minimalizacja liczby przełączających się bramek jest stosunkowo łatwa do 
realizacji (układ moŜna tak zaprojektować, aby bloki nie pracujące w danym momencie 
były wyłączane, liczniki mogą pracować w oparciu o kod Graya, moŜna zastosować 
przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem zegarem a momentem próbkowania sygnału 
w przetwornikach A/C), o tyle wymagania odnośnie parametrów przełączającego się 
sygnału, zwłaszcza jego częstotliwości, wynikają ze specyfiki danego zastosowania. 
Istnieje jednakŜe moŜliwość wykorzystania standardów sygnałów o amplitudzie innej 
niŜ zmieniająca się pomiędzy liniami zasilającymi, jak na przykład LVDS. 
 Bloki analogowe same w sobie powinny być tak zaprojektowane, aby zapewniać 
odporność na zakłócenia pochodzące od części cyfrowej. Zakłócenia przedostające się 
od podłoŜa są wspólne dla całego układu, dlatego w blokach analogowych korzystne 
jest stosowanie układów róŜnicowych, które charakteryzują się wysokim 
współczynnikiem tłumienia sygnału wspólnego – CMRR (ang. Common Mode 
Rejection Ratio). NaleŜy tutaj jednak zaznaczyć, Ŝe z punktu widzenia optymalizacji 
szumowej dodatkowy tranzystor pary róŜnicowej wnosi szum, wobec czego szum pary 

róŜnicowej jest 2  większy niŜ szum odpowiedniego stopnia niesymetrycznego 
[Dab04]. W niektórych zastosowaniach przesądza to o wyborze architektury 
niesymetrycznej. W takim jednak przypadku naleŜy starać się, aby przesyłanie 
sygnałów pomiędzy kolejnymi blokami układu obywało się w stosunku do ich wspólnej 
referencji – lokalnej masy (przesyłanej dedykowaną linią) a nie w stosunku do masy 
wspólnej dla całego układu [Ing97]. Układy analogowe powinny równieŜ 
charakteryzować się odpowiednio wysokim współczynnikiem tłumienia sygnału od 
zasilań – PSSR (ang. Power Supply Rejection Ratio), celem zabezpieczenia przed 
zakłóceniami mogącymi przedostawać się przez linie zasilające. 
 W projekcie układów analogowych moŜna wykorzystać równieŜ fakt, Ŝe w danej 
technologii jeden typ tranzystora umieszczony jest w studni34, zapewniającej izolację 
tranzystora od podłoŜa, i oprzeć cały projekt części analogowej na tranzystorach tego 
typu, wykorzystując tranzystory drugiego typu do polaryzacji. 
 Minimalizację wpływu części cyfrowej na analogową moŜna osiągnąć równieŜ 
przez wykorzystanie technik izolacyjnych w projekcie masek układu. Oprócz 
przedstawionych wyŜej metod rozseparowania szyn zasilających i odpowiedniego 
rozplanowania poszczególnych bloków układu moŜna jeszcze zastosować specjalne 
pierścienie zabezpieczające oraz zadbać o odpowiednie rozmieszczenie kontaktów do 
podłoŜa. Rys. 9-1 prezentuje sposób prawidłowego rozmieszczenia i polaryzacji 
pierścieni zabezpieczających. 
 Otocznie bloków cyfrowych pierścieniem zabezpieczającym podłączonym do 
dedykowanego pola kontaktowego (Rys. 9-1a) zapewnia niskoimpedancyjną ścieŜkę 
powrotną dla impulsów prądowych, co minimalizuje przedostawanie się zakłóceń do 
części analogowej. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na fakt, Ŝe pierścień ten nie jest 
połączony z Ŝadną masą układu scalonego, ani cyfrową, ani analogową. Połączenie go 
z masą cyfrową powodowałby wstrzykiwanie dodatkowych zakłóceń do podłoŜa, 
natomiast połączenie z masą analogową powodowałoby bezpośrednie wstrzykiwanie 
zakłóceń do części analogowej. Warto tutaj wspomnieć, Ŝe zazwyczaj masa 
standardowych komórek cyfrowych jest połączona z podłoŜem i dlatego w projektach, 
                                                 
33 w zaleŜności od pasma przenoszenia obwodów analogowych, bramki przełączające się z duŜą 
częstotliwością np. GHz mogą wywierać mniejszy wpływ na obwody analogowe niŜ sygnały o znacznie 
mniejszych częstotliwościach np. kHz  znajdujących się w paśmie przenoszenia. 
34 w przypadku technologii z podłoŜem typu p jest to tranzystor typu PMOS umieszczony w studni typu n 
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w których bloki analogowe są szczególnie naraŜone na zakłócenia pochodzące od 
bloków cyfrowych, naleŜy samodzielnie przeprojektować bibliotekę komórek 
standardowych rozdzielając masę od podłoŜa. Innym sposobem wprowadzenia 
niskoimpedancyjnej prądowej ścieŜki powrotnej jest wypełnienie przestrzeni pomiędzy 
blokami cyfrowymi i analogowymi kontaktami do podłoŜa podłączonymi do własnego 
pola kontaktowego (Rys. 9-1b). 
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Rys. 9-1: Sposób rozmieszczenia i polaryzacji pierścieni zabezpieczających [Ing97]. 

 
 Redukcję efektu związanego ze zmianą potencjału podłoŜa osiąga się przez 
umieszczenie kontaktów do podłoŜa w pobliŜu tranzystorów i połączenie ich lokalnie 
z masą analogową (Rys. 9-1c). Podniesienie odporności na zakłócenia moŜna równieŜ 
osiągnąć poprzez wprowadzenie pierścienia zabezpieczającego, z dedykowanym polem 
kontaktowym, wokół bloków analogowych (Rys. 9-1d), jednakŜe zabieg ten nie moŜe 
zastępować lokalnego połączenia podłoŜa z masą analogową. 
 Na koniec moŜna jeszcze wspomnieć o moŜliwości wykorzystania innych niŜ 
tylko studnia warstw jako izolacji. Szczególnie przydatne moŜe to być w przypadku 
linii rozprowadzających sygnał zegarowy w układzie, który ze swej natury stanowi 
podstawowe źródło generacji zakłóceń. Pomiędzy linią zegarową a podłoŜem moŜna 
wprowadzić linię z warstwy dyfuzyjnej, polikrzemu lub metalu podłączoną do masy 
cyfrowej, zapewniającą ekranowanie podłoŜa. 

9.3. Plan masek układu MSGCROC 

 Przejście od etapu projektu schematu układu do projektu jego masek wiąŜe się 
z koniecznością pogodzenia ze sobą wymagań stawianych przed układem z szeregiem 
ograniczeń, jakie narzuca na projektanta technologia, w jakiej ma być on wykonany.  
 Tor odczytowy układu MSGCROC za wzmacniaczem wejściowym rozdziela się 
na dwa równoległe tory: czasowy i energetyczny (Rys. 3-10). Projekt jego masek, nie 
jest jednak moŜliwy do wykonania w postaci odzwierciedlającej układ na schemacie. Ze 
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względu na ograniczoną szerokość kanału35 bloki funkcjonalne obu torów muszą być 
ułoŜone sekwencyjnie jeden za drugim (Rys. 9-2), co od razu rodzi pytanie, w jakiej 
kolejności je rozlokować. 
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Rys. 9-2: Schemat rozmieszczenia bloków funkcjonalnych pojedynczego kanału odczytowego. 

