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Słowo wstępne 

Metrologia elektryczna jako nauka o mierzeniu wielkości elektrycznych i nieelek-
trycznych metodami elektrycznymi wyrosła z elektrotechniki i przez dziesiątki lat rozwijała 
się wraz z tą dyscypliną. Obecnie jednak trudno jest sobie wyobrazić istnienie jakiegokol-
wiek nowoczesnego obszaru działalności gospodarczej człowieka bez pomiarów, których 
celem jest poznawanie właściwości obiektów technicznych, biologicznych czy społecz-
nych. Z drugiej strony rozwój fizyki, techniki, postępy technologii czujników pomiaro-
wych, elektroniki, informatyki czy telekomunikacji pozwalają na poszerzanie zbioru mie-
rzonych wielkości – to, co było niemierzalne staje się mierzalne, a równocześnie rozwój ten 
pozwala na podniesienie dokładności oraz rozdzielczości wyników pomiarów. Metrologia 
stała się nauką interdyscyplinarną. Tradycyjnie nadal jest zaliczana do dyscypliny elektro-
technika, ale zarówno w badaniach, jak też w pracach aplikacyjnych czerpie z bogatej ofer-
ty dyscyplin pokrewnych, głównie elektroniki, informatyki i telekomunikacji, a także fizy-
ki, biologii, chemii itd. 

Zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu pomiarowego jest działaniem wielo-
etapowym. Jego poprawne przeprowadzenie wymaga dobrej znajomości obiektu pomiarów, 
zrozumienia zachodzących w nim zjawisk oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi zjawi-
skami. Pomocna jest w tym wiedza z zakresu nauk podstawowych. Na wstępnym etapie 
pozwala ona zbudować, często tylko w wyobraźni eksperymentatora, model obiektu pomia-
rów, wskazać sygnały pomiarowe oraz dobrać czujniki mierzonych wielkości. Następny 
etap − przygotowanie eksperymentu − należy właśnie do elektroniki i jest często nazywany 
instrumentacją (ang. instrumentation). Polega on na budowie analogowych i cyfrowych 
torów przetwarzania sygnałów pomiarowych zawierających układy zasilania czujników, 
wzmacniacze, filtry, demodulatory, przetworniki analogowo-cyfrowe, układy cyfrowego 
przetwarzania sygnałów. Układy te mogą być wykonane z elementów dyskretnych, ale 
coraz częściej są realizowane jako układy scalone o wysokiej skali integracji, zaprojekto-
wane i wykonane przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi i technologii. W następnych 
etapach procesu pomiarowego jest realizowane przesyłanie danych pomiarowych (coraz 
częściej korzysta się ze złączy bezprzewodowych), ich algorytmiczne przetwarzanie (często 
stosowane są algorytmy o wysokiej złożoności obliczeniowej), prowadzona jest analiza 
wyników pomiarowych, ocena błędów i niepewności, wyznaczane są charakterystyki 
obiektu oraz jest formułowany ilościowy opisu zachodzących w nim zjawisk. 

Niniejsza monografia traktując o zagadnieniach leżących na pograniczu metrologii 
i elektroniki, jest wyrazem i dobrą ilustracją tezy o interdyscyplinarnym charakterze współ-
czesnej metrologii. Dotyczy zagadnień niezwykle ważnych, jakimi są eksperymentalne 
badania właściwości aparatury pomiarowej, a w szczególności aparatury spektrometry-
cznej. 
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Autorzy z wykształcenia są elektronikami o wieloletnim, bogatym doświadczeniu  
w zakresie projektowania, konstrukcji i stosowania elektronicznych układów pomiarowych 
wykonanych w różnych technologiach, w tym również tych najbardziej nowoczesnych, 
stosowanych obecnie na świecie. Są również doświadczonymi nauczycielami akademicki-
mi. To bogate doświadczenie Autorów w wymienionych obszarach przełożyło się na po-
wstanie bardzo wartościowej i interesującej monografii, zaliczanej do obszaru metrologii  
i napisanej przez doświadczonych elektroników-konstruktorów, której brakowało na pol-
skim rynku wydawniczym. Jestem przekonany, że jej multidyscyplinarny charakter, aktual-
na i ważna tematyka, bardzo dobrze skomponowany układ oraz jasny przekaz spowodują, 
że spotka się ona z dużym zainteresowaniem naukowców i studentów pracujących na styku 
metrologii, elektroniki i fizyki. 

 
 
       Prof. Janusz Gajda 
 
      Kierownik Katedry Metrologii AGH 
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1. Wprowadzenie 

W obszarze miernictwa elektrycznego wielkości nieelektrycznych szczególną pozy-
cję zajmują radiometryczne metody pomiarowe, a zwłaszcza najbardziej zaawansowane ich 
formy: spektrometria amplitudowa i czasowa. Warunkuje ją specyficzny charakter sygnału 
pierwotnego oraz właściwości konwerterów przetwarzających go w sygnał elektryczny. 

Sygnał pierwotny, jaki stanowi promieniowanie jonizujące, niesie informacje o swych 
trzech podstawowych parametrach deskryptywnych:  
− intensywności,  
− energii, 
− rodzaju.  

Ich determinację umożliwia odpowiednio dobrany konwerter wejściowy, zwany potocznie 
czujnikiem bądź (w radiometrii) detektorem promieniowania. Współczesna radiometria 
rozporządza szerokim wachlarzem detektorów wykorzystujących w procesie detekcji inte-
rakcje z różnymi mediami aktywnymi (gazowymi, cieczowymi i typu ciała stałego). 

Z punktu widzenia techniki konwersji sygnału zaliczają się one do kategorii  konwer-
terów generacyjnych. Z charakteru sygnału radiometrycznego, który formalnie trakto-
wać można jako stochastyczny ciąg wymuszeń radiacyjnych, wynika forma odpowiedzi 
detektora, tj. uzyskanego w tym procesie sygnału elektrycznego.  Stanowi go mianowicie 
podobny ciąg odpowiedzi na każdy akt detekcji pojedynczych cząstek jonizujących lub 
fotonów, te zaś przybierają formę impulsów prądowych iD (t) o znamionujących je para-
metrach deskryptywnych: amplitudzie im oraz kształcie s(t), zależnych odpowiednio od 
energii i rodzaju promieniowania [1].   

 )()( tsiti mD =                                                                                   (1.1) 

Sygnał ten obciążony jest różnego typu zaburzeniami wnoszonymi zarówno przez sam 
detektor (fluktuacje procesu konwersji oraz szum własny), jak i stowarzyszony z nim układ 
odbiorczy  (szumy jego elementów aktywnych i pasywnych oraz zakłócenia zewnętrzne). 
W takiej formie, którą można nazwać „stanem surowym” sygnału, estymacja wartości jego 
parametrów znamionowych obarczona byłaby zbyt dużym błędem. Wymaga on przeto 
odpowiedniego kondycjonowania, w szczególności wzmocnienia i  filtracji.  
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Obie te funkcje w strukturze spektrometrów pełnią  dwa pierwsze bloki funkcjonalne: 
− konstrukcyjnie związany z detektorem układ odbioru sygnału detektora1 – receptor,  
− sprzężony z nim kablowo wzmacniacz kształtujący  (shaping amplifier). 

Pierwszy z nich stanowi transimpedancyjny wzmacniacz wstępny, zwany potocznie 
przedwzmacniaczem (preamplifier), w konfiguracji zależnej od założonego trybu pracy te-
go stopnia: prądowego, napięciowego lub ładunkowego [2], przy czym w każdej z nich for-
mowany jest napięciowy sygnał wyjściowy.  

Zadaniem drugiego bloku jest wymagane wzmocnienie sygnału wyjściowego przed-
wzmacniacza oraz zapewnienie – na drodze racjonalnej filtracji – optymalnego stosunku 
sygnału do szumu. Blok ten wyposażony jest nadto w subukłady  minimalizujące  (bądź eli-  
minujące) szkodliwe efekty kumulacji ładunków, jak spiętrzanie impulsów (pile-up effect) 
oraz przesuw poziomu odniesienia (base line shift).  
Alokację tych bloków w strukturze konwencjonalnego spektrometru amplitudowego ukazu-
je, przedstawiony na rysunku 1.1, jego podstawowy schemat blokowy. Uwidacznia on 
również pozostałe, główne bloki funkcjonalne spektrometru, a mianowicie:  
− wzmacniacz okienkowy (window amplifier), 
−  wielokanałowy analizator amplitudy (multichannel analyzer) – MCA. 

 

Rys. 1.1. Schemat blokowy impulsowego spektrometru amplitudowego 
 

Funkcja wzmacniacza okienkowego sprowadza się do wydzielania do analizy okreś-
lonego przedziału amplitud, tj. określonej części widma amplitudowego impulsów, w efek-
cie przesunięcia zera i ekspansji skali. Stąd też wywodzi się często używana jego nazwa – 
ekspander. W tym kontekście można go nawet uważać za swego rodzaju kondycjoner 
pozwalający „rozciągnąć” założony fragment widma na pełny zakres dynamiczny analiza-
tora amplitudy. 

Czwartym, podstawowym  blokiem funkcjonalnym systemu spektrometrii amplitudo-
wej jest, z reguły wielokanałowy, analizator amplitudy (MCA), którego zadaniem jest eks-
trakcja i akumulacja informacji o rozkładzie amplitudowym impulsów. 

Każdy z bloków funkcjonalnych wyposażony jest we właściwe mu organa regulacyjne 
i nastawcze (dostrojcze), za pomocą których –  stosownie do warunków i wymagań kon-
kretnego pomiaru – ustalany jest reżym ich pracy oraz optymalne wartości zdeterminowa-
nych konstrukcyjnie parametrów znamionowych. 

Początkowe, pierwotne ustawienie ogółu parametrów technicznych dokonywane jest 
według założeń projektowych przez producenta (konstruktora) danego urządzenia. Normal-
ne procesy starzenia elementów układowych powodują powolne, ale systematyczne zmiany 

                                                           
1 Zwany również układem odczytu lub ogólniej − układem elektroniki „front-end ” 
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ich wartości, zmuszając do przeprowadzania okresowych pomiarów testujących i dokony-
wania niezbędnych korekcji. Gruntowne przetestowanie całego toru spektrometrycznego 
jest jeszcze bardziej nieodzowne po wystąpieniu jakichkolwiek uszkodzeń awaryjnych. 
Częstokroć też użytkownik staje wobec konieczności samodzielnego przeprowadzenia ba-
dań testujących oraz dokonania stosownej korektury. Badania tego rodzaju wymagają uży-
cia wysokiej klasy, często nietypowych, urządzeń pomiarowych, jak również posłużenia się 
obok standardowych, opracowanymi specjalnie dla tych celów niekonwencjonalnymi me-
todami  pomiaru.  
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2. Parametry znamionowe  
bloków funkcjonalnych 

Parametry znamionowe omówione zostaną w sekwencji zgodnej z uszeregowaniem 
poszczególnych bloków funkcjonalnych w torze spektrometrycznym. Każdy, właściwy dla 
danego bloku, zespół parametrów będzie opatrzony stosownym opisem eksponującym jego 
specyficzne własności.   

2.1. Przedwzmacniacze 

Za podstawę klasyfikacji przedwzmacniaczy przyjęto w radiometrii sposób odbioru 
sygnału z  detektora promieniowania. Jak już wspomniano, jest on realizowany w trzech 
podstawowych trybach pracy detektora: prądowym, napięciowym i ładunkowym. Wypada 
w tym miejscu choćby skrótowo przypomnieć mechanizm generacji odpowiedzi detektora 
na wymuszenie radiacyjne. Proces ten – mówiąc najogólniej – przebiega wieloetapowo, 
dając w ostatecznym rezultacie impuls prądowy ii (t) o czasie trwania charakterystycznym 
dla danego rodzaju detektora. Tak na przykład, w przypadku detektorów jonizacyjnych 
(gazowych i półprzewodnikowych) produkcja odpowiedzi zachodzi w dwu sukcesywnych 
efektach fizycznych: 
− wzbudzenie ładunku Qj w medium aktywnym detektora (właściwa konwersja), 
− indukowanie prądu ii (t) w obwodzie zewnętrznym detektora przez usuwane (zbiera-

ne) z niego ładunki (formowanie sygnału elektrycznego).  
Bardziej złożony jest mechanizm generacji odpowiedzi detektorów scyntylacyjnych, gdzie 
sygnał radiacyjny konwertowany jest dwukrotnie: w pierwszym etapie w scyntylatorze  
w sygnał świetlny Φi(t), a w etapie drugim  (w fotopowielaczu) w jego odpowiednik elek-
tryczny  ik(t).  

Detektory promieniowania można więc traktować jako impulsowe źródła prądowe.  
Stąd też generowany w detektorze impuls prądowy określany jest często mianem sygnału 
pierwotnego. Jego odbiór z detektora dokonywany jest w trzech podstawowych trybach [2]: 
− impulsowym trybie prądowym (current mode),  
− impulsowym trybie napięciowym (voltage mode), 
− impulsowym trybie ładunkowym (charge mode). 

W pierwszym przypadku impuls prądowy detektora w swej postaci pierwotnej zostaje 
przekazany do przedwzmacniacza i wzmacniany bez zmiany kształtu  si(t) jego przebiegu 
czasowego. W konsekwencji odpowiedź napięciowa przedwzmacniacza, zachowując nie-
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zmieniony kształt impulsu, zachowuje zarazem informację w nim zawartą. Warunkiem ta-
kiego przekazu jest dominacja konduktancji wejściowej przedwzmacniacza w obwodach 
obciążenia detektora, równoznaczna z wymogiem bardzo małej rezystancji wejściowej  ri  
przedwzmacniacza.    

W przypadku drugim pierwotny impuls prądowy zostaje wstępnie scałkowany w zew-
nętrznym obwodzie wejściowym RC przedwzmacniacza i wzmacniany jako wtórny impuls 
napięciowy o silnie zmodyfikowanym przebiegu czasowym. Racjonalne zdymensjono-
wanie obwodu całkującego (duża rezystancja i możliwie mała pojemność) podnosi wów-
czas korzystnie amplitudę odpowiedzi napięciowej. 

Tryb ładunkowy realizuje wierniej całkowanie impulsu prądowego w układzie (ide-
alnego) integratora aktywnego typu OP-INT (operational integrator), co zapewnia uzys-
kanie odpowiedzi napięciowej o amplitudzie liniowo zależnej od ładunku niesionego przez 
pierwotny impuls prądowy, a więc – eo ipso – od energii promieniowania.   

Przedwzmacniacze pracujące w wyróżnionych wyżej trybach odbioru sygnału nazy-
wane są według tej samej filozofii odpowiednio: prądowymi,  napięciowymi i ładun-
kowymi2. Tryb pracy przedwzmacniacza uzależniony jest zasadniczo od konfiguracji 
i zdymensjonowania jego sekcji wejściowej. Dla przypomnienia przedstawiono je schema-
tycznie na rysunku 2.1. 

 
Rys. 2.1.  Podstawowe konfiguracje sekcji wejściowych przedwzmacniaczy: a) przedwzmacniacze 
prądowe, b) przedwzmacniacze napięciowe, c) przedwzmacniacz ładunkoczuły. Pojemność CT 
obejmuje łącznie pojemności układowe, rozproszone pojemności montażowe i pojemność własną  
              detektora, natomiast timp jest czasem trwania impulsu generowanego w detektorze. 

                                                           
2 W istocie są to konfiguracje typu napięciowo-prądowa, napięciowo-napięciowa oraz napięciowo-
ładunkowa − w terminologii angielskiej noszące nazwy: current-sensitive, voltage-sensitive oraz  
charge-sensitive, np.  [3]. 
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Każdą sekcję wejściową uzupełnia sekcja kondycjonująca, zapewniająca (ewentualne) 
dodatkowe wzmocnienie oraz dopasowanie do impedancji linii odbiorczej.       

Przedmiotem naszych zainteresowań będą parametry, których pomiar nie wymaga in-
gerencji w strukturę wewnętrzną badanego obiektu, który – dla wygody – będziemy ozna-
czali używanym w praktyce metrologicznej skrótem DUT (Device Under Test). Dla celów 
pomiarowych dostępne są wówczas tylko jego zaciski wejściowe i wyjściowe. Umożliwiają 
one dokonanie dwóch rodzajów pomiarów:  
− wziernych,  
− przelotowych (transmisyjnych). 