 
 UłoŜenie przedstawione na Rys. 9-2 jest wynikiem minimalizacji obszarów 
przekrywania bloków analogowych przez linie sterujące, łączące je z blokami 
cyfrowymi. Linii tych jest 12, z czego aŜ 9 przypada na sygnały sterujące pamięcią 
analogową memory_control. Spowodowało to, Ŝe blok pamięci analogowej został 
umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie bloku cyfrowego. Przed blokiem pamięci 
analogowej umieszczony został komparator z układem kompensacji efektu wędrowania, 
w którym konieczne było odseparowanie szyn zasilających jego stopień wyjściowy, 
będący w istocie układem cyfrowym, od zasilania pozostałej części układów 
analogowych. PoniewaŜ wydaje się rzeczą naturalną umieszczenie układów 
wchodzących w skład toru czasowego i energetycznego w osobnych grupach, dlatego 
komparator został poprzedzony szybkim układem kształtującym, przed którym znalazł 
się detektor szczytu impulsu i wolny układ kształtujący. 
 Blok cyfrowy rozpoczyna rejestr maski, który stanowi połączenie obu bloków, 
natomiast tuŜ za nim umieszczona jest logika kontrolna, która oprócz pamięci steruje 
równieŜ detektorem szczytu impulsu. Rozmieszczenie pozostałych podukładów na 
pierwszy rzut oka moŜe wydawać się nieco nielogiczne, szczególnie ulokowanie 
pamięci cyfrowej tak daleko od logiki kontrolnej, ale wynikało ono z organizacji 
architektury wysyłającej dane z układu na zewnątrz. W kaŜdej sekwencji odczytowej 
z kanału wysyłana jest sygnatura czasowa z dołączanym do niej adresem kanału, co 
oznacza, Ŝe pamięć, układ generujący adres kanału oraz układ wystawiający dane na 
magistralę danych (komórka tokenu) powinny byś ułoŜone obok siebie. KaŜdemu 
zdarzeniu przypisywana jest 14 bitowa sygnatura czasowa. Powoduje to, Ŝe pamięć 
cyfrowa połączona jest z układem buforującym i zatrzaskującym sygnatury czasowe 14 
liniami danych. PoniewaŜ pamięć potrzebuje 9 linii sterujących, umieszczenie logiki 
kontrolnej i bufora z zatrzaskiem sygnatur czasowych po tej samej stronie pamięci 
wymagałoby poprowadzenia 23 linii, które zajęłyby znaczną część powierzchni kanału. 
Ograniczenie czysto ekonomiczne prowadzi więc do rozwiązania, polegającego na 
wstawieniu pamięci pomiędzy te układy. W wyniku tego samego ograniczenia, układ 
generujący adres kanału oraz komórkę tokena wstawiono pomiędzy pamięć i logikę 
kontrolną, a nie pomiędzy pamięć i bufor sygnatur czasowych – 9 linii sterujących 
zajmuje mniej miejsca niŜ 14 linii danych. 
 Po odpowiednim rozlokowaniu podukładów w ramach poszczególnych bloków 
pozostaje kwestia zastosowania lokalnych technik izolacyjnych oraz doprowadzenia 
zasilań. W układzie MSGCROC wprowadzono osobne zasilania z dedykowanymi 
polami kontaktowymi dla bloku analogowego i cyfrowego, a ponadto w projekcie 
                                                 
35 W układzie MSGCROC szerokość pojedynczego kanału bloku analogowego to 65 µm.  
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układów cyfrowych wykorzystano zmodyfikowaną bibliotekę komórek standardowych. 
W celu ograniczenia wstrzykiwania zakłóceń do podłoŜa, we wszystkich tranzystorach 
NMOS wchodzących w skład bloku cyfrowego oddzielono źródła od podłoŜa, 
wprowadzając dla nich dodatkowe dolne zasilanie vssc!. 
 Pomimo istnienia wspólnego podłoŜa dla obu bloków, wprowadzono odrębne 
pola kontaktowe dla polaryzacji podłoŜa w części analogowej i cyfrowej (oznaczone 
jako gnd! na Rys. 9-2), które łączy się ze sobą dopiero na zewnątrz układu, gdzie moŜna 
zapewnić lepszą filtrację zakłóceń. Ponadto, zgodnie z zaleceniami z poprzedniego 
podrozdziału, poszczególne tranzystory wchodzące w skład układów analogowych 
otoczono kontaktami do podłoŜa połączonymi z masą analogową (na Rys. 9-2 
oznaczono to symbolicznie w postaci niebieskiej ramki wokół bloku analogowego). 
W ramach bloku cyfrowego kontaktami do podłoŜa, podłączonymi do masy cyfrowej, 
otoczono całe bloki funkcjonalne (czerwona ramka na Rys. 9-2). 
 Projekt podukładów bloku analogowego, oparto głównie o tranzystory typu 
PMOS, które w wykorzystywanej technologii wykonywane są w studni, zapewniającej 
dodatkową izolacją od podłoŜa. W studniach umieszczono równieŜ kondensatory 
i rezystory, które zajmując stosunkową duŜą powierzchnię są szczególnie podatne na 
wychwytywanie zakłóceń od podłoŜa. Projektując ścieŜki łączące blok cyfrowy 
z blokiem analogowym prowadzono je w większości ponad horyzontalnymi szynami 
zasilającymi, rozprowadzającymi zasilanie wzdłuŜ kanału, aby nie przykrywać nimi 
układów analogowych. 
 Przechodząc od projektu masek pojedynczego kanału do projektu masek całego 
układu naleŜy odpowiednio rozlokować, obok kanałów odczytowych, pozostałe bloki 
funkcjonalne. W części analogowej będą to: układy generujące napięcia i prądy 
polaryzujące, układ kalibracyjny, kanał testowy oraz bufor wyjściowy pamięci 
analogowej, natomiast w części cyfrowej: zespół rejestrów sterujących z kontrolerem 
interfejsu I2C, generator sygnatur czasowych, układ zarządzający odczytem pamięci 
oraz cyfrowy bufor wyjściowy. Całości dopełnia plan rozmieszczenia pól 
kontaktowych, które definiują zewnętrzny obrys układu. Rys. 9-3 przedstawia 
kompletny projekt masek układu MSGCROC, natomiast Rys. 9-4 i Rys. 9-5 
rozmieszczenie poszczególnych bloków funkcjonalnych w ramach odpowiednio części 
analogowej i cyfrowej. Wymiary całego układu to: 3215 µm × 6750 µm. 
 
 

bloki 
analogowe 

bloki 
cyfrowe 

 
Rys. 9-3: Plan masek układu MSGCROC. 
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 Rys. 9-4 i Rys. 9-5 pokazują typową metodę rozlokowania bloków 
funkcjonalnych układu wielokanałowego. Po uprzednim rozmieszczeniu układów 
w ramach pojedynczego kanału, tworzy się blok złoŜony z wymaganej liczby kanałów 
odczytowych i umieszcza w obszarze ograniczonym zewnętrznymi polami 
kontaktowymi tak, aby pod lub nad tym blokiem pozostał wolny obszar. W obszar ten 
wpasowuje się pozostałe bloki funkcjonalne układu, zwracając przy tym uwagę, aby był 
on wypełniony w miarę równomiernie i aby połączenia pomiędzy blokami były 
moŜliwie najkrótsze. JeŜeli po rozmieszczeniu wszystkich podzespołów układu 
pozostaje pomiędzy nimi odpowiednio duŜa wolna przestrzeń zazwyczaj wypełnia się ją 
kondensatorami sprzęgającymi szyny zasilające, które zapewniają wewnątrzukładową 
filtrację zakłóceń. 
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Rys. 9-4: Plan masek części analogowej: (1) wejściowe pola kontaktowe, (2) wzmacniacze wejściowe, 

(3) wolne układy kształtujące, (4) detektory szczytu impulsu, (5) szybkie układy kształtujące, 
(6) komparatory z układami TWC, (7) pamięć analogowa, (8) układy testujące, (9) układy 
polaryzujące, (10) analogowy bufor wyjściowy, (11) kanał testowy. 