2.1.1. Parametry przedwzmacniaczy  prądowych i napięciowych  
Dla zwięzłości prezentacji, wobec powtarzania się wielu parametrów w różnych konfi-

guracjach, podamy łączne ich zestawienie dla  przedwzmacniaczy prądowych i napięcio-
wych:  

 
– wzmocnienie przedwzmacniacza  prądowego [czułość prądowa 

(current sensitivity)  lub wzmocnienie hybrydowe]  kVI = Vo / Ii 

– wzmocnienie przedwzmacniacza napięciowego              
[wzmocnienie napięciowe (voltage gain)]  

kV  =  Vo / Vi 

– rezystancja wejściowa  (input resistance )                     Ri   lub  ri 
– pojemność  wejściowa  (input capacitance )                      Ci    
– rezystancja wyjściowa  (output impedance)                        Ro 
– pasmo przenoszenia  (passband )                                      BW   
– nieliniowość całkowa  (integral nonlinearity)                      INL 
– nieliniowość różniczkowa  (differential nonlinearity)  DNL 
– pole wzmocnienia (gain-bandwidth product)  GBW 
– czas narastania wzmacniacza   (rise time )  tr 
– czas opóźnienia wzmacniacza  (delay time)  td 
– poziom szumów  (noise voltage)                                      VN rms    
– szybkość narastania odpowiedzi (slew rate)                     SR 
 

Większość parametrów jako wspólna dla wzmacniaczy ogólnego przeznaczenia nie 
wymaga objaśniania. Nieco słów komentarza poświęcimy natomiast parametrom mającym 
szczególne znaczenie w impulsowej spektrometrii amplitudowej. W pierwszym rzędzie do-
tyczy to nieliniowości. 

Nieliniowość całkowa z definicji określona  jest ogólną zależnością  

 %100/ max ×Δ= oo VVINL                                                            (2.1) 

w której ΔVo oznacza odchyłkę rzeczywistej charakterystyki przejściowej od jej przebiegu 
idealizowanego, zaś  Vo max – maksymalną, nominalną amplitudę odpowiedzi. Na jej grun-
cie zaproponowano trzy wersje robocze przyjmujące różne sposoby określenia odchyłki [4].  
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Najczęściej stosowana i zalecana normami międzynarodowymi i  krajowymi jest wersja 
przyjmująca za ΔVo wartość największą. Według tej właśnie dyrektywy podawana jest 
przez producentów wartość INL = INLmax  jako globalny parametr znamionowy. 

W odróżnieniu od INL, definiowanej w sferze charakterystyk przejściowych wzmac-
niacza, definicja jego nieliniowości różniczkowej DNL określa ją w terminach  wzmocnie-
nia małosygnałowego  k*, jako względne odstępstwo rzeczywistego  wzmocnienia wzmac-
niacza  rziorz dVdVk )/(* ≡ od wzmocnienia wzmacniacza  idealizowanego idioid dVdVk )/(* ≡  na 
poziomie (piedestale) Vi.   

 %100)( *

**

×
−

=
id

Vrzid

V k

kk
DNL i

i
                                                 (2.2) 

Powyższa zależność funkcyjna opisuje charakter nieliniowości różniczkowej w całym 
obszarze dynamicznym wzmacniacza. Katalogi firmowe zamiast pełnej charakterystyki 
podają jednak często tylko wartość maksymalną  DNLmax spośród wartości zbioru (2.2).  

Parametry czasowe wzmacniacza, czas opóźnienia i czas narastania, są miarą szyb-
kości reakcji wzmacniacza. Według ogólnie przyjętej umowy pod pojęciami czasu opóź-
nienia wzmacniacza oraz czasu narastania wzmacniacza należy rozumieć odpowiednie 
parametry sygnału wyjściowego wzmacniacza przy pobudzeniu skokowym  (heaviside’-
owskim) lub impulsowym (dirakowskim) [4]. 

Tak więc, zdefiniowany na gruncie wymuszenia skokowego czas opóźnienia wzmac-
niacza określa współrzędna czasowa punktu czoła odpowiedzi znajdującego się na połowie 
jego amplitudy  t50% , co można zapiać jako 

 %50tt
def

op =                                                                                   (2.3) 

W tej samej konwencji czas narastania wzmacniacza tn definiowany jest na dwa spo-
soby [4]. Powszechnie stosowany jest sposób przypisujący atrybut czasu narastania inter-
wałowi zawartemu między współrzędnymi czasowymi punktów odpowiedzi na poziomie 
dziesięciu (t10%) i  dziewięćdziesięciu (t90%) procent  jej wartości ustalonej. Definicja czasu 
narastania wzmacniacza według tego kryterium przybiera postać 

 
%10%90 ttt

def

r −=                                                                              (2.4) 

Na kanwie przeglądu definicji podstawowych parametrów czasowych wzmacniacza 
wspomnieć wypada o jeszcze jednej wielkości charakteryzującej szybkość reakcji wzmac-
niacza. Jest nią mianowicie szybkość narastania odpowiedzi  SR (slew rate) rozumiana 
jako maksymalnie możliwa szybkość zmiany poziomu odpowiedzi stopnia wzmac-
niającego.  Formalnie definiuje ją relacja 

 
max

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

dt
dV

SR o
def

                                                                        (2.5) 
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2.1.2. Parametry znamionowe przedwzmacniaczy ładunkoczułych 
 
W praktyce radiometrycznej parametry przedwzmacniaczy ładunkoczułych podawane są  
z reguły w formie uwzględniającej ich funkcję w spektrometrycznym torze pomiarowym. 
Faktycznie obejmują one dwa ich rodzaje:  
− parametry podstawowe związane wyłącznie z jego konfiguracją,  
− parametry pochodne, uwzględniające nadto konwersję sygnału radiometrycznego (na 

wejściu) i filtrację odpowiedzi (na wyjściu).  

A)   Podstawowe (inherentne) parametry przedwzmacniacza: 
 

– czułość ładunkowa (charge sensitivity)    
io

def

q QVk /max=  

– pojemnościowy dekrement czułości ładunkowej                          
(charge sensitivity vs input capacitance )  

 
Δkq/ΔCi 

– dynamiczna pojemność wejściowa                                                 
(dynamic  input capacitance)  

 
Cdyn 

– czas narastania wzmacniacza                                                         
(rise time)     

 
tr 

– pojemnościowy przyrost czasu narastania                                   
(rise-time vs input capacitance) 

 
Δtn /ΔCi 

– czas zaniku  (opadania)                                                                  
(decay-time,  fall-time)  

 
td 

– wzmocnienie w otwartej pętli                                                         
(open-loop gain)  

 
kv 

– rezystancja wyjściowa                                                                    
(source resistance)  

 
ro 

– równoważny  ładunek szumów                                                       
(equivalent noise charge) 

 
ENC 

– nieliniowość całkowa                                                                        
(integral nonlinearity)  

 
INL 

– nieliniowość różniczkowa                                                               
(differential nonlinearity)  

 
DNL 

B)    Parametry pochodne przedwzmacniacza:   
  
– czułość energetyczna  

(energy sensitivity)                                                                            
 
kE 

– energetyczna zdolność rozdzielcza  
(energy resolution)                                                               

 
(ΔESi)τ 

– pojemnościowy przyrost energetycznej zdolności rozdzielczej 
(energy resolution vs input capacitance)  d(ΔESi)/dCi 
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Nie bez powodu na czołowym miejscu wykazu parametrów znamionowych przed-
wzmacniacza ładunkowego wymieniono czułość ładunkową. Wywodzi się ona z ogól-
nego wyrażenia opisującego odpowiedź rozważanej konfiguracji przedwzmacniacza3 (z re-
zystywną pętlą - rys. 2.1c) na dirakowskie wymuszenie prądowe  Ii(t)=Qiδ(t) [2] 

( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−=

T
FF

F
vFF

F

i
o

sC
CR

sC
kCR

sC

QsV
111

 (2.6) 

 
przybierając formę                   

 
F

k
Tdyn

v

i

o
def

q CCC
k

Q
V

k
v

1
1

max

>>
≈

+
==                                          (2.7) 

gdzie symbolem Cdyn  oznaczono  dynamiczną pojemność wejściową                   

  Fvdyn CkC )1( +=                                                                          (2.8) 

Równoważny  ładunek szumów stanowi parametr funkcjonujący w praktyce tylko  
w dziedzinie elektroniki jądrowej. Warto więc przypomnieć jego definicję, która określa go 
jako taki ładunek QN  =ENC, który wprowadzony na wejście wzmacniacza w postaci prądo-
wego impulsu dirakowskiego Ii (t) =QN δ(t), daje odpowiedź napięciową o wartości maksy-
malnej Vo max, równej średniej kwadratowej wartości napięcia szumów wyjściowych VN rms. 

Uzupełniających wyjaśnień wymaga czas zaniku odpowiedzi. Otóż alternatywny wo-
bec konfiguracji przedstawionej schematyczne na rysunku  2.1c, zwanej układem z rezy-
stywną pętlą sprzężenia zwrotnego, jest układ z pętlą bezrezystywną [2]. Jest on wyposa-
żony w pomocniczy subukład rozładowywania pojemności CF. Jego działanie imituje 
symbolicznie klucz K na uproszczonym schemacie z rysunku 2.2. Czas zaniku 
podyktowany jest wówczas długotrwałością przetrzymywania (zamrożenia) ładunku w 
pojemności CF. 

 
Rys. 2.2.  Konfiguracja z bezrezystywną pętlą sprzężenia zwrotnego 

                                                           
3 W pierwszym przybliżeniu założono tu niezależność  kv od częstotliwości. 
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Ostatecznym zadaniem systemu spektrometrii amplitudowej jest wyznaczenie energe-
tycznego rozkładu (spektrum) mierzonego promieniowania. Instrumentalnie dokonuje się 
go poprzez pomiar amplitud wtórnych impulsów napięciowych, liniowo związanych z ła-
dunkiem  Qi  wzbudzonym w detektorze. Ten zaś w detektorach spektrometrycznych, zgod-
nie z relacją       

 
d

i W
EqQ =                                                                                       (2.9) 

jest liniowo zależny od energii E deponowanej w ich medium czynnym w akcie detekcji  
(Wd oznacza współczynnik konwersji, zaś  q to ładunek elementarny). 

Czułość ładunkowa jest parametrem odnoszącym się wyłącznie do przedwzmacniacza. 
Można ją jednak, na gruncie zależności (2.9), wyrazić w terminach sygnału pierwotnego 
generowanego w stowarzyszonym detektorze. Podstawowy (z punktu widzenia celów spek-
trometrii amplitudowej) parametr wymuszenia – energia promieniowania – przyjęto także 
za odniesienie dla wtórnego parametru opisującego czułość tandemu detektor − przed-
wzmacniacz zwanego  czułością energetyczną  kE. Formuła (2.10) podaje explicite defini-
cję tego parametru oraz jego związek z czułością ładunkową. 

 
d

q
odef

E W
qk

E

V
k ==

max                                                       (2.10) 

Bardzo ważnym parametrem przedwzmacniacza ładunkowego jest jego zdolność roz-
dzielcza. Mianem tym, traktując zagadnienie ogólniej, określamy tę własność układu prze-
noszącego bądź przekształcającego sygnał mierzony, która determinuje stopień rozróż-
nialności sygnału względem arbitralnie wybranej jego wielkości znamionowej. W przy-
padku spektrometrii amplitudowej rozróżnialność odniesiona jest do poziomu sygnału, ten 
zaś wyrażany jest niemal z reguły w domenie energii, co dało asumpt do określania zdol-
ności rozdzielczej w terminach energii jako tzw. energetyczna zdolność rozdzielcza. Jest 
ona głównie uzależniona od charakteru i intensywności towarzyszących sygnałowi infor-
macyjnemu szumów generowanych zarówno w układzie przedwzmacniacza, jak i w detek-
torze. Z tego powodu obok pojęcia zdolność rozdzielcza używa się terminu rozmycie szu-
mowe (resolution spread) lub poszerzenie prążka widmowego (spectral line broadening).                       

Przy pomiarach z wykorzystaniem analizatora wielokanałowego za miarę rozmycia 
szumowego przyjmuje się szerokość rozkładu amplitudowego (liczba kanałów ΔN) uzy-
skaną dla  ciągu impulsów monoamplitudowych na poziomie połowy jego maksimum. Na-
dano jej miano szerokości połówkowej, oznaczanej skrótem FWHM  (Full Width at Half 
Maximum). Skonstruowany w domenie napięciowej rozkład amplitudowy  ΔN/ΔVo = f(Vo) 
na podstawie zależności (2.6) i (2.8) daje się łatwo sprowadzić do reprezentacji ładunkowej  
ΔN/ΔQi = f(Qi) lub energetycznej  ΔN/ΔE = f(E). 

Czułość energetyczna, a w konsekwencji rozdzielczość energetyczna oraz szerokość 
połówkowa, zależą od pojemności wejściowej przedwzmacniacza. Zauważmy, że pojem-
ność układowa CT  figurująca w równaniu (2.6) zawiera dwie składowe: „zimną” pojem-
ność własną przedwzmacniacza Cw oraz pojemność stowarzyszonego detektora CD. W tym 
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kontekście zdolność rozdzielczą określają dwie składowe: składowa stała dla zerowej po-
jemności zewnętrznej (CD = 0) oraz składowa zależna od CD, na której określenie wprowa-
dzono  parametr:  pojemnościowy przyrost  energetycznej zdolności rozdzielczej.   

Analiza szumowa przedwzmacniacza ładunkoczułego ukazuje możliwość znaczącej 
poprawy jego zdolności rozdzielczej za pomocą racjonalnej filtracji [5]. Z tego też względu 
podawane przez producenta wartości rozdzielczości wiązane są między innymi z określo-
nym parametrem znamionowym zastosowanego filtru. W specyfikacjach katalogowych pa-
rametrów przedwzmacniaczy ładunkoczułych stosuje się nadto łączne zestawianie obu 
omawianych  parametrów, jak pokazano poniżej w typowym, zaczerpniętym z literatury 
przedmiotu, przykładzie [6]  

 
                           (FWHM)Si = 1.2 [keV]  +  0.035 [keV/pF] × CD [pF]    przy  τF = 1.6 μs.                      

2.2. Wzmacniacz kształtujący 

Wzmacniacz kształtujący jest głównym kondycjonerem sygnału w spektrometrycznym 
torze pomiarowym. Zadaniem jego jest dostosowanie mierzonego sygnału do charakterys-
tyk wejściowych konwertera ADC bloku wykonawczego spektrometru (analizatora ampli-
tudy) z zachowaniem wymaganej liniowości oraz zapewnienie możliwości optymalnej fil-
tracji sygnału. Obie te funkcje spełnia kaskada sekcji wzmacniających przeplatana zespo-
łem filtrów górno- i dolnoprzepustowych. Zalecane ich umiejscowienie [7] w typowym 
układzie wzmacniacza pokazano na rysunku 2.3. 

 

 

Rys. 2.3.  Uproszczony schemat struktury wzmacniacza kształtującego 

Istotnym wymaganiem nakładanym na wzmacniacz formujący jest żądanie zachowa-
nia monopolarności kondycjonowanych impulsów oraz niezmiennej ich podstawy. Sku-
tecznymi, stosowanymi z reguły środkami zaradczymi są w tym względzie dwa, uwidocz-
nione na schemacie, człony  funkcjonalne wzmacniacza: wejściowy stopień różniczkujący 
w konfiguracji PZC (Pole-Zero Cancellation) [8] oraz układ przywracania poziomu zero-
wego BLR (Base-Line Restorer) [4]. Dla prostoty schematu pominięto na nim bardziej 
złożony subukład wykrywania spiętrzeń PUI (Pile-Up Inspector) oraz ich eliminacji PUR 
(Pile-Up Rejector). Czytelnika zainteresowanego szczegółami tych układów odsyłamy do 
powoływanej wyżej monografii [4]. 
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Parametrów znamionowych wzmacniacza kształtującego jest znacznie więcej niż pa-
rametrów konwencjonalnego wzmacniacza napięciowego. Wśród parametrów wzmacnia-
cza kształtującego znajdują się zarówno te, które odnoszą się do właściwości sekcji 
wzmacniających, jak i włączonych w ich łańcuch  stopni filtracji. Częstokroć producenci 
uwzględniają również parametry opisujące własności tandemu przedwzmacniacz – wzmac-
niacz główny.  

Wyłączne parametry wzmacniacza kształtującego (głównego): 

– wzmocnienie (maksymalne)*                                   
(zakres i rodzaj  regulacji: skokowa / płynna) 

kV max 

– szerokość pasma przenoszenia* (przy wyłączonej filtracji)  BW 
– impedancja wejściowa*                                           Zi   
– rezystancja wyjściowa*                                            ro 
– czas narastania odpowiedzi wzmacniacza*                              tr 
– czas rozdzielczy wzmacniacza (amplifier resolving time)  TR 
– nieliniowość całkowa*                                             INL 
– poziom  szumów*                                                      VN rms 
– przeciążalność amplitudowa  (overloading):                               

czas powrotu  (recovery time)                                
 
Trec   

– 
– 

przeciążenie częstotliwościowe  (count-rate limit):  
współczynnik wypełnienia (duty cycle)              

Nm  
D    

– charakterystyka filtrów:                              
rodzaj filtru 
dominujące stałe czasowe                                   

 
 
τd ,τi 

– maksymalne nominalne napięcie wyjściowe  
(rated maximum output)  

 
Vm 

Parametry tandemu przedwzmacniacz – wzmacniacz główny:   

– czas osiągnięcia maksimum (pulse peaking time) tp 
– czasowy wskaźnik kształtowania (shaping time index)                 t0.5 
– czas rozdzielczy (martwy) (resolving time) t0.01 
– energetyczna zdolność rozdzielcza*                         FWHM  lub 2/1Δ  

– 

– 
– 

obciążalność spektrometru (graniczna częstość impulsów) 
(system throughput)          
poszerzenie widma   (spectrum broadening)              
przesunięcia widma (spectrum shift)                         

mN    

)( 2/1Δδ  

)( pVδ     

– względny stosunek sygnału do szumu   
(relative signal-to-noise ratio) 

 
η 

– narożne wzmocnienie szumów  (noise transition gain) GT 

Parametry indeksowane gwiazdkami skomentowano już w podrozdziale 2.1.1.  Pozo-
stałe, związane ze specyfiką wzmacniaczy spektrometrycznych, wymagają stosownych 
objaśnień, które stanowić będą podstawę pomiarów testujących oraz  procedur regula-
cyjnych. 
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Wartości większości parametrów podawane są dla określonych warunków. W szcze-
gólności dotyczą one filtracji (rodzaju i ustawień filtrów) oraz umownych poziomów refe-
rencyjnych. 

Funkcjonujący w praktyce metrologicznej termin czas rozdzielczy wzmacniacza  
zdefiniowano umownie według koncepcji tzw. ekwiwalentnego impulsu prostokątnego 
jako stosunek powierzchni zawartej pod obwiednią impulsu do jego amplitudy, przy zało-
żeniu identycznych wartości stałych czasowych filtrów zastosowanych we wzmacniaczu.   

Terminem przeciążalność amplitudowa przyjęto określać skutki silnego przestero-
wania wzmacniacza impulsem o amplitudzie przekraczającej znacznie zakres przenoszenia 
liniowego. Ilustruje je poglądowo rysunek 2.4, na którym zestawiono dla porównania odpo-
wiedzi stopnia wzmacniającego (o sprzężeniu zmiennoprądowym) na impuls przeciążający 
i  nieprzeciążający. 

 
Rys. 2.4. Diagramy odpowiedzi na impuls przeciążający (1)  i nieprzeciążający (2) 

Wprowadzenie tranzystora w stan nasycenia manifestuje się poszerzeniem odpowiedzi 
na czas  trwania tego stanu oraz towarzyszących mu postefektów4. W rezultacie, po zaniku 
wymuszenia, pojawia się głęboki i bardzo rozległy przerzut ujemny (undershoot) paraliżu-
jący transmisję kolejnych (nieprzeciążających) impulsów ciągu. W przypadku wymuszeń 
bipolarnych długotrwałość paraliżu przedłuża dodatkowo przerzut dodatni (overshoot). 
Całkowity czas blokady toru sygnałowego Trec  jest miarą przeciążenia amplitudowego. Na-
dano mu atrybut parametru znamionowego, zwanego czasem powrotu. Umownie jest on 
odnoszony do określanego stopnia przeciążenia; np. 100×, 500×, 1000×, zaś moment pow-
rotu do linii bazowej powiązany z poziomem równym 1% nominalnej wartości maksymal-
nej impulsu.   

Zalecenia normalizacyjne IEC proponują alternatywny parametr oparty na koncepcji 
czasu powrotu, a mianowicie tzw.  współczynnik przeciążenia  (overload factor) [9] zdefi-
niowany jako stosunek czasów powrotu dwóch impulsów: z przeciążeniem i bez przeciąże-
nia.  

Pod nazwą przeciążenie częstotliwościowe należy rozumieć graniczną, dopuszczalną 
wartość częstości impulsów Nm, przy której efekt ich wzajemnego nakładania (spiętrzania) 
jest pomijalnie mały. Za wskaźnik stopnia zbliżenia się do tej wartości  we wzmacniaczu 
głównym przyjęto współczynnik wypełnienia DF (duty factor). W odniesieniu do stocha-
stycznego ciągu impulsów monoamplitudowych jest on definiowany jako stosunek szero-
kości impulsu do średniego odstępu między impulsami pomierzonych na takim samym, 
zadanym a priori  poziomie (zwykle równym 1% wartości maksymalnej impulsu).  

Procedury kondycjonowania sygnału dotyczą zarówno ciągu impulsów, których źród-
łem jest detektor promieniowania (sygnału informacyjnego), jak i towarzyszącego mu tła 
szumowego. Zmierzają one, poprzez optymalny dobór przepustowości widmowej filtru, do 

                                                           
4 Na przykład proces akumulacji i wyciągania nośników ładunku z obszaru bazy tranzystora.  
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maksymalizacji stosunku sygnału do szumu (SNR), co w konsekwencji skutkuje osiągnię-
ciem wysokiej rozdzielczości energetycznej spektrometru. Wyboru rodzaju filtru dokonuje 
producent. Użytkownik, stosownie do potrzeb pomiaru  (eksperymentu), ustala parametry 
pasma przenoszenia filtru (τd i τi) wybierając przełącznikami ustawienia odpowiadające 
pożądanym (względnie zadowalająco im bliskim) wartościom. 

Dla zadanych wartości stałych czasowych filtru impuls informacyjny przybiera ściśle 
określony kształt. Podobnie też  jego parametry deskryptywne przyjmują  ściśle określone 
wartości. Mogą więc być wykorzystywane w charakterze wskaźnika efektu filtracji za-
miast stałych czasowych filtru dającego taki właśnie efekt.  

Zaliczają się do nich:  czas osiągnięcia maksimum (peaking time) tp oraz czasowy 
wskaźnik kształtowania  t0.5 (shaping time index), zdefiniowane odpowiednio jako inter-
wał dzielący współrzędną czoła impulsu na poziomie referencyjnym 1% amplitudy od 
współrzędnej szczytu impulsu oraz szerokość impulsu na poziomie równym połowie jego 
amplitudy. 

Według analogicznych kryteriów definiowany jest  czas rozdzielczy spektrometru  
t0.01. Formalnie jest on rozumiany jako najmniejszy odstęp między dwoma uformowanymi 
impulsami (na poziomie referencyjnym 1% amplitudy), który pozwala na ich oddzielną 
analizę. Skorzystaliśmy już z tego parametru bez odwoływania się do jego nazwy, definiu-
jąc współczynnik wypełnienia. W praktyce jest on często utożsamiany z czasem martwym 
wzmacniacza. 

W tandemie bloków funkcjonalnych spektrometru: przedwzmacniacz – wzmacniacz 
główny, efekty przeciążeniowe występują w obu tych jednostkach; bardziej znaczące deter-
minują przeciążenie częstotliwościowe spektrometru. Sposoby oceny nieprzeciążalności 
częstotliwościowej wzmacniacza głównego omówiono powyżej. W przypadku przed-
wzmacniaczy ładunkoczułych graniczne warunki nieprzeciążalności częstotliwościowej 
określane są za pomocą dwóch parametrów oznaczanych  skrótowo symbolami  ECRP  
(Energy Count-Rate Product) oraz  E2CRP (Energy Squared Count-Rate Product) [9].  

Terminy te zyskały rangę ogólnoświatową i w praktyce nie są zastępowane dosłowny-
mi  tłumaczeniami. Zgodnie  z ich słownym brzmieniem opisują je wyrażenia:  

 ECRP = E × Nm                                                                             (2.11) 

 E2CRP = E2×Nm                                                                             (2.12)                                      

W zakresie częstości impulsów znacznie nawet poniżej granicznej wartości Nm częs-
totliwościowe efekty przeciążeniowe manifestują się postępującym przesunięciem widma 
(spectrum shift). Wielkość tego przesunięcia w umownie definiowanych przez producen-
tów warunkach uznawana jest za jeden z parametrów znamionowych spektrometru. Wa-
runkami tymi objęty jest również detektor promieniowania oraz jego źródło. Dobrym przy-
kładem jest sposób ich specyfikacji przez firmę Canberra [10]. Determinuje on procentowe 
przesunięcie prążka widmowego 1.33 MeV od źródła 60Co spowodowane zmianą rejestro-
wanej częstości od 2000 imp/s do 100 000 imp/s w warunkach filtracji ze stałą czasową 
2 μs i wzmocnieniu dającym amplitudę impulsów wyjściowych 9 V.  

W spektrometrycznych systemach pomiarowych czas pomiaru sygnału (impulsu) Tm  
z reguły jest istotnie mniejszy od czasu jego trwania ti. W takich przypadkach do oszaco-
wania jakości filtracji stosowane jest pojęcie względnego stosunku sygnału do szumu. 
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Definiuje je relacja 

 
∞

=η
SNR
SNRopt                                                                                    (2.13) 

gdzie SNRopt oznacza maksymalną (optymalną) wartość SNR uzyskiwaną w czasie rzeczy-
wistym pomiaru Tm, zaś SNR∞  − bezwzględnie maksymalną  wartość SNR optymalnego 
filtru dopasowanego [5] pracującego hipotetycznie w takich samych warunkach. 

Rekomendacje IEC  proponują nadto włączenie do zespołu parametrów znamiono-
wych wzmacniacza wielkości uściślającej opis jego własności szumowych. Nadano mu 
nazwę noise transition gain, którą można tłumaczyć jako  narożne wzmocnienie szumów5. 
Parametr ten jest związany z nastawialnymi wartościami wzmocnienia wzmacniacza kształ-
tującego. Określa on wartość wzmocnienia, poniżej której szumy wyjściowe wzmacniacza 
są prawie niezależne od wartości ustawień niższych, a dla wartości ustawień wyższych  
rosną ze wzmocnieniem prawie liniowo. Zależność tego rodzaju wynika z rozłożenia 
wzmocnienia w torze wzmacniacza. W efekcie w przedziale skrajnie niskich wzmocnień 
wzmacniacza formującego wzmocnienia dalszych jego stopni są zredukowane do minimum 
(do jedności). Wnoszą one jednak swój wkład szumowy – przewyższający istotnie wzmac-
niany przez sekcję wejściową jej szum własny. On też jest szumem dominującym, wobec 
którego szum sekcji wejściowej jest w zasadzie zaniedbywalny w całym zakresie regulacji 
wzmocnienia tej sekcji. Przełączenie w zakres wyższych wzmocnień  „uruchamia” wzmoc-
nienia kolejnych sekcji, co prowadzi w efekcie do monotonicznego wzrostu szumu wyj-
ściowego.  

2.3. Wzmacniacz okienkowy – ekspander  

Pożądane wyodrębnienie fragmentu widma amplitudowego zapewnia sekcja wzmac-
niająca o odpowiednio uformowanej charakterystyce przenoszenia, znana  pod nazwą  
wzmacniacza ze spoczynkową polaryzacją zaporową   (biased amplifier). Jej idealizo-
wany przebieg ukazuje rysunek 2.5. 

 
Rys. 2.5. Idealizowany  przebieg  charakterystyki przenoszenia wzmacniacza okienkowego 

                                                           
5 Przez analogię do terminu „narożna szumowa stała czasowa”. 
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Charakterystykę taką łatwo uzyskać w stosunkowo prostej konfiguracji wzmacniacza  
z nieliniowymi pętlami ujemnego sprzężenia zwrotnego [4]. W celu uniezależnienia kształ-
tu odpowiedzi od poziomu odcięcia (Vodc) konieczne jest wprowadzenie dodatkowego kon-
dycjonowania sygnału, a tym samym znaczne rozbudowanie układu.  

Na rysunku 2.6 przedstawiono uproszczony schemat blokowy tej jednostki funkcjo-
nalnej. Bardziej zaawansowane rozwiązania zawierają dodatkowe subukłady poszerzające 
ich możliwości aplikacyjne. 

 
Rys. 2.6.  Uproszczony schemat blokowy wzmacniacza okienkowego 

Specyfikacje fabryczne wyróżniają następujące parametry znamionowe: 
 
– wzmocnienie maksymalne (rodzaj i zakres regulacji) kn 
– impedancja wejściowa (buforu wejściowego) Zi 
– impedancja wyjściowa (stopnia wyjściowego) ro 
– nieliniowość całkowa  (całego toru sygnałowego)             INL   
– poziom szumów (sumaryczne szumy sprowadzone na wejście) VN rms 
– rozmycie szumowe (na wyjściu układu) σVo 
– graniczna częstość impulsów            Nm 
– poziom progowy (zakres regulacji odniesiony do wejścia) Vprog     
– długość impulsu wyjściowego          To 
– czas narastania impulsu wyjściowego              tr 
– czas opadania impulsu wyjściowego               top 

 
Większość parametrów zalicza się do kategorii parametrów wspólnych dla wszystkich 

rodzajów wzmacniaczy. Ostatnie trzy związane są z wprowadzoną standaryzacją kształtu 
przenoszonych impulsów. Dokonywana jest ona w układzie sterowanego stretchera [4], na-
dając impulsom (przy niezmiennej amplitudzie) kształt prostokątny o ustalonej z założenia 
rozciągłości czasowej To. Dzięki temu eliminuje się szkodliwy efekt zawężania impulsów 
wyjściowych występujący w procesie obcinania  impulsów (typu tail-pulse) uformowa-
nych we wzmacniaczu  głównym. 
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2.4. Wielokanałowy analizator amplitudy (MCA) 

Wielokanałowy analizator amplitudy z istoty swej zalicza się do kategorii analizato-
rów monoparametrycznych. Według takiej klasyfikacji termin parametr odnoszony jest do 
wielkości mierzonej (sygnału) jako tzw. parametr deskryptywny. Funkcjonuje on w prak-
tyce radiometrycznej obok terminów parametr znamionowy czy parametr techniczny 
stosowanych wyłącznie do określenia własności urządzenia pomiarowego – w tym oczywi-
ście (jednoparametrowego) wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów (MCA). 

Strukturę klasycznego analizatora tego rodzaju przedstawiono w uproszczeniu na ry-
sunku 2.7. Uwidacznia on bloki realizujące założone zadania funkcjonalne, tj. ekstrakcję 
pożądanej informacji oraz jej uporządkowaną akumulację,  jak również blok sterujący 
pracą systemu i układ bieżącego odczytu wyników pomiaru [4, 11, 12].  

 

Rys. 2.7. Schemat blokowy wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów 

Dla przejrzystości schematu pominięto na nim inne możliwe sposoby odbioru danych 
pomiarowych, zarówno analogowe jak i cyfrowe. W dużym uproszczeniu przedstawiono 
tor przemiany analogowo-cyfrowej zawierający wejściowy wzmacniacz buforowy, bramkę 
liniową oraz konwerter analogowo-cyfrowy (ADC). Właściwości jego składowych członów 
determinują podstawowe parametry znamionowe analizatora. Podobnie też blok akumulacji 
danych (pamięć histogramująca) rozmiarami matrycy pamięciowej ustala wartości para-
metrów określających  rozdzielczość amplitudową oraz pojemność kanałów analizatora. 