 
 W części analogowej, ze względu na oszczędność powierzchni, zastosowano 
specjalnie przeprojektowane pola kontaktowe tak, aby przy znacznie mniejszych 
rozmiarach stanowiły dokładny odpowiednik elektryczny pól dostępnych w bibliotece 
standardowej. Pola te wyposaŜone są w diody zabezpieczające przed uszkodzeniami na 
skutek rozładowań elektrostatycznych. Wejściowe pola kontaktowe, jako potencjalnie 
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najbardziej wraŜliwe punkty ze względu na moŜliwość wprowadzenia wszelkich 
zakłóceń od podłoŜa bezpośrednio na wejście układ umieszczono w studni. 
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Rys. 9-5: Plan masek części cyfrowej: (1) rejestr maski, (2) wewnątrzkanałowa logika kontrolna, 

(3) komórki kontroli tokenu, (4) układy generujące adres kanału, (5) pamięć cyfrowa, (6) bufory 
z zatrzaskiem sygnatur czasowych, (7) rejestry sterujące i kontroler interfejsu I2C, (8) rejestr 
wyjściowy, (9) generator sygnatur czasowych, (10) układ zarządzający odczytem pamięci. 

 
 W części cyfrowej wykorzystano pola kontaktowe z biblioteki standardowej, 
wyposaŜone oprócz diod zabezpieczających równieŜ w dodatkowe układy 
umoŜliwiające bezpośrednie dołączanie ich do zewnętrznych magistral i definiujące na 
nich domyślne stany logiczne, oraz specjalnie zaprojektowane pola typu 
wejście/wyjście, pozwalające na konwersję sygnału pomiędzy standardami LVDS 
i CMOS. 
 Do podłączenia zasilań części analogowej przeznaczono w sumie 62 pola 
kontaktowe, 32 do podłączenia analogowego, górnego napięcia zasilającego vdd!, oraz 
30 do podłączenia masy analogowej gnd!. Część cyfrowa układu, odznacza się znacznie 
mniejszym statycznym poborem prądu w stosunku do części analogowej, co powoduje, 
Ŝe nie potrzebuje ona aŜ tak duŜo zasilających pól kontaktowych. Została ona 
wyposaŜona w 24 zasilające pola kontaktowe, z czego do zasilania wnętrza układu 
wykorzystywanych jest ich 10: 4 do podłączenia górnego napięcia zasilającego (vddc!), 
4 do podłączenia dolnego napięcia zasilającego (vssc!) oraz 2 do polaryzacji podłoŜa 
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(gnd!). Pozostałe 14 pól (7 oznaczonych jako vddr! i 7 jako gnd!) zasila dodatkowe 
układy, w tym konwertery LVDS na CMOS, umieszczone w samych polach 
kontaktowych. PoniewaŜ układy te pobierają więcej prądu niŜ cała część cyfrowa, 
dlatego wyodrębniono ich zasilanie (vddr!). 
 Rozmieszczenie zasilających pól kontaktowych po obu stronach układu pozwala 
znacząco obniŜyć spadki napięć na poprzecznych (globalnych) szynach zasilających, 
natomiast rozłoŜenie ich na całej szerokości układu ogranicza spadki napięć powstające 
wzdłuŜ kanału na lokalnych szynach zasilających.  
 Zastosowanie obok globalnych równieŜ lokalnych szyn zasilających zapewnia 
powstawanie zamkniętych pętli prądowych w ramach kaŜdego kanału z osobna 
(ograniczają one niepoŜądane wzajemne oddziaływanie kanałów na siebie) oraz 
jednakowe napięcia zasilające dla wszystkich bloków w ramach danego kanału. Warto 
jeszcze wspomnieć, Ŝe celem minimalizacji rezystancji globalnych szyn zasilających 
w blokach o szczególnie duŜym poborze prądu, jak na przykład wzmacniacz wejściowy, 
do ich poprowadzenia wykorzystano dwie warstwy metaliczne. Do warstwy metalu 4, 
który pokrywa całą powierzchnię kanałów odczytowych naprzemiennie szynami typu 
vdd! i gnd!, została dodana warstwa metalu 3. Warstwy metalu 1 i 2 pozostawiono do 
prowadzenia linii wzdłuŜ kanałów. 
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10.  Pomiary parametrów układu MSGCROC 

 Wstępna parametryzacja układu MSGCROC została wykonana przy uŜyciu 
dedykowanej płytki testowej PCB i modułu SUCIMA IMAGER [Cze01], 
wykorzystywanego do sterowania układem oraz zbierania danych. Rys. 10-1 
przedstawia zdjęcie fragmentu testowej płytki PCB, na którym umieszczony jest układ 
MSGCROC połączony z mikropaskowym detektorem krzemowym. Połączenie układu 
z detektorem zapewnia odpowiednie obciąŜenie pojemnościowe na wejściu układu przy 
pomiarach wykonywanych z wykorzystaniem wewnętrznego układu kalibracyjnego 
(rozdział 7.5.) oraz daje moŜliwość przeprowadzenia pomiarów z wykorzystaniem 
fizycznego źródła sygnału. 
  

 
Rys. 10-1: Zdjęcie układu MSGCROC połączonego z mikropaskowym detektorem krzemowy, 

umieszczonych na testowej płytce PCB. 
 
 Wszystkie prezentowane wyniki zostały uzyskane dla nominalnego napięcia 
zasilającego 3,3 V oraz nominalnych ustawień przetworników C/A polaryzujących 
układ MSGCROC (Tab. 10-1). Przy takich ustawieniach temperatura powierzchni 
układu, zmierzona przy uŜyciu czujnika temperatury PT100, wynosi około 40º C. 
 

Tab. 10-1: Nominalne ustawienia przetworników C/A polaryzujących układ MSGCROC. 

Nazwa przetwornika Wartość nominalna 

iPRE 124LSB (250 µA) 

iSH 122LSB (100 µA) 

iPDH 98LSB (80 µA) 

vPDH 101LSB (740 mV) 

iCOMP 121LSB( 50 µA) 

iTWC 114LSB (60 µA) 

iINV 77LSB (83 µA) 
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10.1.  Ocena działania toru odczytowego – kanał testowy 

 Szybka ocena poprawności działania układów front-end moŜliwa jest dzięki 
wyposaŜeniu układu MSGCROC w kanał testowy (Rys. 7-10), którego wyjścia 
z poszczególnych sekcji zostały wyprowadzone na zewnętrzne pola kontaktowe. 
 Kanał ten nie pozwala jednak na dokładne wyznaczenie parametrów odpowiedzi 
impulsowych, gdyŜ zewnętrzne pola kontaktowe wprowadzają znaczne obciąŜenia 
pojemnościowe, powodujące zarówno spowalnianie zboczy impulsów jak i obniŜanie 
ich amplitudy. W prezentowanych poniŜej wynikach pomiarów będzie się to objawiało 
dłuŜszymi czasami kształtowania w stosunku do wyników symulacji. 
 Rys. 10-2 pokazuje odpowiedź impulsową szybkiego układu kształtującego dla 
konfiguracji wzmocnienia ×1, dla ustawień przetwornika C/A układu kalibracyjnego 
CAL wynoszących: 32 LSB, 64 LSB, 128 LSB i 255 LSB. Przy załoŜeniu nominalnego 
przelicznika wartości przetwornika na ładunek wejściowy – 1 LSB = 1,8 fC daje to 
ładunki wejściowe wynoszące odpowiednio 58 fC, 116 fC, 232 fC oraz 462 fC. Kształt 
odpowiedzi zgadza się z symulacjami (Rys. 5-10), jednak charakteryzują się one ponad 
dwukrotnie dłuŜszymi czasami kształtowania. 
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Rys. 10-2: Odpowiedź impulsowa szybkiego układu kształtującego (konf. ×1). 
 