Współcześnie dostępne analizatory amplitudy wyposażone są w różnego rodzaju po-
mocnicze układy usprawniające ich funkcjonalność i poszerzające ich możliwości pomia-
rowe. W każdym jednak przypadku jądro analizatora stanowi pełniący funkcję ekstraktora 
informacji konwerter analogowo-cyfrowy oraz mniej lub bardziej rozbudowany system 
uporządkowanego gromadzenia danych. Parametry znamionowe tych bloków funkcjonal-
nych  jawią się więc jako nadrzędne w licznym zespole parametrów technicznych analiza-
tora.     
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W pierwszym rzędzie zaliczają się do nich 6: 
 
– liczba kanałów (number of channels)   M 
– maksymalna liczba poziomów kwantowania          

(maximum number of quantization levels) 

Lmax 

– pojemność kanałów  (channel capacity)                     Nmax 
– szerokość kanału (channel  width)                             H     
– współczynnik przetwarzania (conversion factor) p 
– nieliniowość różniczkowa                                      DNL   
– nieliniowość całkowa                                               INL   
– profil kanału (channel profile) Pk(i)        
– czas martwy  (dead-time) Td            
– maksymalne obciążenie średnie                                

(maximum effective pulse rate for measurement) 
νmax 

– charakterystyki szumowe (noise performance) Δ1/2   
– względna amplitudowa  zdolność rozdzielcza          

(relative amplitude resolution) 
δa         

 

Zespół parametrów znamionowych analizatora uzupełniają parametry deskryptywne 
analizowanych impulsów decydujące o prawidłowej jego pracy, np.: 

 
– zakres roboczy kształtu impulsu wejściowego  

(effective range for pulse-shape), 
– zakres roboczy amplitud   

(effective range). 

Podstawową operacją przeprowadzaną na sygnale wejściowym w analizatorze jest je-
go przemiana amplitudowo-cyfrowa. W domenie parametrów znamionowych reprezentuje 
ją współczynnik przetwarzania definiowany jako stosunek liczby poziomów kwantowa-
nia do odpowiadającej jej różnicy wartości analogowych (amplitud) sygnału wejściowego. 
Podawany jest on zwykle w liczbie kanałów na wolt. Zalecenia normalizacyjne odnoszą ten 
parametr do sfery przemiany zawartej w obrębie pojedynczego kanału, utożsamiając go  
z odwrotnością szerokości kanału.  

Ten parametr z kolei wyrażany jest bądź jako  parametr lokalny h opisujący indywi-
dualną szerokość  kanału, bądź jako parametr globalny H  stanowiący średnią indywidu-
alnych szerokości kanału dla wszystkich poziomów kwantowania. Przez indywidualną 
szerokość kanału h rozumie się różnicę między dwoma sąsiednimi poziomami kwanto-
wania sygnału wejściowego. Z reguły jest ona wyrażana miliwoltach.   

Przy założeniu, że tor konwersji sygnału analizatora jest wolny od jakichkolwiek za-
burzeń (sygnałowych i funkcjonalnych), sąsiednie kanały powinny ściśle do siebie przyle-
gać, a ich profile przybierać kształt prostokątny.  W praktyce założenie takie nie jest speł-

                                                           
6 Pełny ich wykaz znajdzie Czytelnik w zaleceniach normalizacyjnych [13 − 15]. 
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nione, co manifestuje się zmianą kształtu (profilu) kanałów i ich wzajemnym przekrywa-
niem. Efekt ten  zilustrowano dla przykładu na rysunku 2.8  [16, 17] ukazującym kontury 
różnych profili kanałów. Termin profil kanału oznacza prawdopodobieństwo warunkowe 
Pk (Vm) przyporządkowania impulsu o amplitudzie  Vm do  k-tego kanału.  

 
Rys. 2.8.  Kontury profili kanału: idealnego (a)  oraz uzyskiwane w praktyce (b, c, d) 

Znajomość tej funkcji pozwala wyznaczyć nominalną szerokość k-tego kanału  hk   
według zależności definicyjnej [18] 

 ∫
∞

∞−
= mmk

def

k dVVPh )(                                                                   (2.14) 

Operacja konwersji sygnału  przebiega w przestrzeni pomiarowej wyznaczonej zakre-
sem roboczym oraz pojemnością kanałów, które to parametry określają odpowiednio 
zakres amplitud sygnału wejściowego (Vmin i Vmax), w którym analizator pracuje zgo-
dnie z wymaganiami, oraz maksymalną liczbę zdarzeń, jaka może być zarejestrowana 
w jednym kanale. 

W procedurach testowania wielokanałowych analizatorów amplitudy za pierwszopla-
nowe uznawane są ogólnie pomiary nieliniowości różniczkowej i całkowej. Podstawę ich 
realizacji w praktyce stanowią definicje obu tych wielkości, sformułowane na gruncie od-
nośnych charakterystyk przemiany. 

W szczególności charakterystyka całkowa  wyraża zależność między amplitudą im-
pulsu a numerem kanału, zaś nieliniowość całkowa – stosunek maksymalnego odchylenia 
(w zakresie roboczym) rzeczywistej charakterystyki przenoszenia względem idealnej 
charakterystyki liniowej do maksymalnej amplitudy impulsu. 

Natomiast charakterystyka różniczkowa reprezentuje zależność szerokości kanału 
od jego położenia (t.j. od jego numeru), a  nieliniowość różniczkowa  analizatora określa 
maksymalne względne odchylenie indywidualnej szerokości kanału od średniej szero-
kości kanału w zakresie roboczym. Oba parametry podawane są w procentach. 

Proces formowania odpowiedzi analizatora na pojedynczy impuls wejściowy  
i lokowania jej w pamięci histogramującej przebiega w kilku etapach, z których każdy 
przebiega we właściwym mu przedziale czasowym. Na łączny czas trwania tych etapów 
kontrolujący pracę analizatora układ logiki, wzbrania (za pośrednictwem bramki liniowej  
w torze konwertera analogowo-cyfrowego) transmisję kolejnych impulsów. Suma cząstko- 
wych czasów blokady wyznacza więc własny czas martwy analizatora7. Jest to parametr 

                                                           
7 Poszczególne składowe czasu martwego to: czas narastania impulsu wejściowego,  czas próbko-

wania, czas konwersji i czas transferu informacji między pamięcią a rejestrami (tzw. czas cy-
klu pamięci) [4, 14]. 
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dwuczłonowy z wyodrębnionymi składowymi: stałą – niezależną od amplitudy impulsu, 
i zmienną – uzależnioną od niej liniowo, związaną z operacją przemiany amplitudowo- 
-cyfrowej. 

Szczególnego omówienia nie wymagają kolejne parametry znamionowe. Z tego też 
względu przypomnimy jedynie ich definicje w brzmieniu powoływanych wyżej zaleceń 
normalizacyjnych. 

Maksymalne obciążenie średnie – maksymalna częstość impulsów statystycznych  
o określonym rozkładzie amplitudowym, przy którym zniekształcenia mierzonego widma 
(np. przesunięcie pików, zmiana amplitudowej zdolności rozdzielczej) nie  przekraczają  
wartości podanych w wymaganiach technicznych. 

Charakterystyka szumowa –  rozmycie prążka powstające w analizatorze przy poda-
niu na jego wejście impulsów mono-amplitudowych przy ich maksymalnym wzmocnieniu. 

Względna amplitudowa  zdolność rozdzielcza  –  stosunek szerokości piku wzorco-
wego z generatora impulsów wzorcowych zmierzonej w połowie wysokości do średniej 
wartości sygnału odniesienia z generatora, wyrażony w procentach.   

Zakres roboczy kształtu impulsu wejściowego –  zakresy czasów narastania i opa-
dania, kształtu i czasu trwania impulsów wejściowych, w jakich pomiary analizatorem 
mogą być wykonywane w ustalonych granicach błędu. 
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3. Metody pomiaru parametrów znamionowych   

Przedstawiony niżej przegląd metod pomiarowych, zorientowany z założenia na bada-
nie zgodności parametrów testowanego bloku ze specyfikacją fabryczną, uwzględnia także 
pewne parametry pomijane w jego dokumentacji technicznej.  

3.1. Pomiar impedancji wejściowej i wyjściowej 
wzmacniaczy 

Uznawane za podstawowe sposoby pomiaru impedancji wejściowej i wyjściowej 
wzmacniaczy [19] posługują się metodą kontrolowanej attenuacji sygnału pomiarowego. 
Dokonywana jest ona w układzie przełączanych dzielników tworzonych odpowiednio przez 
impedancje wejściową Zi lub wyjściową Zo oraz rezystancje (szeregową) Rs lub (boczniku-
jącą) Rp, co zilustrowano na rysunku 3.1a i b. 

 

 
 

Rys. 3.1.  Ilustracja zasady pomiaru impedancji wejściowej i wyjściowej wzmacniaczy 
              metodą attenuacyjną.  Organizacja dzielników na wejściu (a) i wyjściu (b) 

 
W obu przypadkach procedura pomiarowa obejmuje dwa cykle pomiarowe, w każdym 

z których wykonywana jest para pomiarów w pozycji (1) i (2) przełącznika P. Na ich pod-
stawie – zgodnie z koncepcją metody – można wyznaczyć wartości obu składowych impe-
dancji. Wykażemy to, odnosząc analizę do przedstawionego na rysunku 3.2 uproszczonego 
schematu zastępczego wzmacniacza. 



BG A
GH

 28

 
Rys. 3.2.  Uproszczony schemat zastępczy wzmacniacza z wyodrębnionymi impedancjami:  

              wejściową i wyjściową 
 

Łatwo z niego odczytać dualizm funkcji aktywnego jądra wzmacniacza. W reżymie 
pomiaru impedancji wejściowej pełni ono mianowicie funkcję czujnika sygnału formowa-
nego na  zaciskach wejściowych wzmacniacza. W przypadku pomiaru impedancji wyjścio-
wej stanowi ono natomiast wtórne źródło sygnału pobudzającego.  

Rysunek 3.3 przedstawia schemat blokowy zestawu do pomiaru impedancji 
wejściowej omawianą metodą. Testowany wzmacniacz (DUT − Device Under Test) po-
budzany jest napięciem zmiennym z generatora  (G) za pośrednictwem tłumika (T) 
i zwrotnicy (Z) zawierającej w jednej ze swych gałęzi nastawialny rezystor Rs.  

Do pomiaru odpowiedzi wzmacniacza (Vo) korzystnie jest użyć dwukanałowego 
cyfrowego oscyloskopu pomiarowego pozwalającego na równoczesny pomiar amplitudy 
sygnału pobudzającego (Vi1 lub Vi2). Można również posłużyć się dowolnego rodzaju 
woltomierzem zmiennoprądowym.     

 
Rys. 3.3.  Schemat blokowy  zestawu  pomiarowego 

 
Analiza układu z rysunku 3.1a – obciążonego dodatkowym założeniem identyczności 

odpowiedzi  Vo na wymuszenia Vi1 i Vi2  – daje w wyniku parę strukturalnie identycznych 
zależności 

                          2*222**2*
1

*
2 ]/)2([1]/[ siisisii RCRRRRVV ω+++=                (3.1) 

 

otrzymanych dla dwóch istotnie różnych wartości „wtrącanej” rezystancji Rs
*. Proste ra-

chunki prowadzą w konsekwencji do wyznaczenia obu składowych impedancji wejściowej 
Ri i Ci.  

Podstawę analizy stanowią równania obwodowe: 

                    Vwzmattio kFVV 11 =                                                                            (3.2) 

                                   Vwzmio kVV 22 =                                                                                 (3.3) 
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Z założenia tej wersji metody pomiaru ,21 oo VV ≡ wobec czego zachodzi równość    

                                  21 iatti VFV = ,      czyli          
atti

i

FV
V 1

2

1 =                                          (3.4) 

 

Dla zadanej konfiguracji dzielnika (attenuatora) jego przepustowość widmową  
Fatt(jω) opisuje równanie 
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Stąd jego charakterystykę amplitudowa (współczynnik attenuacji) określa relacja 
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Kojarząc odpowiednio wyrażenia (3.2) i (3.3), łatwo dochodzimy do podanej uprze-

dnio formuły (3.1) 
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Zawiera ona dwie niewiadome: rezystancję wejściową Ri i pojemność wejściową Ci. 
W celu wyznaczenia wartości obu tych parametrów – jak wcześniej wspomniano – należy 
wykonać dwa niezależne pomiary dla różnych wartości wtrąconej rezystancji Rs,  
a w efekcie różnych wartości stosunku [Vi 2 / Vi 1]. 

Zależność (3.6) ulega znacznemu uproszczeniu, gdy   

               ωRsCi  <<  1                                                                                    (3.8) 
 

co ma miejsce w razie pomijalnie niskiej wartości pojemności Ci bądź w przypadku użycia 
sygnału pobudzającego bardzo niskiej częstotliwości. W tej alternatywnej sytuacji 
możliwości metody zostają zawężone wyłącznie do pomiaru składowej rzeczywistej (Ri) 
impedancji wejściowej wzmacniacza.   

Układ równań obwodowych (3.2) i (3.3) sprowadza się wówczas do postaci:                       

                 Vwzm
is

i
io k

RR
RVV
+

= 11                                                          (3.9)  

 
 
 

                            Vwzmio kVV 22 =                                                                   (3.10) 
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a jego rozwiązaniem jest przybliżona formuła określająca wartość rezystancji wejściowej 
 

                                                                                                                     ( )21
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i
si VV

V
RR

−
≅                                                           (3.11)                         

W omówionej wyżej wersji metody attenuacyjnej poziomy sygnałów pobudzających 
dobierano według aprioryjnego wymogu identyczności odpowiedzi (Vo1=Vo2). W alterna-
tywnej wersji tej metody (rys. 3.4) zakłada się identyczność pobudzeń (Vi1=Vi2), co 
skutkuje różnymi wartościami odpowiedzi (Vo1≠Vo2). 

 

 
 

Rys. 3.4.  Alternatywna wersja układu do pomiaru impedancji wejściowej 

  
Oczywista relacja wiążąca stosunki wymuszeń i odpowiedzi w obu rozpatrywanych 

wersjach 
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pozwala zmodyfikować wyprowadzoną uprzednio formułę (3.7) do postaci uwzględnia-
jącej podlegające bezpośrednim pomiarom wielkości    
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Jak widać, prostym procedurom pomiarowym odpowiadają stosunkowo proste zależ-

ności wiążące ich rezultaty z wartościami parametrów układu pomiarowego. Bardziej zło-
żoną postać przyjmują one w układzie pomiaru impedancji wyjściowej (rys. 3.1b). W tym 
przypadku analiza układu prowadzi do wyników 
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oraz w konsekwencji  
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Również w tym przypadku formalnie dopuszczalne są dwa reżymy pomiaru: przy sta-
łym poziomie sygnału pobudzającego (Vi1 = Vi2) bądź przy stałym poziomie odpowiedzi 
(Vo1 =Vo2). W praktyce występują jednak ograniczenia uwarunkowane głównie dopusz-
czalną obciążalnością stopnia wyjściowego badanego wzmacniacza.                 

Na gruncie klasycznej metody attenuacyjnej, w której stosuje się pobudzenie sygna-
łem sinusoidalnym, można zrealizować układ pomiaru impedancji wejściowej pobudzany 
ciągiem prostokątnych impulsów napięciowych. Zasadę tej metody  ilustruje rysunek  3.5.  

 
Rys. 3.5.  Układu do pomiaru impedancji wejściowej metodą impulsową 

Układ attenuatora tworzą w tej wersji impedancja wejściowa wzmacniacza Zi oraz zes-
pół przełączanych pojemności zewnętrznych C1 i C2. Wyznaczenie obu składowych impe- 
dancji wejściowej odbywa się pośrednio przez pomiary stałych czasowych zaniku 
odpowiedzi attenuatora na pobudzenia skokowe dla dwóch alternatywnych położeń prze-
łącznika P.  

Elementarna analiza układu pozwala łatwo wykazać związki wyznaczanych paramet-
rów z wynikami pomiarów bezpośrednich, tj. wartościami τ1 i τ2. Jej punktem wyjściowym 
jest wyznaczenie transmitancji (przepustowości operatorowej). W notacji rysunku 3.5 przy-
biera ona postać  
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gdzie  Ck  przyjmuje alternatywne wartości C1 lub C2. 
Odpowiedź operatorowa attenuatora na wymuszenie skokowe  Vi m⋅ H(t) wynosi więc 
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a jej oryginał w domenie czasu 
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Dla dwóch różnych wartości  Ck  otrzymujemy na tej podstawie układ dwóch równań  
o dwóch niewiadomych: 
 

                                ( ) ii RCC += 11τ      oraz      ( ) ii RCC += 22τ                             (3.19) 
 
 

pozwalających obliczyć wartości   parametrów  Ri i Ci z wartości stałych czasowych uzys-
kanych z pomiarów. Otrzymujemy je z pomiarów oscylograficznych przebiegów odpo-
wiedzi układu. Sposób pozyskiwania  z nich pożądanych informacji  (τ1, τ2 ) ilustruje rysu-
nek 3.6.   

 
Rys. 3.6.  Ilustracja sposobu wyznaczenia wartości stałej czasowej przebiegu eksponencjalnego 

 
Impedancje wyjściowe wzmacniaczy wchodzących w skład systemu  spektrometrycz-

nego  zdeterminowane są zasadniczo przez ich składowe rezystywne. Przepustowość wid-
mowa attenuatora redukuje się wówczas do skrajnie prostej postaci 
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a procedura pomiarowa do jednego tylko cyklu pomiarowego. Równie prostą formę przyj-
muje wówczas wyrażenie opisujące ostateczny rezultat pomiaru 
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Oznaczona na rysunku 3.1b oraz w formułach (3.14), (3.15) i (3.20), (3.21) symbolem 
ro rezystancja wyjściowa wzmacniacza określa jej (skrajnie niską) wartość inherentną. 
Konstrukcyjnie, w celu zapobieżenia odbiciom sygnału przy jego odbiorze za pośre-
dnictwem kabla koncentrycznego, dołącza się do niej szeregowo zewnętrzny rezystor 
wyjściowy Rz (terminating resistor), zapewniający dopełnienie warunku dopasowania 
impedancji. Nie wszystkie opracowania fabryczne stosują tego rodzaju rozwiązanie, 
spotkać jednak można jeszcze bardziej rozbudowane wersje zilustrowane poglądowo na 
rysunku 3.7.    

 

 
  Rys. 3.7.  Przykłady konfiguracji obwodów wyjściowych wzmacniaczy 
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Elementarną metodą wyznaczenia rezystancji wyjściowej jest pomiar płynącego w niej 
prądu  IR  i  powstającego na niej spadku napięcia ΔVR – niezależnie od tego, w jaki sposób 
(pośredni czy bezpośredni) wielkości te zostały pomierzone. Rysunek 3.8 przestawia 
schemat blokowy, działającego na tej zasadzie, zestawu do pomiaru oporności wyjściowej 
wzmacniaczy impulsowych. W zestawie posłużono się tzw. techniką  buckingu8, umo-
żliwiającą wykonanie z zadowalającym przybliżeniem pomiaru spadku napięcia  ΔVr  na 
rezystancji wewnętrznej (wyjściowej) wzmacniacza. Dodajmy, że o dokładności tego przy-
bliżenia decyduje stopień dopełnienia warunków: Ro <  Rm  oraz  ro < Rm. 

 

 
Rys. 3.8. Schemat blokowy układu pomiarowego techniką buckingu 

 
Układ pomiarowy zawiera dwa obwody: pętlę z mostkiem różnicowym Rm − Rm oraz 

(przełączaną kluczem S) gałąź bocznikującą z rezystorem obciążającym Ro. Z obu obwo-
dów odbierany jest sygnał informujący odpowiednio o zrównoważeniu mostka i spadku na-
pięcia na  ro (ΔVr) oraz prądzie przez ro  (Ir). Pomiar realizowany jest w dwóch krokach.  

Pierwszy –  przygotowawczy –  przebiega w warunkach nieobciążonego wzmacniacza 
(przy rozwartym kluczu S). Dla założonej wartości amplitudy impulsu wejściowego VG 
stosowną regulacją tłumika doprowadza się do zbalansowania mostka różnicowego.  

Ustalony stan zrównoważenia zostaje naruszony w drugim kroku procedury pomiaro-
wej wskutek zwarcia klucza S. Włączony na wyjście wzmacniacza obciążający go rezy- 
stor Ro, przy zadanym wysterowaniu wzmacniacza, determinuje wielkość prądu wyjścio-
wego Io. Można więc łatwo wyznaczyć jego poziom na podstawie oscylograficznego 
pomiaru poziomu odpowiedzi napięciowej Vo. Na wyjściu mostka otrzymuje się natomiast 
wzmocniony  km-krotnie przebieg różnicowy  ΔVm = km ΔVr.  

 Elementarne manipulacje oczywistymi zależnościami:   
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prowadzą do ostatecznego rezultatu 
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8 Jest to żargonowe określenie anglosaskie niemające ścisłego odpowiednika w terminologii polskiej. 

W rozumieniu metaforycznym oznacza „wypranie” (wyczyszczenie) sygnału informacyjnego 
z „brudu”, za jaki uważany jest sygnał nośny. 
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Przedstawiona wyżej metoda została zaproponowana przez kompetentne zespoły IEEE 
i zalecana jako nieobligatoryjny przepis standaryzacyjny [20]. 

Wspólną cechą omówionych uprzednio metod jest włączenie w tor sygnału pomiaro-
wego całej kaskady sekcji wzmacniających testowanego wzmacniacza. Z tego punktu wi-
dzenia można je określać mianem  metod przelotowych. Ich alternatywę stanowią metody 
wzierne. Do tej kategorii zalicza się m.in. metoda woltomierza wektorowego9. Metoda ta 
lokuje pomiary sygnałów pobudzających w przestrzeni amplitudowo-fazowej. Rysunek 3.9 
przedstawia schemat układu pomiarowego pracującego według tej właśnie metody [21].  

 

 
Rys. 3.9.  Schemat zestawu pomiarowego metodą woltomierza wektorowego 

 
Faktycznie jest to podstawowa wersja klasycznej metody prądowo-napięciowej 

zwanej skrótowo metodą I-V. Wyjściową zależnością w analizie układu jest oczywiście 
prawo Ohma. Dla wygody skorzystamy z jego formy symbolicznej 

                             
I
VZ ˆ
ˆˆ =                                                                                           (3.24)              

posługując się w analizie metodą wskazów zespolonych. W notacji z rysunku 3.9 możemy 
więc napisać 
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Spośród wielkości determinujących impedancję wejściową Zi bezpośredniemu 
pomiarowi przez woltomierz wektorowy podlega wytwarzane na niej napięcie V1 oraz kąty 
przesunięć fazowych ϕ1 i ϕ2. Informacja o parametrach prądu I1 przed przekazaniem jej na 
drugie wejście woltomierza wektorowego przetwarzana jest kolejno w proporcjonalny prąd 
wtórny I2  (w transformatorze prądowym o przekładni  p)  

                           2
12

ˆ ϕ= jeIpI                                                                               (3.26) 
 

oraz,  formowane na rezystancji obciążenia  Ro, napięcie V2   
 

                       2
122

ˆˆ ϕ== j
oo eIRpRIV                                                           (3.27) 

                                                 
9 Zwięzłe przypomnienie zasady działania woltomierza wektorowego Czytelnik znajdzie  w dalszej 

części monografii. 
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  Uwzględniając relacje (39) i (40) w wyrażeniu (38)  i wstawiając k = pRo,  otrzymujemy 
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Sprowadzenie postaci wykładniczej do trygonometrycznej 
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wyodrębnia w efekcie obie składowe impedancji: rzeczywistą  Ri  i reaktancyjną  Xi, uwa-
runkowaną wartościami pojemności wejściowej Ci i aktualnej częstotliwości sygnału pobu-
dzającego –  (Xi =1/ωCi). 

W innej konfiguracji wykorzystano woltomierz wektorowy w zestawie pomiarowym  
dedykowanym do pomiarów impedancji wejściowej i wyjściowej wzmacniaczy scalonych 
w zakresie pobudzeń o bardzo niskim poziomie [22]. Schemat tego zestawu przedstawiono 
na rysunku 3.10.  

 
Rys. 3.10.  Schemat układu pomiarowego impedancji wejściowej wg [22] 

 

Zestaw pomiarowy obok centralnej jednostki, jaką stanowi woltomierz wektorowy , 
zawiera generator sinusoidalnie zmiennego sygnału pobudzającego  oraz pomocniczy ob-
wód kompensacji reaktancji pojemnościowych . Obwód ten odgrywa istotną rolę w pro-
cesie pomiaru impedancji wejściowej wzmacniacza. W celu jej ukazania przytoczymy 
elementarną analizę układu w oparciu o admitancyjny schemat zastępczy przedstawiony na 
rysunku 3.11.  

 
Rys. 3.11.  Schemat zastępczy układu pomiarowego 
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Jeśli przyjmujemy „zerową” fazę początkową napięciowego sygnału pobudzającego 
VS, wydajność prądowa IS  ekwiwalentego źródła prądowego (zgodnie z zasadą Thevenina)  
wyniesie 

                                 2)()(
π

ω=ω=ω=ω
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SsSSCSS eCVCjVjBVjI
S

                (3.30) 
 

Przy zwartym kluczu  K prąd ten rozdziela się na poszczególne gałęzie równolegle połączo-
nych elemetrów – w tym również składowych mierzonej admitancji Yi – wytwarzając na 
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Przy częstotliwości rezonansowej 
LCC rS
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umożliwiający, przy znajomości napięcia )(* ωjVA , w drodze prostych manipulacji matema-
tycznych wyznaczenie obu składowych mierzonej admitancji (lub impedancji) wejściowej 
wzmacniacza.  

W przypadku „biegu luzem” (przy rozwartym kluczu K) zależność (3.31) sprowadza 
się do postaci  
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służąc za wskaźnik doprowadzenia układu do rezonansu. Operacji tej dokonać można alter-
natywnie przez zmianę indukcyjności L bądź częstotliwości (pulsacji) sygnału pobudza-
jącego ω, przy czym osiągnięcie pełnej kompensacji składowych reaktancyjnych układu 
sygnalizowane jest przez woltomierz wektorowy przesunięciem fazy o π/2 względem na-
pięcia  VS  przyłożonego na wejście kanału referencyjnego (B). W ramach tej fazy przygo-
towawczej dokonuje się nadto uzupełniających pomiarów częstotliwości rezonansowej ωr 
oraz rezystancji własnej rL  i dobroci  Q cewki indukcyjnej, niezbędnych dla wyznaczenia 
zastępczej rezystancji równoległej RL. 

Zasadniczy pomiar (przy zwartym kluczu K), prowadzony w warunkach skompenso-
wania reaktancji układu, daje z kolei wartości modułu ⎪VA

*⎪ i fazy ϕ  napięcia w węźle A. 
Uzyskane wyniki zapiszemy w formie  
 

                           ϕ=ω j
AA eVjV ** )(                                                                          (3.34) 

Kojarząc powyższą zależność z równaniem (3.32), po odpowiednim przekształceniu 
otrzymujemy  
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lub w postaci kanonicznej    
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o wyróżnionych explicite składowych sumarycznej admitancji: Re(GL||Yi) i Im(GL||Yi). 
Ostatecznie, przekształcając równanie (3.35), łatwo otrzymać wyrażenia określające 
składowe impedancji wejściowej  Ri  i  Ci: 
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Niekonwencjonalne techniki pomiaru parametrów znamionowych rozwinęły się na 
gruncie specyficznych własności przedwzmacniaczy ładunkowych. W sferze parametrów 
wejściowych dotyczą one w szczególności pomiaru wejściowej pojemności dynamicznej 
Cdyn  oraz wartości elementów pętli sprzężenia ładunkowego CF , RF  determinujące w do-
minujący sposób składowe impedancji wejściowej (Ri, Ci). 

W każdej  procedurze testowania przedwzmacniacza ładunkowego niezbędne jest kali-
browane, sterowane źródło impulsów ładunkowych. W praktyce w tym celu stosuje się 
tandem złożony z generatora impulsów wzorcowych10 oraz adaptora ładunkowego, poka-
zany schematycznie na rysunku 3.12.   

 

 
 

Rys. 3.12.  Ilustracja koncepcji układu adaptora ładunkowego 
 

Formowanie impulsów ładunkowych następuje w drugim z wymienionych członów 
funkcjonalnych (trójnik Ro/Co zamknięty w obudowie ekranującej). W celu wyjaśnienia 
tego procesu załóżmy, że generator wzorcowy jest źródłem napięciowego sygnału schodko-
wego o amplitudzie schodka VG. Odnosząc dyskusję do pojedynczego schodka, możemy  
napisać 

 

                            ( ) ( )tHVtV Gi =                                                                               (3.38)    

                                                 
10 W precyzyjnych pomiarach zaleca się stosować generatory na przekaźnikach rtęciowych [23]. 
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Operatorowe równanie obwodowe determinujące prąd wejściowy przedwzmacniacza 
przyjmie wówczas postać 

               ( ) oGCCdyno

dynoG
i CVs

CC
CC

s
V

sI
dyno 〈〈

≅
+

=
)(

                                        (3.39)                

 

W dziedzinie czasu otrzymujemy więc quasi-dirakowski impuls prądowy 
 

                   ( ) ( )tCVtI oGi δ≅                                                                           (3.40)                                            

niosący ładunek równy 

                   oGi CVQ =                                                                                      (3.41)    

                  Zależność (3.41) opisującą ładunek iniekowany do przedwzmacniacza przez 
pojedynczy skok napięcia z zadowalającym przybliżeniem można adaptować do przypadku 
periodycznego ciągu impulsów o zaniku eksponencjalnym, pod rygorem dopełnienia 
następujących warunków [24]: 

− czas narastania impulsu   tr   ≤   20 ns, 
− czas opadania impulsu     td   ≥  100 μs, 
− częstotliwość repetycji     fG  ≤  100 Hz, 
− amplituda impulsu           VG = (0÷1.0) V. 

Podstawę dla eksperymentalnej weryfikacji wartości CF  stanowi równanie (2.7).  
Z analizy przedwzmacniacza ładunkowego wiadomo, że dla dopełnienia wymogów 
kryterium ładunkowości [2] wzmocnienie w otwartej pętli kv sekcji ładunkowej powinno 
osiągać wartość rzędu 103

 ÷104
.  Stąd też uprawnione jest uproszczenie, według którego 
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Na miarę przyjętego uproszczenia pomiar pojemności CF sprowadza się do pomiaru 
czułości ładunkowej kq. Przeprowadza się go w zestawie pomiarowym pokazanym na 
rysunku 3.13. Przy znanej wartości pojemności Co przedmiotem bezpośredniego pomiaru 
jest nastawiana wartość wymuszenia VG oraz amplituda odpowiedzi przedwzmacniacza Vo. 

 
Rys. 3.13.  Schemat zestawu do pomiaru czułości ładunkowej 

 
W tym samym zestawie dokonuje się pomiaru stałej czasowej zaniku odpowiedzi τF  

(patrz rys. 3.7) umożliwiającej, przy znajomości zmierzonej uprzednio wartości CF, wyzna-
czenie wartości rezystancji RF. Oba te parametry wnoszą dominujący wkład do impe-
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dancji wejściowej  Zi  przedwzmacniacza. Odwołajmy się w tym względzie do ogólnego 
wyrażenia opisującego  Zi (jω), uwzględniającego również udział elementów CB i RB bocz-
nikujących wejście wzmacniacza [2] 
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Stąd dla realistycznych wartości CB, RB  i przy dopełnieniu wymogu  kV >>1 otrzymujemy 
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W założonym przybliżeniu pojemność wejściową Ci reprezentuje wyróżniony 
parametr znamionowy  zwany  pojemnością dynamiczną  Cdyn [patrz wzór (2.8)]. Można 
ją wyznaczyć w alternatywnym sposobie pomiarowym zilustrowanym schematycznie na 
rysunku 3.14. 

 
Rys. 3.14. Zestaw do pomiaru pojemności dynamicznej  Cdyn 

Podstawę koncepcji tej wersji pomiarowej stanowi, nie obciążona żadnymi warunkami 
upraszczającymi, zależność 
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Sama metoda korzysta jednak z założenia, że obwód wejściowy przedwzmacniacza nie za-
wiera inherentnie pojemności bocznikującej CB.  

Cykl pomiarowy obejmuje dwie identyczne procedury  pomiarowe w warunkach 
takiego samego wymuszenia (Qi =const); pierwszą bez dołączanej pojemności zewnętrznej  
(CB1=0) i drugą  przy dołączonej dodatkowej pojemności wejściowej (CB2>>0). Oznaczając 
symbolem  Vo1  napięcie wyjściowe otrzymywane w pierwszym przypadku, zaś  symbolem  
Vo2   napięcie wyjściowe w przypadku drugim, otrzymujemy układ dwu równań, którego 
rozwiązaniem względem Cdyn jest formuła 
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Dwie różne procedury pomiarowe wyznaczenia pojemności dynamicznej stwarzają 
możliwość oszacowania wartości wzmocnienia w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego kv0. 
Tak więc, kojarząc formułę (3.46) z drugą z zależności (3.44), dochodzimy do relacji 
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Komercyjnie dostępne przedwzmacniacze ładunkowe niemal z reguły są wyposażone 
w konstrukcyjnie wbudowane adaptory ładunkowe. Sprawdzanie podanej firmowo war-
tości  pojemności Co wewn  (internal test capacitor) wchodzi również w zakres testowania 
parametrów wejściowych.  