 Rys. 10-3 przedstawia zaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej od wartości 
ładunku wejściowego. Wyznaczone na jego podstawie wzmocnienie szybkiego układu 
kształtującego dla konfiguracji ×1 wynosi 0,346 mV/fC, co stanowi zaledwie połowę 
wartości symulowanej (Rys. 5-11), zaś maksymalny błąd nieliniowości całkowej to 
0,7%. 
 Rys. 10-4 pokazuje z kolei odpowiedź impulsową szybkiego układu 
kształtującego dla stałego iloczynu ładunku wejściowego i wzmocnienia wzmacniacza 
wejściowego. Rysunek ten pozwala wyznaczyć wzmocnienia poszczególnych 
konfiguracji w stosunku do konfiguracji ×1, które wraz z amplitudami impulsów z Rys. 
10-4 zebrano w Tab. 5-5. Poza konfiguracją o najwyŜszym nominalnym wzmocnieniu, 
która wykazuje znacznie wyŜsze wzmocnienie, wzmocnienia pozostałych konfiguracji 
dość dobrze pokrywają się z wartościami nominalnymi, zaś kształty odpowiedzi 
pokrywają się z symulacjami (Rys. 5-13). 
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Rys. 10-3: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej szybkiego układu kształtującego od wartości 

ładunku wejściowego (konf. ×1). 
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Rys. 10-4: Odpowiedź impulsowa szybkiego układu kształtującego dla stałego iloczynu wzmocnienia 

i ładunku wejściowego. 
 
Tab. 10-2: Amplituda impulsów na wyjściu szybkiego układu kształtującego dla stałego iloczynu 

wzmocnienia i ładunku wejściowego oraz wartości wzmocnień poszczególnych konfiguracji 
w stosunku do wzmocnienia konfiguracji ×1. 

Konf., Qin [fC] ×1, 462 ×2, 232 ×4, 116 ×8, 58 ×16, 29 

Amp. [mV] 158 155 156 165 199 

Wzmocnienie 1,0 2,0 3,9 8,4 20,2 
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 Analogiczne odpowiedzi impulsowe zostały zebrane równieŜ w przypadku 
wolnego układu kształtującego. Rys. 10-5 prezentuje jego odpowiedź impulsową dla 
konfiguracji wzmocnienia ×1, natomiast Rys. 10-7 przy stałym iloczynie ładunku 
wejściowego i wzmocnienia wzmacniacza wejściowego. Kształty odpowiedzi dość 
dobrze zgadzają się z symulacjami (Rys. 5-14 i Rys. 5-17), a czas kształtowania nie 
uległ tak znacznemu wydłuŜeniu jak w przypadku szybkiego układu kształtującego. 
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Rys. 10-5: Odpowiedź impulsowa wolnego układu kształtującego (konf. ×1). 
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Rys. 10-6: ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej wolnego układu kształtującego od wartości 

ładunku wejściowego (konf. ×1). 
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 ZaleŜność amplitudy odpowiedzi impulsowej wolnego układu kształtującego od 
wartości ładunku wejściowego (Rys. 10-6), podobnie jak w przypadku szybkiego 
układu kształtującego, wykazuje mniejsze wzmocnienie ładunkowe od wartości 
symulowanej (Rys. 5-15) i dodatkowo znacznie większy jest w jej przypadku 
maksymalny błąd nieliniowości całkowej, wynoszący 7% dla minimalnego 
wymuszenia. Zgodne z symulacjami (Tab. 5-6) okazują się być za to wartości 
wzmocnień poszczególnych konfiguracji w stosunku do wzmocnienia konfiguracji ×1 
(Tab. 5-7). 
 Wstępne pomiary wykonane z wykorzystaniem kanału testowego pokazują 
poprawne funkcjonowanie układów elektronik front-end, układu kalibracyjnego, 
układów logiki sterującej oraz układów polaryzujących, co pozwala przejść do 
systematycznej parametryzacji całego układu. 
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Rys. 10-7: Odpowiedź impulsowa wolnego układu kształtującego dla stałego iloczynu wzmocnienia 
i ładunku wejściowego. 

 
Tab. 10-3: Amplituda impulsów na wyjściu wolnego układu kształtującego dla stałego iloczynu 

wzmocnienia i ładunku wejściowego oraz wartości wzmocnień poszczególnych konfiguracji 
w stosunku do wzmocnienia konfiguracji ×1. 

Konf., Qin [fC] ×1, 462 ×2, 232 ×4, 116 ×8, 58 ×16, 29 

Amp. [mV] 197 180 180 190 240 

Wzmocnienie 1,0 1,8 3,7 7,7 19,5 
 

10.2.  Przetwornik C/A ustawiający próg dyskryminacji 

 W przypadku standardowych kanałów odczytowych układu MSGCROC 
jedynymi sygnałami dostępnymi na zewnątrz układu są sygnały wyzwalające 
generowane przez dyskryminatory w torach czasowych oraz sygnał analogowy 
zawierający amplitudy impulsów z kanałów energetycznych wyznaczone przez 
detektory szczytu. Powoduje to, Ŝe o ile na podstawie danych analogowych moŜna 
bezpośrednio przeprowadzić parametryzację torów energetycznych poszczególnych 
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kanałów, to w przypadku torów czasowych parametryzacja musi odbyć się na 
podstawie krzywych częstości zliczeń w funkcji progu dyskryminacji dla szeregu 
wartości impulsów kalibracyjnych. Na skutego tego dokładność i liniowość 
przetwornika C/A ustawiającego próg dyskryminacji ma kluczowe znaczenie dla 
poprawności uzyskiwanych wyników. 
 Wyjście przetwornika ustawiającego próg dyskryminacji zostało wyprowadzone 
na zewnętrzne pole kontaktowe, dzięki czemu moŜliwy jest pomiar jego odpowiedzi. 
Odpowiedź przetwornika, czyli napięcie wyjściowe (próg dyskryminacji) w funkcji 
wejściowej wartości cyfrowej oraz jej nieliniowość całkowa zostały pokazane na Rys. 
10-8. Jak widać punkty odpowiadające poszczególnym napięciom wyjściowy idealnie 
pokrywają się z dopasowaną do nich krzywą. Maksymalny błąd nieliniowości całkowej 
nie przekracza wartości ±0,5 LSB, a błędy odpowiadające poszczególnym wartościom 
napięcia są rozłoŜone statystycznie. Wynik ten zgadza się z załoŜeniami projektowymi 
i pokazuje, Ŝe jednym źródłem błędu przetwornika jest statystyczny rozrzut parametrów 
tranzystorów w matrycy przetwornika. Z dobrym przybliŜeniem moŜna przyjąć, Ŝe 
wartość 1 LSB przetwornika TH odpowiada 2 mV. 
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Rys. 10-8: Napięcie na wyjściu przetwornika C/A ustawiającego próg dyskryminacji oraz jego 

nieliniowość całkowa w funkcji wejściowej wartości cyfrowej. 