Przeprowadza się go metodą porównawczą w dwóch etapach. W pierwszym korzy- 
sta się z kalibrowanego adaptora zewnętrznego, otrzymując parę danych: zadaną war- 
tość amplitudy generatora wzorcowego VG1 i amplitudę odpowiedzi przedwzmacniacza Vo1. 
W drugim etapie za pośrednictwem adaptora wewnętrznego przekazuje się sygnał z gene-
ratora o poziomie VG2 dobranym z warunku uzyskania identycznej amplitudy odpowiedzi, 
tj. dla Vo2 = Vo1.  

Pojemność adaptora wewnętrznego Co wewn odniesioną do pojemności referencyjnej 
adaptora zewnętrznego wyraża oczywisty związek  
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CC =                                                                          (3.48)   

3.2. Pomiar wzmocnienia wzmacniaczy 
Naturalny sposób pomiaru współczynnika wzmocnienia wzmacniacza wynika wprost  

z jego definicji. Konwencjonalna technika pomiaru współczynnika wzmocnienia, stosująca 
sinusoidalnie zmienny sygnał testujący, odnosi ten parametr do środka płaskiego przebiegu 
charakterystyki amplitudowej wzmacniacza. Przy korzystaniu z tej techniki niezbędne jest 
równoczesne określenie pasma przenoszenia wzmacniacza.  

Konsekwencją posłużenia się wymuszeniem impulsowym jest konieczność zrede-
finiowania współczynnika wzmocnienia. Według zaleceń normalizacyjnych IEC [9] termin 
ten (gain) określa stosunek nominalnych11 wartości amplitud wymuszenia i odpowiedzi.  

W zasadzie w obu konwencjach – z wyjątkiem przedwzmacniaczy ładunkoczułych – 
można mierzyć wzmocnienie wzmacniaczy wchodzących w skład toru pomiarowego 
spektrometrów amplitudowych. 

 Metodę pomiaru wzmocnienia (czułości ładunkowej) przedwzmacniacza ładun-
kowego omówiono już w poprzednim rozdziale. W zaprezentowanej skrótowo analizie mil-
cząco założono niezależność współczynnika wzmocnienia kv0 sekcji ładunkowej od często-
tliwości. W rzeczywistości stanowi ona układ dolnoprzepustowy opisany funkcją opera-
torową 
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Uwzględniając tę zależność w równaniu (2.6), można wyznaczyć czas narastania odpowie-
dzi na ładunkowe wymuszenie dirakowskie [2]. Według konwencji 10%÷90% wynosi on 
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11 Odniesionych  do idealizowanego kształtu impulsu. 
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Parametr ten wyznaczany jest eksperymentalnie w prostym pomiarze oscylograficz-
nym. Jego znajomość umożliwia, z wykorzystaniem zależności (3.49), oszacowanie doda-
tkowo szerokości pasma przenoszenia BW struktury wzmacniającej.  

Czułość ładunkowa kq przedwzmacniacza ładunkoczułego w ogólnym przypadku  jest  
funkcją wypadkowej pojemności wejściowej, na którą składają się: pojemność dynamicz-
na Cdyn, wewnętrzna pojemność układowa CB 0 oraz bocznikująca pojemność CD dołączane-
go na wejście detektora. W tym kontekście pojemność CT  w formule (2.7) należy rozumieć 
jako sumę CB 0  i CD. 

Na ogół katalogi i instrukcje fabryczne podają wartość czułości ładunkowej przed-
wzmacniacza z przyłączonym, konkretnego typu, detektorem. Bardziej użyteczna w prak-
tyce okazuje się jednak znajomość kq dla samego przedwzmacniacza (tj. dla CD = 0). Nota- 
bene, względem takiej wielkości normalizowany jest parametr znamionujący wpływ dodat-
kowych pojemności zewnętrznych na czułość przedwzmacniacza – pojemnościowy dekre-
ment czułości ładunkowej –  Δkq/ΔCT .         

Wartość tego parametru wyznacza się na podstawie zbioru wartości czułości 
ładunkowej kqn pomierzonych dla n różnej wartości pojemności CBn. Bezpośrednim 
pomiarom podlegają amplitudy napięciowych  odpowiedzi Vok  przedwzmacniacza na 
zadane wymuszenia ładunkowe Qin. Można je wykonać dwoma metodami opartymi od-
powiednio na wykorzystaniu wielokanałowego analizatora amplitudy (MCA method) lub 
oscyloskopu pomiarowego w technice buckingu (bridge balance method). Rysunek 3.15 
przedstawia zestaw pomiarowy umożliwiający pomiar obu tymi metodami. 

 
 

Rys. 3.15. Zestaw do pomiaru pojemnościowego dekrementu czułości ładunkowej 

Z charakteru funkcji kq(CT ) wynika oczywista nieliniowość zależności pojemnościo-
wego dekrementu czułości ładunkowej od zewnętrznej pojemności bocznikującej. Stąd też 
katalogowa wartość tego parametru odnosi się do ustalonej fabrycznie wartości pojemno-
ści CT. Podstawę do obliczenia wartości  Δkq/ΔCT  dla zadanej wartości CT  stanowi prze-
bieg krzywej kq(CT ) wykreślony na podstawie uzyskanych danych pomiarowych. Dla 
osiągnięcia zadowalającej dokładności estymacji wartości wyznaczanego parametru lokal-
nego niezbędny jest odpowiednio liczny zbiór danych pomiarowych – zwłaszcza w okolicy 
spodziewanej wartości wielkości mierzonej. Wymóg ten, w przypadku posłużenia się 
metodą MCA, znajduje odzwierciedlenie w żądaniu, by liczba kanałów MCA wynosiła co 
najmniej 1000 [9]. Wielokanałowy analizator amplitudy pełni tutaj funkcję cyfrowego 
miernika amplitudy napięcia wyjściowego przedwzmacniacza. Ze względu na optymalne 
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wykorzystanie jego możliwości pomiarowych najwyższy jego kanał, poprzez odpowiedni 
dobór amplitudy sygnału generatora VG oraz/lub ustawienie tłumika, „przywiązywany” jest 
do minimalnej wartości pojemności CT  (tj. przy CB =0 oraz kq = kq max). Stopniowe włączanie 
pojemności CBn redukuje wzmocnienie ładunkowe kqn, a jego wartości są odwzorowywane 
położeniami (numerami) przynależnych kanałów.  

W alternatywnej metodzie, upowszechnionej pod mianem metody równoważenia 
mostka [9], oscyloskop wykorzystywany jest bądź jako wskaźnik zrównoważenia mostka 
bądź jako analogowy miernik odchyłki  ΔVo od tego stanu. Procedura pomiarowa obejmuje 
cykl pomiarów jednostkowych rozpoczynanych od granicznych wartości zakresu 
zmienności CT. Zależnie od wybranej wersji pomiaru dla stopniowo zmienianych CB uzysk-
uje się wartości   odchyłek (względem górnej granicy CT ), albo wartości poziomu wymu-
szenia VGi przywracające każdorazowo stan zrównoważenia mostka (względem dowolnego 
krańca zakresu). 

Technika buckingu z założenia służy do wydzielania i pomiaru poziomu zaburzeń 
sygnału pobudzającego powodowanych przez przenoszący go układ  (DUT). Do kategorii 
„zaburzeń” można umownie zaliczyć również dewiacje wzmocnienia układu Δk względem 
celowo wybranej wartości referencyjnej, związane ze zmianami poziomu wymuszenia lub 
zmianami wartości elementów strukturalnych tegoż układu. Uprzednio przedstawiono już 
prosty przykład implementacji tej techniki do pomiaru oporności wyjściowej wzmacniaczy 
napięciowych. Wprowadzone – włączeniem rezystora Ro – „zaburzenie”, skutkowało wtedy 
obniżeniem amplitudy odpowiedzi na takiego samego kształtu wymuszenie.  

W przypadku testowania przedwzmacniacza ładunkoczułego przebiegi czasowe 
wymuszenia i odpowiedzi, jak i ich unormowanych odpowiedników radykalnie się różnią. 
Ukazano je dla przykładu odpowiednio na rysunkach 3.16a i b.  

 

 
Rys. 3.16.  Symulacje sygnałów na wejściach i wyjściu mostka różnicowego zestawu 

do  pomiaru  pojemnościowego dekrementu czułości ładunkowej 
 

Rysunek 3.16c przedstawia z kolei wypadkowy przebieg sygnału wyjściowego nie-
obciążonego mostka rezystorowego. Jak widać, moment zrównoważenia poprzedzony jest 
silnym lobem ujemnym. Przy dużej czułości synchroskopu, wymaganej w pomiarze bardzo 
małych odchyłek ΔVo amplitudy odpowiedzi przedwzmacniacza, tak wielki poskok sygnału 
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powodowałby znaczne przeciążenie w torze wzmocnienia synchroskopu, uniemożliwiające 
właściwy pomiar. Z tego powodu na wyjściu mostka rezystorowego włączono ogranicznik 
diodowy, wyznaczający realny przedział pomiaru odchyłek. Na rysunku 3.16c liniami 
przerywanymi zaznaczono „ujemną” połowę tej strefy. Rysunek 3.16d uwidacznia przebieg 
sygnału wyjściowego mostka bocznikowanego  ogranicznikiem diodowym, a wstawiona na 
nim ikona pokazuje w powiększeniu wydzielone fragmenty sygnałów o różnym stopniu 
zrównoważenia.   

Najprostszy sposób pomiaru wzmocnienia wzmacniacza napięciowego replikuje funk-
cjonalnie definicję tej wielkości. Polega on na bezpośrednim pomiarze poziomów wymu-
szenia i odpowiedzi. W praktyce metrologicznej określany jest mianem metody dwóch wol-
tomierzy względnie metody technicznej. Na rysunku 3.17 przedstawiono schemat układu 
pomiarowego funkcjonujący według założeń tej metody z wykorzystaniem aktualnie dos-
tępnej, precyzyjnej aparatury serwisowej – generatora sygnałów wzorcowych (np. [25]) 
oraz dwukanałowego synchroskopu cyfrowego (np. [26]). 

 
Rys. 3.17.  Schemat zestawu do pomiaru wzmocnienia metodą techniczną 

Zalecenia normalizacyjne IEC preferują metodę porównawczą, zwaną również meto-
dą z kalibrowanym tłumikiem [27]. Zasadę pomiaru ilustruje rysunek 3.18. Przeprowadza 
się go na zakresie maksymalnego wzmocnienia badanego wzmacniacza kv max. 

 
Rys. 3.18.  Schemat zestawu do pomiaru wzmocnienia metodą porównawczą 

 
Za pomocą synchroskopu pomiarowego kontrolowany jest poziom, odbieranego z ge-

neratora wzorcowego, sygnału testującego V1max oraz napięcia wyjściowego wzmacniacza  
V2max. Istota pomiaru polega na sprowadzeniu wypadkowego wzmocnienia tandemu tłumik 
− wzmacniacz do jedności. Osiąga się to poprzez przełączenie tłumienności a 
kalibrowanego tłumika do stanu, w którym amplitudy V1max i V2max się zrównają. Odczytana 
wartość tłumienności a odpowiada wówczas wartości wzmocnienia wzmacniacza kvmax.  
W ten sam sposób można przetestować układ przełączania zakresów wzmocnienia [9].  

Pomiar obu metodami przeprowadza się na określonej częstotliwości; w kon-
wencjonalnej spektrometrii amplitudowej mieści się ona w przedziale od 100 kHz do  
1 MHz. Obie metody pomiarowe, z natury swej, pozwalają wyznaczyć pełną charakte-
rystykę przenoszenia wzmacniacza  kv (ω).  
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Możliwości takiej nie daje, rzadko stosowana, metoda samowzbudzenia [27, 28], 
może jednak być przydatna do sprawdzania stałych czasowych filtrów wzmacniaczy 
kształtujących. Zasadę tej metody wyjaśnia, przedstawiony na rysunku 3.19, schemat ukła-
du pomiarowego.  

 
Rys. 3.19.  Schemat zestawu do pomiaru wzmocnienia metodą samowzbudzenia 

 
Badany wzmacniacz jest tu objęty pętlą  „czysto” dodatniego sprężenia zwrotnego, 

którą  tworzy kalibrowany tłumik rezystywny. Jest to więc typowy układ generatora czwór-
nikowego, w którym częstotliwość wzbudzonych oscylacji zależy od przebiegu charakte-
rystyki przenoszenia wzmacniacza. W szczególności wyraźnie jest ona zdeterminowana we 
wzmacniaczach quasi-rezonansowych [29]. Do tej właśnie kategorii zaliczają się wzma-
cniacze kształtujące. Tytułem przykładu na rysunku 3.20 przypomniano reprezentatywny 
zespół charakterystyk amplitudowych popularnego wzmacniacza tego rodzaju [30]. 

 

Rys. 3.20. Rodzina charakterystyk amplitudowych typowego wzmacniacza kształtującego 
 

W pojedynczym pomiarze wyznaczane są dwa parametry: aktualne (nastawione) 
wzmocnienie oraz częstotliwość wzbudzonych oscylacji. Drugi z nich związany jest jedno-
znacznie z wartością dominującej stałej czasowej filtru pasmowego τ (przy takich samych 
wartościach stałych czasowych różniczkowania τd  i całkowania τi ).  

Pomiar współczynnika wzmocnienia kv tą metodą sprowadza się do odczytu granicz-
nej wartości tłumienia kalibrowanego tłumika, przy której zostają wzbudzone oscylacje uk-
ładu. Ta graniczna wartość tłumienności odpowiada ilościowo wartości współczynnika 
wzmocnienia wzmacniacza. W celu precyzyjnego, oscylograficznego uchwycenia mo-
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mentu dojścia do stanu granicznego regulacja tłumika powinna być prowadzona bardzo po-
woli; w bliskości stanu oczekiwanego samowzbudzenia – szczególnie drobnymi krokami. 
Zastosowany w zestawie pomiarowych oscyloskop pomiarowy pełni dwojaką funkcję: in-
dykatora momentu wzbudzenia oscylacji i miernika ich częstotliwości.    

Metoda techniczna i metoda porównawcza bez żadnych adaptacji stosowane są 
również do pomiarów wzmocnienia wzmacniaczy okienkowych. Ich uzupełnienie stano-
wią konwencjonalne pomiary sprawdzające rzetelność skali regulatora poziomu dyskrymi-
nacji oraz maksymalną szybkość narastania odpowiedzi (slew rate) w relacji do wzmac-
niacza głównego (kształtującego). 

3.3. Pomiary nieliniowości wzmacniaczy  

Specyficzne cechy wzmacniaczy wchodzących w skład systemu spektrometrycznego 
skłaniają do oddzielnego omówienia metod pomiaru ich nieliniowości.  

W przypadku przedwzmacniaczy procedurom testowania podlegają oba rodzaje nieli-
niowości: całkowa i różniczkowa12. Podstawę dla określenia nieliniowości całkowej  sta-
nowi jego charakterystyka przejściowa, skonstruowana na dostatecznie licznym zespole 
wyników pomiarów odpowiedzi na sygnał wymuszający. W szczególności dla przed-
wzmacniaczy ładunkowych reprezentowana jest ona przez zależność (2.7), którą zapi-
szemy w postaci  

                        ( )io QfV =max                                                                             (3.51) 

Praktyczną realizację pomiarów tego rodzaju umożliwia zilustrowany już wcześniej na 
rysunku 3.13 zestaw do pomiaru czułości ładunkowej. Wysoki standard współczesnej 
aparatury serwisowej [26, 31] zapewnia osiągnięcie pożądanej wysokiej dokładności 
pomiaru. Warto zauważyć, że pierwsze, krajowe zalecenia normalizacyjne [24] pro-
ponowały zamiast trudno dostępnego podówczas cyfrowego oscyloskopu pomiarowego 
użycie wielokanałowego analizatora amplitudy (do pomiaru amplitudy impulsu wyjścio-
wego) oraz typowego synchroskopu (do kontroli kształtu tego impulsu ).  