10.3.  Rozrzut progu dyskryminacji i działanie układu korekcyjnego 

 W kaŜdym torze czasowym układu MSGCROC umieszczony jest 5-bitowy 
przetwornik C/A wykorzystywany do korekcji rozrzutu progu dyskryminacji 
spowodowanego statystycznym rozrzutem parametrów elektrycznych elementów 
uŜytych do budowy dyskryminatora (rozdział 6.3). 
 Działanie procedury korekcyjnej sprowadza się do wyznaczenia takich wartości 
przetworników korygujących we wszystkich kanałach, dla których krzywe wydajności 
zmierzone dla całego układu, przy danym progu dyskryminacji (wartości przetwornika 
TH) będą się pokrywały. Trzeba tutaj podkreślić, Ŝe wyznaczone wartości 
przetworników korygujących zapewniają zarówno korektę rozrzutu progu 
dyskryminacji jak i rozrzutu wzmocnień pomiędzy kanałami, co powoduje, Ŝe są one 
dopasowane do konkretnej wartości progu. Zmiana progu dyskryminacji wiąŜe się 
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z koniecznością powtórzenia procedury korekcyjnej. PoniŜej zostanie zaprezentowane 
działanie procedury korekcyjnej dla progu dyskryminacji odpowiadającego 116 fC. 
 Procedura korekcyjna rozpoczyna się od ustawienia odpowiedniej wartości 
układu kalibracyjnego, w tym przypadku 64 LSB. Następnie mierzone są krzywe 
wydajności torów czasowych kolejno dla wszystkich 32 ustawień przetworników 
korygujących. Począwszy od Rys. 10-9 na kolejnych czterech rysunkach pokazane są 
zmierzone krzywe wydajności oraz histogramy rozkładu progów dyskryminacji 
odpowiadających wydajności 50% dla czterech ósemek kanałów36. KaŜda krzywa 
pozuje odpowiedź dyskryminatora przy danej wartości progu dla 500 impulsów 
wejściowych. 
 Na podstawie histogramów rozkładów progów dyskryminacji ustalana jest 
docelowa wartość progu dyskryminacji dla całego układu a następnie dobierane są 
indywidualne wartości przetworników korygujących tak, aby próg dyskryminacji 
w danym kanale był jak najbliŜszy ustalonej wartości. W opisywanym przypadku, dla 
wszystkich krzywych wydajności występuje pewien wspólny zakres progów 
dyskryminacji, którego wartość średnia wybierana jest jako próg docelowy. Dla 
ładunku wejściowego wynoszącego 116 fC wartość średnia progu dyskryminacji 
wynosi 31,77 LSB, co powoduje, Ŝe przetwornik TH zostanie ustawiony na wartość 
32 LSB. Wartości poszczególnych przetworników korekcyjnych odpowiadające 
ustalonej wartości przetwornika TH zebrane są w Tab. 10-4. 
 

Tab. 10-4: Ustawienia poszczególnych przetworników korekcyjnych dla progu dyskryminacji 
odpowiadającego 116 fC. 

Numer kanału 0 1 2 3 4 5 6 7 

Wartość przetwornika [LSB] 19 13 12 17 13 17 8 18 

Numer kanału 8 9 10 11 12 13 14 15 

Wartość przetwornika [LSB] 13 25 20 11 9 16 23 23 

Numer kanału 16 17 18 19 20 21 22 23 

Wartość przetwornika [LSB] 7 12 24 6 18 12 14 19 

Numer kanału 24 25 26 27 28 29 30 31 

Wartość przetwornika [LSB] 12 21 19 14 10 20 11 14 
 

 
 Po ustawieniu przetworników korekcyjnych zgodnie z danymi z Tab. 10-4 
naleŜy zmierzyć krzywe wydajności dla róŜnych wartości kalibracji celem sprawdzenia 
poprawności działania procedury korekcyjnej. Rys. 10-13 pokazuje wynik takiego 
pomiaru wykonanego dla jednej ósemki kanałów odczytowych. MoŜna na nim 
zaobserwować, Ŝe dla ładunku wejściowego wynoszącego 116 fC krzywe wydajności 
pokrywają się, natomiast dla innych ładunków wejściowych wykazują one pewien 
rozrzut będący wynikiem rozrzutu wzmocnień pomiędzy kanałami. 
 

                                                 
36 w danym momencie sygnał kalibracyjny wysyłany jest jedną z czterech linii wyjściowych układu 
kalibracyjnego do co czwartego kanału odczytowego (rozdział 8.5.) 
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Rys. 10-9: Krzywe wydajności zmierzone dla kanałów #0, #4, #8, #12, #16, #20, #24, #28. 
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Rys. 10-10: Krzywe wydajności zmierzone dla kanałów #1,# 5, #9, #13, #17, #21, #25, #29. 
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Rys. 10-11: Krzywe wydajności zmierzone dla kanałów #2, #6, #10, #14, #18, #22, #26, #30. 
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Rys. 10-12: Krzywe wydajności zmierzone dla kanałów #3, #7, #11, #15, #19, #23, #27, #31. 
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Rys. 10-13: Krzywe wydajności zmierzone po zastosowaniu procedury korekcyjnej dla progu 

dyskryminacji odpowiadającego 116 fC. 

10.4.  Parametryzacja toru czasowego 

 Jedyną moŜliwością sparametryzowania torów czasowych układów elektroniki 
front-end jest zmierzenie krzywych częstości zliczeń w funkcji progu dyskryminacji dla 
róŜnych wartości impulsów kalibracyjnych.  
 Dla kaŜdej kombinacji wielkości impulsu kalibracyjnego i progu dyskryminacji 
układ kalibracyjny generuje określoną liczbę impulsów kalibracyjnych. Wynikiem 
pomiaru jest stosunek liczby impulsów, które spowodowały przełączenia 
dyskryminatora amplitudy do liczby impulsów wejściowych. Na skutek superpozycji 
sygnału i szumów rozkład amplitud nie jest funkcją skokową, lecz rozkładem 
gaussowskim, a mierzona krzywa jest całką z rozkładu Gaussa [Dab02]. Wartość progu 
dyskryminacji dla 50% częstości zliczeń jest równa amplitudzie impulsu wejściowego, 
a rozmycie krzywej pozwala wyznaczyć wartość średniokwadratową szumu37. Na 
podstawie zaleŜności progów odpowiadających wydajności 50% od wielkości 
impulsów kalibracyjnych otrzymuje się krzywą odpowiedzi, która pozwala określić 
wzmocnienie toru czasowego oraz napięcie niezrównowaŜenia dyskryminatora. 
 Rys. 10-14 pokazuje krzywe wydajności zmierzone dla wszystkich kanałów 
układu MSGCROC dla konfiguracji wzmocnienia ×1, dla impulsów wejściowych 
o dodatniej polarności i ustawień przetwornika C/A układu kalibracyjnego CAL 
kolejno: 16 LSB, 32 LSB, 64 LSB, 128 LSB, 192 LSB i 255 LSB, co daje ładunki 
wejściowe wynoszące odpowiednio: 29 fC, 58 fC, 116 fC, 232 fC, 348 fC i 462 fC. 
Coraz większy rozrzut krzywych wydajności dla coraz większych ładunków 
wejściowych świadczy o rozrzucie wzmocnień od kanału do kanału. 