Procedura obliczeniowa nieliniowości całkowej obejmuje wyznaczenie pozornej 
charakterystyki idealnej jaką stanowi prosta wykreślona na zbiorze punktów pomiarowych 
według kryterium najmniejszego odchylenia. Stosunek maksymalnej dewiacji charak-
terystyki rzeczywistej ΔVo max od tej prostej do maksymalnej, amplitudy nie zniekształ-
conego impulsu wyjściowego Vo max określa (z mocy definicji) zmierzoną wartość nielinio-
wości całkowej. 

Zalecenia normalizacyjne IEC preferują w ramach testowania przedwzmacniaczy ła-
dunkowych pomiar ich nieliniowości różniczkowej. Pomiar ten wykonuje się w układzie 
tandemu: przedwzmacniacz ładunkowy – wzmacniacz kształtujący.  

Rysunek 3.21 przedstawia schemat zestawu służącego do pomiaru nieliniowości 
różniczkowej przedwzmacniacza ładunkowego. 

                                                 
12 Pomiar nieliniowości różniczkowej wymaga ingerencji w strukturę wewnętrzną wzmacniacza. 
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Rys. 3.21. Zestaw do pomiaru nieliniowości różniczkowej przedwzmacniacza ładunkowego wg [9] 
  

Nieliniowość różniczkowa z natury swej jest parametrem małosygnałowym. Odpo-
wiednio mały (rzędu 1% zakresu dynamicznego) musi być zatem sygnał testujący. Jego 
poziom kontrolowany jest w zestawie pomiarowym pośrednio przez pomiar amplitudy im-
pulsu wyjściowego przedwzmacniacza wykonywany w kanale 2  oscyloskopu pomiaro-
wego. Jej wartość, według umownych ustaleń  normalizacyjnych IEC, wynosi ok. 200 mV. 
Ten sam kanał – przełączony w tryb pomiaru stałoprądowego – służy również do pomiaru 
napięcia piedestału Vp. 

Cykl pomiarowy obejmuje liczny zespół pomiarów na różnych piedestałach Vp, pokry-
wających pełny zakres dynamiczny przedwzmacniacza. Każdy, indywidualny pomiar 
prowadzony jest omówioną uprzednio techniką buckingu.   

W pierwszym kroku procedury pomiarowej dokonuje się pełnego zrównoważenia 
układu (przy „cichym założeniu” identyczności wzmocnień ][ **

rzid kk = ) w następujących wa-
runkach:  
− amplituda impulsów wyjściowych wzmacniacza kształtującego Vo (z założenia metody 

równa amplitudzie impulsów generatora wzorcowego VG) jest wyznaczona zakresem 
jego dynamiki V m;    

− potencjał stały na wyjściu przedwzmacniacza ładunkowego (DUT) utrzymywany jest 
na poziomie jego normalnej pracy.   
Pod względem technicznym warunki powyższe (łącznie z warunkiem „małego 

sygnału”)  łatwo spełnić, regulując odpowiednio ustawienia kalibrowanego tłumika, wzma-
cniacza kształtującego i potencjometru w obwodzie regulacji piedestału.  

Dla sukcesywnie zmienianych poziomów piedestału (mających jednoznaczne odwzo-
rowanie w terminach ładunku Qi ) na wyjściu mostka rezystorowego pojawia się sygnał 
różnicowy ± ΔVM , będący wynikiem nierówności wzmocnień małosygnałowych:  .**

rzid kk ≠  
Pomiar na każdym piedestale prowadzony jest z takim samym sygnałem testującym; w da-
nym przypadku stałość wartości ΔQi  wynika wprost z założonej stałości amplitudy impul-
sów VG generatora wzorcowego. Zależność definicyjna (3) sprowadza się w rezultacie do 
bardziej użytecznej w praktyce postaci13.    

                                                 
13 W dokumencie IEC  61151 analogiczna formuła uwzględnia wzmocnienie  dodatkowego wzmac- 

niacza mostka różnicowego [9]. Ta wersja układowa będzie omówiona w dalszej części mono- 
grafii. 
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 Faktycznie opisuje ona charakterystykę nieliniowości różniczkowej testowanego przed-
wzmacniacza  skonstruowaną na zbiorze wyznaczonych wartości DNL. Największa z nich, 
(DNL)max, podawana jest jako parametr znamionowy, z reguły uzupełniany dodatkowymi 
danymi, jak: wskaźnik czasu kształtowania, zakres dynamiczny i pojemność wejściowa. 

Serwisowe katalogi firmowe wzmacniaczy kształtujących, podobnie jak międzynaro-
dowe normy dotyczące metod ich testowania, ograniczają się do specyfikacji  pomiaru jedy-
nie ich nieliniowości całkowej. Klasyczny (tradycyjny) sposób wyznaczenia tego parame-
tru korzysta z pomierzonej uprzednio charakterystyki przejściowej wzmacniacza porównu-
jąc jej przebieg z idealizowanym (ściśle liniowym) przebiegiem referencyjnym [4]. Obie te 
charakterystyki muszą być zatem w pełni wyznaczone w odrębnych procedurach pomia-
rowych.  Alternatywna metoda oparta na technice buckingu pozwala w jednym (nawet 
niepełnym) cyklu pomiarowym zmierzyć maksymalną odchyłkę ΔVo charakterystyki 
rzeczywistej od liniowej [32]. Strukturę zestawu pomiarowego działającego według tej 
metody  przedstawiono schematycznie na rysunku 3.22.  

 
Rys. 3.22. Schemat zestawu do pomiaru nieliniowości całkowej wzmacniaczy kształtujących 

Przed rozpoczęciem pomiarów testujących należy w badanym wzmacniaczu 
sprawdzić i ewentualnie skorygować ustawienie obwodu PZC oraz wyłączyć działanie 
układu przywracania poziomu zerowego (BLR). Właściwe pomiary poprzedza 
równoważenie mostka na górnej granicy zakresu dynamiki wzmacniacza (tj. przy mG VV =* ) 
przy dowolnie w zasadzie ustawionym wzmocnieniu wzmacniacza (np. 50×). Równoważe-
nie mostka odbywa się poprzez regulację tłumienności tłumika  na wejściu testowanego 
wzmacniacza.  

Dalsza procedura to poszukiwanie maksimum odchyłki  ΔVo max
14  w trakcie powol-

nego, stopniowego obniżania amplitudy impulsów generatora. Nie ma więc potrzeby odno-
towywania pośrednich wyników pomiaru i sporządzaniu odnośnego histogramu. Uzyskana 
z pomiaru wartość ΔVo max oraz nominalna wartość parametru Vm zgodnie z definicją (2.1) 
determinują wartość wyznaczanej nieliniowości całkowej (INL) testowanego wzmacniacza. 
                                                 
14 Tym samym zakłada się paraboliczny kształt charakterystyki przejściowej wzmacniacza.   
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Tę samą technikę zaimplementowano w układzie do pomiaru nieliniowości wzmac-
niaczy okienkowych. Rysunek 3.23 przedstawia schemat takiego zestawu według pro-
pozycji IEEE [33].  

 
Rys. 3.23. Schemat zestawu do pomiaru nieliniowości całkowej wzmacniaczy okienkowych 

W odróżnieniu od uprzednio prezentowanych aplikacji tej techniki, w których sygnał  
testujący stanowił „bazę”, względem której mierzono odchyłeki amplitudy ΔVo, w tej wersji 
sygnałem odniesienia jest odpowiedź  referencyjnego wzmacniacza okienkowego o bar-
dzo dobrej (wzorcowej) liniowości i dużej szybkości reakcji. Wymóg doskonałej liniowości 
dotyczy również użytego w zestawie niskoszumnego wzmacniacza kształtującego. 
Notabene, dla zminimalizowania wpływu jego szumów własnych zaleca się pracę przy 
wzmocnieniach nie przekraczających wartości „narożnego wzmocnienia szumów”. Na 
schemacie uwidoczniono nadto w układzie rezystorowego mostka różnicowego wspomina-
ny już wzmacniacz-ogranicznik. 

Równoważenie mostka poprzedzają procedury przygotowawcze. Obejmują one usta-
wienia generatora impulsów i tłumika oraz warunków pracy obu wzmacniaczy okienko-
wych i wzmacniacza kształtującego.  

W szczególności: 
− amplituda impulsów generatora  VG ma być równa nominalnej wartości dynamiki 

wzmacniaczy Vm, 
− wzmocnienia wzmacniaczy okienkowych – identyczne, 
− wzmocnienie wzmacniacza kształtującego mniejsze od „narożnego wzmocnienia 

szumów”, 
− tłumienność tłumika dobrana z warunku spełnienia uprzednio wymienionych 

wymagań, 
− wstępne ustawienie stałej czasowej kształtowania (dla pierwszego cyklu pomia-

rowego) na wartości maksymalnej. 
W takich warunkach równoważy się mostek poprzez regulację progu okienkowego 

wzmacniacza referencyjnego. Rysunek 3.24 przedstawia formę rejestrowanych przez 
oscyloskop sygnałów w stanie wstępnego zrównoważenia15. Stan ten jest jeszcze 
korygowany w trakcie zasadniczego cyklu pomiarowego stosownie do obserwowanego 
kierunku zmian sygnału różnicowego. Dla oczekiwanego parabolicznego przebiegu 

                                                 
15 Porównaj z rysunkiem 3.16d.   
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charakterystyki przejściowej testowanego wzmacniacza obniżaniu amplitudy sygnału 
generatora powinien towarzyszyć wzrost odchyłki ΔVo. 

 

Rys. 3.24. Ilustracja stanu równowagi mostka: przebiegi sygnałów 

W przeciwnym razie należy zmniejszyć wzmocnienie badanego ekspandera lub 
zwiększyć wzmocnienie ekspandera referencyjnego, a następnie powtórzyć procedurę 
poszukiwania maksimum ΔVo max. W celu osiągnięcia dokładnego zrównoważenia opisaną 
operację trzeba powtarzać wielokrotnie. Zdaniem autorów tej metody dochodzenie do stanu 
dokładnego zbalansowania jest procesem żmudnym, wymagającym wiele cierpliwości. 

Głównym powodem wprowadzenia do struktury mostka różnicowego wzmacniacza- 
-ogranicznika jest skrajnie niski poziom sygnału różnicowego i konieczność zapewnienia 
efektywnego jego przekazu  do oscyloskopu pomiarowego. Wartość zmierzonej odchyłki 
ΔVo max zostaje więc zawyżona w stopniu równym wzmocnieniu  kvM  tego wzmacniacza.  

Nieliniowość całkowa wyrazi się przeto ostatecznie skorygowaną formułą 

                               %100max ×
Δ

=
vMm

o

kV
V

INL                                                                 (3.53) 

Technika buckingu w wysokim stopniu redukuje wpływ niestabilności generatorów 
impulsów testujących na rezultat pomiaru. Podobne cechy wykazuje również metoda po-
równawcza [34] oparta na wykorzystaniu wielokanałowego analizatora amplitudy MCA do 
rejestracji  rzędnych rzeczywistej i referencyjnej charakterystyki przejściowej. 

Na rysunku 3.25 przedstawiono schematycznie konfigurację układu pomiarowego 
przeznaczonego do pomiarów tą metodą. Źródło sygnału wzorcowego jest przełączane 
alternatywnie do dwóch gałęzi: dolnej łączącej go bezpośrednio z analizatorem amplitudy 
i górnej zawierającej badany blok analogowy (DUT) oraz poprzedzający go precyzyjny 
dzielnik napięcia. 

 

 

Rys. 3.25.  Schemat alternatywnego zestawu do pomiaru nieliniowości całkowej wzmacniaczy 
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Procedura pomiarowa obejmuje dwie serie pomiarów.  

− W pierwszej serii kalibruje się zastosowany analizator impulsami pobieranymi  
z precyzyjnego generatora wzorcowego (pulsera). Techniką „krok po kroku” zadaje 
się kolejne wartości amplitudy impulsów, odczytując wskazania podziałki generatora 
oraz numer kanału analizatora, w którym podawane impulsy zostały zarejestrowane. 
W efekcie uzyskuje się odpowiednio liczny zbiór skojarzonych par danych (wskazanie 
podziałki generatora  – numer kanału), na podstawie których wykreśla się quasi-ciągłą 
krzywą odwzorowującą przebieg charakterystyki referencyjnej. W celu zwiększenia 
dokładności pomiarów należy posłużyć się techniką „rozdwojenia kanału” (channel 
splitting techniques). Opiszemy ją szczegółowo w rozdziale poświęconym pomiarom 
testującym wielokanałowych analizatorów amplitudy. 

− Drugą, analogiczną serię pomiarów przeprowadza się po włączeniu w obwód układu 
pomiarowego (generator – analizator) testowanego urządzenia (DUT) uzupełnionego 
na wejściu pomocniczym tłumikiem. Przed rozpoczęciem właściwych pomiarów tej 
serii ustawia się stopień attenuacji tego tłumika na takim poziomie, aby powiązać 
najwyższy kanał analizatora (k = kmax) z identyczną jak w przypadku uprzedniej 
kalibracji wartością amplitudy impulsu generatora. Uzyskane w tej procedurze dane 
wyznaczają rzeczywistą charakterystykę testowanego bloku. 

− Zależność różnic rzędnych obu charakterystyk  od numeru kanału (funkcja dewiacji) 
pozwala wyznaczyć wartość maksymalnej odchyłki  ΔVo, a w konsekwencji, zgodnie 
z równaniem definicyjnym (2.1) – nieliniowość całkową (INL).  

3.4. Pomiary przeciążalności wzmacniaczy 

Dotyczą one, jak wiemy, dwu rodzajów przeciążenia: spowodowanego nadmiernie 
wysoką amplitudą impulsów (przeciążalność amplitudowa) bądź zbyt dużą ich częstością 
(przeciążalność częstotliwościowa). Pomiar każdej z nich prowadzony jest w ściśle 
określonych warunkach zdefiniowanych z reguły przez producenta w wykazie danych 
znamionowych i opisie technicznym wzmacniacza. 

W praktyce pomiarów przeciążalności amplitudowej upowszechniły się zasadniczo 
dwie  wersje  metodyczne  różniące się sposobem wprowadzania wzmacniacza w stan prze-
ciążenia. Wersja rekomendowana głównie przez firmy Ortec i Canberra posługuje się  
w tym celu regulacją amplitudy impulsów testujących, zakładając zarazem stałe wzmoc-
nienie na poziomie maksymalnym. Druga wersja, zalecana m.in. przez IEC oraz firmę 
Tennelec, postuluje zachowanie stałej amplitudy impulsów testujących, a przeciążenie 
wzmacniacza osiąga przez zmianę wzmocnienia, poczynając od jego wartości minimalnej. 
Z przyjętej w niej logiki pomiaru wynika ograniczenie osiągalnej krotności przeciążenia do 
wartości maksymalnego wzmocnienia testowanego wzmacniacza. Wolna od takiego ogra-
niczenia jest wersja pierwsza i do niej odniesiemy szczegółowy opis warunków i procedury 
pomiaru. 
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Wyszczególnione niżej warunki pomiarów testujących pokrywają się w istocie z wa-
runkami, w jakich omawiane parametry zostały wyznaczone przez producenta: 

− wzmocnienie testowanego wzmacniacza, maksymalne:   kv = kv max; 
− stała czasowa filtracji: najczęściej  τ   = 2 μs; 
− czas opadania impulsu wejściowego zgodny z  ustawieniem obwodu PZC; 
− amplituda nieprzeciążającego, wyjściowego impulsu referencyjnego powinna być 

równa maksymalnej wartości nominalnej:  Vo=Vm.   
Pomiary tego rodzaju można wykonać w prostym układzie z rysunku 3.17, stoso-

wanym do pomiaru wzmocnienia wzmacniacza metodą techniczną. Równie prosta jest pro-
cedura pomiarów.  

Pierwszy jej krok – oscylograficzny pomiar czasu trwania tn referencyjnego impulsu 
wyjściowego – poprzedzony jest wyznaczeniem amplitudy impulsu testującego według 
wyżej sformułowanych wymogów (kv = kv max oraz Vo = Vm).  

Następnie, po podniesieniu amplitudy impulsów wejściowych do poziomu podyk-
towanego założoną krotnością przeciążenia, za pomocą oscyloskopu mierzy się czas 
powrotu Trec impulsu przeciążającego. Stosunek wartości pomierzonych parametrów  
Trec / tn determinuje wartość alternatywnego  parametru znamionowego, tj. współczynnika 
przeciążenia. 