                                                 
37 Zakres progów dyskryminacji pomiędzy punktami odpowiadającymi wydajności 12% i 88% jest równy 
szerokości połówkowej rozkładu Gasussa FWHM, która związana jest wartością średniokwadratową 
szumu σ zaleŜnością: FWHM = 2,355 σ. 
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 Krzywe odpowiedzi wyznaczone na podstawie krzywych wydajności z Rys. 
10-14 umieszczono na Rys. 10-15, zaś na Rys. 10-16 i Rys. 10-17 odpowiednio 
wzmocnienia ładunkowe i napięcia niezrównowaŜenia poszczególnych kanałów. 
PoniewaŜ krzywe wydajności zostały przedstawione w funkcji wartości przetwornika 
TH, dlatego jako jednostki wzmocnienia uŜyto LSB/fC, a jako jednostki napięcia 
niezrównowaŜenia – LSB. 
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Rys. 10-14: Krzywe wydajności wszystkich kanałów układu MSGCROC dla dodatnich impulsów 
wejściowych przy konfiguracji wzmocnienia ×1. 
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Rys. 10-15: Krzywe odpowiedzi wszystkich kanałów układu MSGCROC dla dodatnich impulsów 

wejściowych przy konfiguracji wzmocnienia ×1. 
 



 122

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

W
z
m
o
c
n
ie
n
ie
 [
L
S
B
/f
C
]

Numer kanału
 

Rys. 10-16: Rozrzut wzmocnień toru czasowego wszystkich kanałów układu MSGCROC dla 
dodatnich impulsów wejściowych przy konfiguracji wzmocnienia ×1. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
10

11

12

13

14

N
a
p
ię
c
ie
 n
ie
z
ró
w
n
o
w
a
Ŝ
e
n
ia
 [
L
S
B
]

Numer kanału
 

Rys. 10-17: Rozrzut napięć niezrównowaŜenia dyskryminatorów we wszystkich kanałach układu 
MSGCROC dla dodatnich impulsów wejściowych przy konfiguracji wzmocnienia ×1. 

 
 Wyznaczone na podstawie Rys. 10-16 średnie wzmocnienie toru czasowego dla 
konfiguracji ×1 wynosi 0,1572 LSB/fC, a wzmocnienia wszystkich kanałów mieszczą 
się w granicach ± 5% wartości średniej, co w tym przypadku jest wartością 
zadawalającą. Z kolei rozrzut napięć niezrównowaŜenia dla wszystkich kanałów mieści 
się w granicach 3 LSB przetwornika TH i jest o ponad połowę mniejszy w porównaniu 
z maksymalną wartością rozrzutu wyznaczoną w rozdziale 6.3, jednak nie zwalnia to 
z potrzeby wykorzystania układu korekcyjnego. 
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 Identyczne pomiary zostały wykonane dla pozostałych konfiguracji 
wzmocnienia oraz dla impulsów wejściowych o przeciwnej polarności. Wyniki tych 
pomiarów zostaną zademonstrowane jedynie w postaci średnich wzmocnień 
ładunkowych KQ oraz średnich napięć niezrównowaŜenia VN (Tab. 10-5 i Tab. 10-6). 
NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe zmiana polarności sygnału wejściowego nie wpływa 
znacząco na wynik pomiaru, co świadczy o prawidłowym działaniu układu 
zmieniającego polarność, umieszczonego na wyjściu wzmacniacza wejściowego (Rys. 
5-8). 
 Wszystkie konfiguracje wykazują mniejsze wzmocnienia ładunkowe w stosunku 
do symulacji, jak równieŜ (poza konfiguracją ×16) mniejsze wzmocnienia względem 
konfiguracji ×1. MoŜna natomiast zauwaŜyć, Ŝe wzmocnienie ładunkowe konfiguracji 
×1 po przeliczeniu na mV/fC pokrywa się z wartością uzyskaną w pomiarach na kanale 
testowym. RozbieŜności pomiędzy wzmocnieniami symulowanymi a zmierzonymi 
moŜna w pewnym stopniu tłumaczyć niepewnością wartości pojemności 
kondensatorów testowych oraz amplitudy impulsów kalibracyjnych, jednak nie 
rozwiązuje to całkowicie problemu i wymaga dalszej analizy, w szczególności 
wykonania pomiarów z fizycznym źródłem sygnału. 
 Uzyskane względne wzmocnienia poszczególnych konfiguracji, choć są 
mniejsze od załoŜonych wartości nominalnych to jednak spełniają swoje zadanie 
rozszerzając zakres dynamiczny układu i pozwalają dostosowywać wzmocnienie układu 
odczytowego do wewnętrznego wzmocnienia detektora. Warto zauwaŜyć, Ŝe róŜnica we 
wzmocnieniu pomiędzy konfiguracjami ×2 i ×4 wynosi dokładnie 2, a poniewaŜ tylko 
w projekcie masek pętli sprzęŜenia zwrotnego tych konfiguracji wykorzystano 
jednakowe komórki elementarne stanowi to wskazówkę do wykorzystania w projekcie 
kolejnej wersji układu. 
 
Tab. 10-5: Średnie wzmocnienia ładunkowe i napięcia niezrównowaŜenia dla poszczególnych 

konfiguracji wzmocnienia (impulsy dodatnie). 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

KQ [LSB/fC] 0,1572 0,2167 0,4315 1,0359 3,3811 

VN [LSB] 12,04 15,23 16,77 15,54 14,39 
 

 
Tab. 10-6: Średnie wzmocnienia ładunkowe i napięcia niezrównowaŜenia dla poszczególnych 

konfiguracji wzmocnienia (impulsy ujemne). 

Konfiguracja ×1 ×2 ×4 ×8 ×16 

KQ [LSB/fC] 0,1535 0,2091 0,4234 0,9907 3,2452 

VN [LSB] 12,17 16,05 16,93 14,85 16,30 
 

10.5.  Efektywna rozdzielczość czasowa układu 

 Do wyznaczenie efektywnej rozdzielczości czasowej układu wykorzystano 
system pomiarowy wyposaŜony w dwustronny paskowy detektor krzemowy 
z podłączonymi do niego dwoma układami MSGCROC, z których jeden odczytywał 
paski współrzędnej X, a drugi Y. Obu układy pracowały w trybie impulsowym, 
wyzwalane wspólnym sygnałem. Idea pomiaru zakłada, Ŝe oba układy pracują 
w jednakowej konfiguracji wzmocnienia i z jednakowym progiem dyskryminacji, co 
oznacza konieczność uprzedniego przeprowadzenia procedury korygującej rozrzuty 
progu dyskryminacji. 
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 W idealnym przypadku, przy załoŜeniu Ŝe oba układy działają identycznie 
i przetwarzane przez nie sygnały nie ulegają rozmyciu szumowemu, w wyniku pomiaru 
powinno się otrzymać 100% korelację zdarzeń pomiędzy obydwoma układami, tzn. 
sygnatury czasowe odpowiadające kolejnym impulsom wyzwalającym w obu układach 
powinny być jednakowe. W przypadku rzeczywistym, na skutek rozrzutu parametrów 
technologicznych oraz rozmycia szumowego sygnałów sygnatury czasowe mogą się 
róŜnić, jednak w większości przypadków powinny być jednakowe. Pomiary wykonano 
z sygnałem zegarowym clk256A o częstotliwości 128 MHz, co oznacza, Ŝe 
rozdzielczość czasowa układu powinna wynosić 2 ns. Znajduje to potwierdzenie na 
Rys. 10-18, który pokazuje względną liczbę skorelowanych zdarzeń w zaleŜności od 
róŜnicy sygnatur czasowych pomiędzy dwoma układami. 
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Rys. 10-18: Względna liczba skorelowanych zdarzeń w zaleŜności od róŜnicy sygnatur czasowych 
pomiędzy dwoma układami. 

 
 Rys. 10-18 pokazuje, Ŝe zgodnie z przewidywaniami większości zdarzeń są 
przypisywane jednakowe sygnatury czasowe w obydwu układach. PoniewaŜ 
o wyznaczanej rozdzielczości czasowej decyduje nie tylko rozdzielczość czasowa 
układu MSGCROC, ale równieŜ jakość sygnału zegarowego (stabilność, drŜenie) 
w systemie pomiarowym, dlatego moŜna przyjąć, Ŝe efektywna rozdzielczość czasowa 
układu wynosi 2 ns. 

10.6.  Przykłady widm energetycznych 

 Wykorzystując paskowy detektor krzemowy oraz przetwornik A/C dostępny 
w module SUCIMA IMAGER wykonano pomiar widm energetycznych 241Am oraz 
90Sr. 
 Główną linię energetyczną widma 241Am stanowią fotony γ o energii 60 keV, 
której w detektorze krzemowym odpowiada ładunek 2,6 fC. Elektrony powstające 
w wyniku rozpadu β izotopu 90Sr dają w detektorze krzemowym o grubości 300 µm 
rozkład Landaua o najbardziej prawdopodobnej energii 95 keV (4,2 fC) [Nei95]. Oba te 
widma są moŜliwe do zmierzenia w układzie MSGCROC dla konfiguracji wzmocnienia 



 125

×16. Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe znajdują się tuŜ nad progiem dyskryminacji 
ograniczającym zliczenia szumowe. Powoduje to, Ŝe w obu przypadkach 
niskoenergetyczna cześć widma jest obcinana, co uniemoŜliwia ich szczegółową 
analizę. PoniewaŜ zbierane ładunki znajdują się na samym początku zakresu 
dynamicznego układu dla konfiguracji wzmocnienia ×16 nie pozwalają równieŜ 
wyznaczyć rzeczywistego wzmocnienia układu ani przeprowadzić kalibracji 
wykorzystywanego przetwornika A/C. MoŜna na ich podstawie jedynie stwierdzić, Ŝe 
tor energetyczny działa poprawnie i pozwala na uzyskiwanie danych analogowych 
z układu. Zmierzone widma pokazane są na Rys. 10-19 i Rys. 10-20. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

L
ic
z
b
a
 z
lic
z
e
ń

Wartość przetwornika A/C [LSB]
 

Rys. 10-19: Widmo energetyczne 241Am. 
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Rys. 10-20: Widmo energetyczne 90Sr. 
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11.  Podsumowanie 

 W pracy przedstawiono projekt i wyniki testów specjalizowanego układu 
scalonego dedykowanego do odczytu dwuwymiarowego, mikropaskowego detektora 
gazowego (MSGC), wykorzystującego do detekcji neutronów termicznych konwerter 
utworzony z warstw 157Gd i CsI. Detektor ten budowany jest dla źródeł neutronów 
nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem źródła ESS, co powoduje, Ŝe musi on 
pozwalać na rejestrację zdarzeń o bardzo duŜej średniej częstości, przy jednoczesnej 
wysokiej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. 
 Wymagania dotyczące detektora bezpośrednio przekładają się na wymagania 
dotyczące układu odczytowego, który dodatkowo, ze względu na specyfikę pracy 
z detektorem gazowym, musi zapewnić dostosowanie wzmocnienia toru odczytowego 
do aktualnego wewnętrznego wzmocnienia gazowego detektora. Układ MSGCROC 
zbudowany jest z 32 kanałów odczytowych umoŜliwiających ekstrakcję informacji 
o miejscu i czasie zdarzenia oraz o energii deponowanej w objętości czynnej detektora, 
a dzięki zastosowaniu wymiennych pętli sprzęŜenia zwrotnego we wzmacniaczu 
wejściowy moŜe pracować w jednej z pięciu dostępnych konfiguracji wzmocnienia: ×1, 
×2, ×4, ×8 i ×16. 
 Przy średniej częstości zdarzeń 900 kHz na jeden pasek detektora MSGC, dla 
zapewnienia straty danych nie większej niŜ 10% układ odczytowy powinien odznaczać 
się czasem martwym wynoszącym 120 ns. Na obecnym etapie projektu układu udało się 
osiągnąć jedynie 250 ns, co oznacza stratę danych na poziomie 20%. NaleŜy jednak 
zaznaczyć, Ŝe zadaniem układu MSGCROC jest równieŜ pomoc w lepszym 
zrozumieniu działania detektora, dzięki czemu zostaną uściślone wymagania dla układu 
odczytowego. W jego kolejnej wersji pozwoli to zastosować rozwiązania, które 
zapewnią stratę danych na poŜądanym poziomie. 
 Dla pomiaru czasu zastosowano w układzie metodę dyskryminacji na czole 
impulsu, która w połączeniu z układem do kompensacji efektu wędrowania zapewnia 
rozdzielczość czasową poniŜej 1,5 ns. Do generacji sygnatur czasowych wykorzystano 
układ pracujący w oparciu o kod Graya, dzięki czemu częstotliwość sygnału 
zegarowego ograniczono do 256 MHz. 
 Metoda dyskryminacji na czole impulsu wykorzystuje komparator, którego 
zadaniem jest wygenerowanie impulsu logicznego w momencie przekroczenia przez 
sygnał na jego wejściu odpowiednio ustalonego napięcia progowego. Oznacza to, Ŝe 
rozrzut progu dyskryminacji od kanału do kanału ma kluczowe znaczenie dla 
efektywności działania metody. W celu zminimalizowania rozrzutu progu 
dyskryminacji poniŜej wartości odpowiadającej najmniej znaczącemu bitowi 
przetwornika C/A ustalającego próg do kaŜdego kanału wprowadzono 5-bitowy 
przetwornik korygujący. 
 Chmura elektronów powielanych lawinowo w objętości czynnej detektora 
MSGC ulega rozmyciu dyfuzyjnemu w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny 
odczytowej, na skutek czego ładunek jest zbierany średnio przez 3 lub 4 elektrody. 
Pozwala to zastosować metodę wyznaczania „środka cięŜkości” chmury elektronowej 
do poprawy przestrzennej zdolności rozdzielczej detektora. W tym celu kaŜdy kanał 
układu MSGCROC został wyposaŜony w klasyczny detektor szczytu impulsu, który 
pozwala na wyznaczenie amplitud impulsów o zakresie dynamicznym 8, z błędem nie 
większym niŜ 0,6%. 
 Układ został zaprojektowany w technologii AMS 0.35 µm. Technologia ta 
zalicza się do technologii submikronowych, dlatego występują w niej efekty krótkiego 



 128

kanału, które w przypadku bloków analogowych mogą stać się ograniczeniem z punktu 
widzenia wymagań szumowych. PoniewaŜ dostawca technologii nie zapewnia jednak 
parametryzacji szumowej z uwzględnieniem efektów krótkiego kanału, dlatego 
koniecznym stało się przeprowadzenie jej we własnym zakresie. Parametryzację taką 
przeprowadzono pod kątem doboru tranzystora wejściowego układu, który ma 
zasadnicze znaczenie dla optymalizacji szumowej całego układu. Na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów stwierdzono występowanie efektów krótkiego kanału, 
zarówno w przypadku tranzystorów typu NMOS, jak i PMOS, przy czym dla 
tranzystorów typu PMOS efekty te wysycały się przy długości kanału wynoszącej 
0,4 µm. Porównując poziomy szumu termicznego tranzystorów PMOS i NMOS o tej 
samej geometrii bramki i przy tym samy prądzie drenu stwierdzono, Ŝe poziom szumu 
termicznego jest mniejszy dla tranzystora typu NMOS, przy czym róŜnica pomiędzy 
nimi nie przekracza 15%. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę większą odpornością na 
zakłócenia mogące propagować się przez podłoŜe od bloków cyfrowych w przypadku 
tranzystora PMOS, zdecydowano, Ŝe korzystniejsze będzie uŜycie jako tranzystora 
wejściowego właśnie tranzystora typu PMOS. 
 Dzięki wyposaŜeniu układu w wewnętrzny układ kalibracyjny, wykorzystując 
dostępne tryby testowe, przeprowadzono pełną parametryzację toru czasowego, dla obu 
polarności impulsów wejściowych, we wszystkich konfiguracjach wzmocnienia 
wzmacniacza wejściowego. Uzyskane względne wzmocnienia poszczególnych 
konfiguracji, są mniejsze od załoŜonych wartości nominalnych, jednak spełniają swoje 
zadanie rozszerzając zakres dynamiczny układu i pozwalają dostosowywać 
wzmocnienie układu odczytowego do wewnętrznego wzmocnienia detektora, 
a niewielka róŜnica w wynikach dla impulsów przeciwnych polarności potwierdza 
poprawne działanie układu zmieniającego polarność sygnału, umieszczonego na 
wyjściu wzmacniacza wejściowego. 
 Pomiary potwierdziły równieŜ efektywność działania układu korygującego 
rozrzuty progu dyskryminacji od kanału do kanału, a wykorzystując dwustronny 
krzemowy detektor paskowy, na podstawie pomiarów koincydencyjnych ze 
współrzędnych X i Y pokazano, Ŝe przy pracy z sygnałem zegarowym o częstotliwości 
128 MHz układ pozwala osiągnąć rozdzielczość czasową na poziomie 2 ns. 
 Wykorzystując paskowy detektor krzemowy oraz przetwornik A/C dostępny 
w module SUCIMA IMAGER, uŜywanym do sterowania układem i zbierania danych, 
wykonano pomiary widm energetycznych 241Am oraz 90Sr, które potwierdzają 
poprawne działanie wszystkich bloków funkcjonalnych toru odczytowego układu 
MSGCROC.  
 Na podstawie przeprowadzonych pomiarów moŜna stwierdzić, Ŝe układ 
MSGCROC spełnia załoŜone wymagania i posłuŜy do dalszego rozwoju sytemu 
detekcyjnego opartego na mikropaskowych detektorach gazowych. Na koniec warto 
zauwaŜyć, Ŝe wykorzystując układu MSGCROC moŜna zbudować detektor 
dwuwymiarowy oparty na technologii dwustronnych detektorów paskowych 
o parametrach porównywalnych z detektorami pikselowymi. 
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Dodatek. Rejestry logiki kontrolnej układu MSGCROC 

Adres 
I2C 

Nazwa rejestru Opis 

0 MASK#0 Rejestr maski kanały <7> ÷ <0> 

1 MASK#1 Rejestr maski kanały <15> ÷ <8> 

2 MASK#2 Rejestr maski kanały <23> ÷ <16> 

3 MASK#2 Rejestr maski kanały <31> ÷ <24> 

4-15  nie uŜywane 

16 CAL przetwornik C/A układu kalibracyjnego 

17 iPRE przetwornik C/A prądu polaryzującego wzmacniacz wejściowy 

18 GAIN konfiguracja wzmocnienia stopnia wejściowego: 
11111110 – ×1 
11111101 – ×2 
11111011 – ×4 
11110111 – ×8 
11101111 – ×16 

19 iSH przetwornik C/A prądu polaryzującego układy kształtujące 

20 iPDH przetwornik C/A prądu polaryzującego detektor szczytu 

21 vPDH przetwornik C/A napięcia rozładowania detektora szczytu 

22 TH przetwornik C/A progu dyskryminacji 

23 iCOMP przetwornik C/A prądu polaryzującego komparator 

24 iTWC przetwornik C/A prądu polaryzującego układ kompensacji efektu 
wędrowania 

25 iINV przetwornik C/A prądu polaryzującego stopień wyjściowy układu 
kompensacji efektu wędrowania 

26 iOUTBUF przetwornik C/A prądu polaryzującego analogowy bufor wyjściowy 

27 iDUR przetwornik C/A prądu ustalającego czas utrzymywania amplitudy 
w detektorze szczytu 

28-31  nie uŜywane 

32 CONF#0 rejestr konfiguracyjny  

33 CONF#1 rejestr konfiguracyjny 

34 OF#0 licznik przepełnień pamięci, bity 7 ÷ 0 

35 OF#1 licznik przepełnień pamięci, bity 15 ÷ 8 

36 MT#0 licznik zgubionych tokenów, bity 7 ÷ 0 

37 MT#1 licznik zgubionych tokenów, bity 15 ÷ 8 

38 PULSEDEL opóźnienie impulsu testowego w trybie impulsowym 

39 TRIGDEL opóźnienie impulsu testowego w trybie wyzwalającym 

40-41  nie uŜywane 

42 TRIM przetwornik C/A korygujący rozrzut progu dyskryminacji 

43 CLKDEL#0 bufor opóźniający sygnał z wejścia zegarowego CLK256A 

44 CLKDEL#1 bufor opóźniający sygnał z wejścia zegarowego CLK256A 
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Adres 
I2C 

Nazwa rejestru Opis 

45 CLKDEL#2 bufor opóźniający sygnał z wejścia zegarowego CLK256A 

Rejestr konfiguracyjny CONF#0  

Bit Nazwa Opis 

0 TPEN 
= 1 uaktywnia sygnał wyzwalający dla układu kalibracyjnego 

(impulsowy tryb testowy) 

1 TPSYNCH 
= 1 – sygnał wyzwalający jest wewnętrznie synchronizowany 

z sygnałem z wejścia CLK256A 

2 TPPOL 
= 1 odwraca polarność sygnał wyzwalający dla układu 

kalibracyjnego 

3 TTEN 
= 1 uaktywnia sygnał wyzwalający dla rejestru maski (wyzwalający 

tryb testowy) 

4 TTSYNCH 
= 1 – sygnał wyzwalający jest wewnętrznie synchronizowany 

z sygnałem z wejścia CLK256A 

5 DISCLK32 = 1 wyłącza sygnał 32 MHz zegara odczytowego 

6 DISCLK128 = 1 wyłącza sygnał 128 MHz zegara odczytowego 

7 TSLSBCLKSEL 

= 0 – LSB sygnatury czasowej jest generowany z sygnału z wejścia 
CLK256A 

= 1 – LSB sygnatury czasowej jest generowany z sygnału z wejścia 
CLK256B 

Rejestr konfiguracyjny CONF#1 

Bit Nazwa Opis 

0-1 CALSEL 

2-bitowa liczba decydująca o wyborze grypy kanałów do 
testowania: 
00 – testowane są kanały: 0, 4, 8,..., 28 
01 – testowane są kanały: 1, 5, 9,..., 29 
10 – testowane są kanały: 2, 6, 10,..., 30 
11 – testowane są kanały: 3, 7, 11,..., 31 

2 FEPOL 
ustawia polarność wzmacniacza wejściowego: 
0 – dla dodatnich impulsów wejściowych,  
1 – dla ujemnych impulsów wejściowych 

3 ROCLKSEL 

= 0 (domyślne) odczytowe sygnały zegarowe 32 MHz i 128 MHz 
generowane są z sygnału CLK256B: 

• CLK128 odpowiada sygnałowi CLK256B, 
• CLK32 to sygnał CLK256B podzielony przez 4, 

= 1 odczytowe sygnały zegarowe 32 MHz i 128 MHz generowane 
są z sygnału CLK256A: 

• CLK128 to sygnał CLK256A podzielony przez 2, 
• CLK32 to sygnał CLK256A podzielony przez 8 

7-4  nie uŜywane 
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