Do wymuszenia skrajnie wysokiego przeciążenia wymagana jest odpowiednio wysoka 
amplituda impulsu testującego. Zachodzi wówczas potrzeba użycia zewnętrznego wzorca 
napięcia referencyjnego, na bazie którego formowane są w generatorze impulsy testujące. 
Dostępne generatory tego typu (mercury-relay generator)16 dopuszczają dołączenie zew-
nętrznego źródła napięcia wzorcowego o wartości nieprzekraczającej 20 V. 

Podana uprzednio, ogólna definicja przeciążalności częstotliwościowej nie precyzuje 
skutków nadmiernej intensywności pobudzeń; te wszakże są istotnie różne w przypadku 
przedwzmacniaczy ładunkowych i kształtujących  wzmacniaczy głównych.  Stąd też  przy-
jęto odmienne sposoby określania przeciążalności częstotliwościowej dla obu rodzajów 
wzmacniaczy. 

Podstawę sformułowania kryterium, według którego określana jest przeciążalność 
przedwzmacniacza ładunkowego, stanowi analiza sygnałowa tego układu [2]. Prowadzi ona 
m.in. do opisu (w domenie czasu) odpowiedzi przedwzmacniacza na dirakowskie wymu-
szenie ładunkowe Qi. W przypadku konfiguracji z rezystywną pętlą sprzężenia zwrotnego 
przybiera on postać 
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gdzie  RF i CF  są elementami  pętli ładunkowej wyznaczającymi wartość stałej czasowej 
opadania impulsu (50÷100 μs), a ładunek Qi określony jest związkiem (2.9). 

                                                 
16  Uproszczony schemat tego typu generatora, ukazujący możliwości dołączenia zewnętrznego źród- 

 ła napięcia referencyjnego, zamieszczono w  części poświęconej układom pomocniczej aparatury 
 pomiarowo-kontrolnej. 
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W stochastycznym ciągu takich impulsów o średniej częstotliwości 〈 f 〉 zachodzi ich 
wzajemne przekrywanie (nakładanie), w rezultacie którego  następuje przesunięcie linii ba-
zowej do poziomu określonego przez pierwsze prawo Campbella−Francisa o wartości 
średniej [35, 2]. 
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Średnia wartość  napięcia stochastycznego ciągu impulsów opisanych równaniem 
(3.54) wyniesie zatem 
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Z oczywistych względów nie może ona przewyższać dopuszczalnej wartości maksy-
malnej Vm. Kładąc przeto w granicznym przypadku   〈 Vo〉 =Vm  częstotliwości  〈 f 〉, nadaje-
my atrybut parametru znamionowego  Nm określanego mianem  granicznej częstości zliczeń 
(count-rate limit).   
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W powyższej formule obok parametrów związanych inherentnie z własnościami bloku 
elektroniki „front-end” (przedwzmacniacza z detektorem) występuje parametr źródła syg-
nału pierwotnego – energia promieniowania E. Bardziej wygodny w praktyce okazał się 
alternatywny parametr znamionowy oznaczany skrótem ECRP (Energy Count-Rate 
Product), stanowiący – zgodnie z nazwą – iloczyn granicznej częstości zliczeń i energii 
promieniowania.  
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Parametr ECRP wyznaczyć można na dwa sposoby; na gruncie zależności definicyjnej 
lub jego związku z parametrami tandemu detektor − przedwzmacniacz. Drugi sposób 
implikuje konieczność pomiaru rezystancji RF wobec oczywistej znajomości pozostałych 
wielkości (q, Wd, Vm). Z dobrym przybliżeniem daje się ona wyznaczyć na podstawie 
wyników pomiarów czułości ładunkowej i stałej czasowej impulsu wyjściowego przed-
wzmacniacza. Stosowne procedury oraz układy pomiarowe omówiono już uprzednio. 
Sposób pierwszy wymaga użycia emitera promieniowania o znanej energii E. Procedurę 
pomiaru zmierzającą do wyznaczenia częstotliwości granicznej Nm ilustruje przedstawiony 
na rysunku 3.26 schemat układu pomiarowego.  

 
Rys. 3.26. Układ do pomiaru  przeciążalności częstotliwościowej przedwzmacniacza 
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Rozpoczyna ją seria oscyloskopowych pomiarów (w trybie DC) średniej wartości 
ciągu impulsów wyjściowych detektora, prowadzona przy płynnie zmienianym położeniu 
źródła promieniowania względem detektora. Z kolei, w pozycji źródła odpowiadającej 
osiągnięciu poziomu 〈Vo〉 równego Vm wykonuje się, za pomocą przelicznika  
z przedwyborem czasu zliczania (timer-scaler), pomiar  przynależnej częstotliwości śred-
niej 〈 f 〉. Z mocy definicji jest ona równa wyznaczanej wielkości Nm. 

Pojemnościowe sprzężenie przedwzmacniacza ze wzmacniaczem kształtującym chroni 
skutecznie ten wzmacniacz przed przeciążeniem składową stałą ciągu impulsów wyjścio-
wych przedwzmacniacza. Przenoszone są jednak wówczas fluktuacje statystyczne mogące 
w przypadku dużej częstości impulsów wchodzić w zakres nasycenia.  

Za wskaźnik przeciążenia powstającego w tym efekcie normy IEC przyjmują parametr 
znamionowy oznaczany skrótem literowym E2CRP (Energy Squared Count-Rate Product). 
Zdefiniowano go podobnie jak parametr  ECRP jako iloczyn kwadratu energii promienio-
wania i granicznej częstotliwości impulsów, tę wszakże określono według innego kry-
terium. Odniesiono je mianowicie do wartości średniokwadratowej fluktuacji opisanej dru-
gim prawem Campbella−Francisa (o wariancji) 
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Aplikując go do stochastycznego ciągu impulsów danych zależnością (3.56), łatwo 
otrzymać 
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Według postulowanego kryterium za częstotliwość graniczną impulsów uważa się taką 
jej wartość *

mN , przy której gęstość prawdopodobieństwa przekroczenia poziomu Vm przez 
fluktuującą podstawę (linię bazową) impulsu  wynosi 1%. Przy założeniu gaussowskiego 
rozkładu fluktuacji statystycznych otrzymujemy warunek kryterialny w formie 
 

                       mrmso VV =6.2                                                                              (3.61) 
 
Podstawienie (3.60) do (3.61) oraz proste przekształcenia dają w rezultacie formułę 
opisującą parametr *

mN  
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a w konsekwencji  również  (E2CRP) 
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Poza parametrami elementów pętli sprzężenia ładunkowego wartości pozostałych 
wielkości w powyższych formułach są z reguły znane. Pomiary uzupełniające dotyczyć 
więc mogą jedynie rezystancji RF i pojemności CF.  Sposoby ich pośredniego pomiaru 
omówiono uprzednio.   
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Skutki przeciążenia częstotliwościowego wzmacniacza kształtującego (głównego) 
manifestują się przesunięciem widma (spectrum shift) oraz jego rozmyciem (poszerzeniem) 
(spectrum broadening).  Efekty te zilustrowano przesadnie na rysunku 3.27. 

 

 
Rys. 3.27.  Ilustracja efektu przesunięcia i rozmycia widma amplitudowego 

 
Stopień przeciążenia zachodzącego w obu efektach określany jest odpowiednio jako 

procentowa zmiana położenia piku rozkładu amplitudowego oraz jego szerokości połów-
kowej (FWHM), w warunkach ustalanych umownie przez producentów. Są one zatem spe-
cyfikowane w odnośnych instrukcjach obsługi czy opisach technicznych.  

W praktyce upowszechniły się dwa sposoby pomiaru posługujące się jednym bądź 
dwoma różnymi źródłami sygnału pierwotnego. Podstawowym źródłem w obu sposobach  
jest źródło promieniowania jonizującego. W drugim z nich korzysta się nadto z wzorco-
wego generatora impulsów. Naturalną tego konsekwencją jest objęcie pomiarem testującym 
również bloku elektroniki „front-end”. Uwidaczniają ją rysunki 3.28 i 3.29 przedsta-
wiające schematy blokowe dwu wersji układu pomiarowego przeznaczonych odpowiednio 
do pomiarów jednoźródłowych i dwuźródłowych.  

 
Rys. 3.28. Układ do pomiaru przeciążalności częstotliwościowej 

wzmacniacza głównego  −  wersja  jednoźródłowa 

Procedura pomiaru jest relatywnie prosta. Składają się na nią dwa identyczne cykle 
pomiarowe; przy skrajnie niskiej średniej częstotliwości zliczeń (rzędu kilkudziesięciu 
zliczeń/s) oraz w warunkach silnego przeciążenia częstotliwościowego [(1÷5)×105 zli-
czeń/s]. Uzyskane w nich diagramy rozkładów widmowych dostarczają informacji o poło-
żeniach pików oraz szerokościach połówkowych, które stanowią podstawę do obliczenia 
wartości odnośnych parametrów znamionowych.  
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Regulacja częstotliwości zdarzeń (impulsów) odbywa się tu, podobnie jak  
w przypadku pomiaru przeciążalności częstotliwościowej przedwzmacniacza, poprzez 
zmiany odległości źródła promieniowania od detektora i monitorowanie nastawianej 
wartości za pomocą przelicznika z przedwyborem czasu zliczania. W obszarze wysokich 
częstotliwości zalecane jest (por. rys. 3.28) pobieranie zliczanych impulsów z wyjścia 
szybkiej sekcji wzmacniacza.  

W alternatywnym sposobie obserwacja efektów przeciążeniowych odnoszona jest do 
widma impulsów generatora wzorcowego (pulsera), dla którego sygnał od źródła promie-
niowania stanowi przeciążające tło w drugim cyklu pomiarowym. Konieczność wyodręb-
nienia widma impulsów wzorcowych powoduje znaczną rozbudowę zestawu pomiarowe-
go. Jego złożoną strukturę [30] przedstawiono schematycznie na rysunku 3.29.  

 
Rys. 3.29. Zestaw do pomiaru przeciążalności częstotliwościowej 

wzmacniacza głównego −  wersja dwuźródłowa 

Zasadniczy tor pomiarowy, zawierający blok wejściowy „front-end” oraz testowany 
wzmacniacz kształtujący i wielokanałowy analizator amplitudy, uzupełniono bramką linio-
wą, sterowaną z pomocniczego układu preselekcji impulsów. W skład tego układu 
wchodzi   dyskryminator całkowy oraz układ formowania impulsu bramkującego o regulo-
wanej długości i czasie opóźnienia, a jego zadaniem jest otwieranie bramki liniowej 
synchronicznie z uformowanymi we wzmacniaczu głównym impulsami pulsera. Z zało-
żenia tej wersji pomiaru próg dyskryminatora całkowego ustawia się na poziomie między 
amplitudami impulsów pulsera i źródła promieniowania.    

Procedura pomiarów obejmuje trzy etapy. Pierwszy ma charakter przygotowawczy. 
Dokonuje się w nim ustawień wzmocnienia testowanego wzmacniacza oraz amplitudy im-
pulsów generatora wzorcowego stosownie do wymagań wysokiej dokładności pomiaru. 
Zgodnie z nimi pik widma amplitudowego impulsów generatora wzorcowego powinien być 
zlokalizowany co najmniej w pobliżu 400. kanału MCA, a ok. 20% niżej pik od źródła 
promieniowania17.  
                                                 
17 Zasadniczo stosowane są dwa rodzaje źródeł promieniowania jonizującego: cezowe − 137Cs,  lub 

kobaltowe − 60Co. 
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Drugi etap to adjustacja układu preselekcji  impulsów i dokładny pomiar parametrów 
widma impulsów pulsera (Vp1, FWHM1) przy usuniętym źródle promieniowania i trwale 
otwartej bramce liniowej. 

W trzecim etapie powtarza się ten pomiar, ale w warunkach obecności przeciążającego 
promieniowania. Dokonuje się go po zbliżeniu źródła promieniowania do detektora na od-
ległość, przy której średnia częstotliwość generowanych przez nie impulsów (mierzona za 
pomocą przelicznika z przedwyborem czasu) osiąga założoną wartość (50 kc/s).  
Rezultatem tego pomiaru jest analogiczna para parametrów (Vp2, FWHM2), dzięki której 
możliwe jest obliczenie wartości względnych przesunięcia i poszerzenia widma 

 
               

            100%)(
1

12 ×
−

=δ
p

pp
p V

VV
V                                                            (3.64)  

   

          100
)(

)()(
%)(

1

12
2/1 ×

−
=Δδ

FWHM
FWHMFWHM

                                 (3.65) 

 
 

W praktyce wszystkie wielkości w powyższych formułach wyrażane są odpowiednio 
w proporcjonalnych do nich liczbach kanałów NCH  analizatora  MCA. Stąd też w celu 
osiągnięcia dużej dokładności pomiarów należy posłużyć się analizatorem o możliwie 
dużej liczbie kanałów. 

Reżym pracy badanego wzmacniacza powinien w trakcie pomiarów testujących ma-
ksymalnie odpowiadać normalnym warunkom eksploatacyjnym. Oznacza to, że zarówno 
układ filtracji (o zwyczajowo stosowanej wartości τ = 2 μs), jak i usprawniające układy po-
mocnicze PZC i BLR powinny pozostać włączone. Ewentualne wyłączenie układu BLR 
pozwala w uzupełniającym pomiarze sprawdzić skuteczność jego działania.                    

3.5. Pomiary zdolności rozdzielczej wzmacniaczy  

       Jak akcentowano w ogólnym omówieniu parametrów znamionowych wzmacniaczy, 
zdolność rozdzielcza wzmacniacza jest uzależniona przede wszystkim od charakteru  
i intensywności towarzyszących sygnałowi informacyjnemu szumów. 

Opisy techniczne wzmacniaczy specyfikują szumy bądź bezpośrednio, podając ich 
sprowadzoną na wejście, wartość średniokwadratową, bądź pośrednio, jako efekt ich super-
pozycji z sygnałem informacyjnym w formie rozmycia szumowego  mierzonego rozkładu 
amplitudowego. 

Średniokwadratowe napięcie szumów VN rms stanowi znamionowy parametr wzmac-
niaczy kształtujących. W terminach fizyki statystycznej odpowiada on wartości średniego 
odchylenia standardowego σv  (dyspersji). Zależnie od rodzaju wzmacniacza wyraża się 
go w jednostkach napięcia [V]rms, ładunku  [C]rms lub też liczbą elektronów  [N] rms.  
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Eksperymentalne wyznaczenie wartości tego parametru sprowadza się do sekwencji 
dwu operacji pomiarowych: 
− pomiaru współczynnika wzmocnienia wzmacniacza  kv,  
− pomiaru wartości średniej kwadratowej napięcia szumów na wyjściu wzmacniacza   

VN rms (przy rozwartym kluczu K). 
Dokonuje się ich metodą techniczną w układzie uzupełnionym woltomierzem wartości śre-
dniej kwadratowej (rys. 3.30). Iloraz obu pomierzonych wielkości reprezentuje sprowa-
dzoną na wejście dyspersję szumową wzmacniacza. 

 
Rys. 3.30.  Schemat zestawu do pomiaru  ekwiwalentnych szumów wejściowych wzmacniaczy 

        
Zalecenia normalizacyjne IEC dopuszczają posłużenie się zwykłym (magnetoelek-

trycznym) woltomierzem wartości średniej, skalowanym w wartościach skutecznych, pros-
towanego dwupołówkowo, napięcia sinusoidalnego. Wynik takiego pomiaru należy jednak 
pomnożyć przez współczynnik skalujący równy ilorazowi współczynników kształtu prze-
biegu szumowego Kn i sinusoidalnego Ks , zdefiniowanych jako stosunki przynależnych 
wartości skutecznych do średnich: 
                                      

            
n

sr

rmsN
n

V

V
K =     oraz   

s
sr

s
sk

s V
VK =                                                    (3.66) 

przy czym 
 

                      
2

max
s

s
sk

V
V = ,  ss

sr VV max
2
π

= , n
n

srV σ
π

=
2 ,  nrmsNV σ=           (3.67) 

Podstawienie związków (3.67) do (3.66) daje wartość współczynnika skalującego   
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Sygnał szumowy nałożony na ciąg impulsów monoamplitudowych powoduje losowe 
zmiany amplitudy poszczególnych impulsów, w efekcie których pierwotny prążkowy 
rozkład amplitudowy przybiera również formę rozkładu gaussowskiego o identycznej war-
tości średniego odchylenia standardowego σ.  
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Znajomość dyspersji szumowej zgodnie z relacją 
 

                       EFWHM σ355.2=                                                                     (3.69) 
 

pozwala z kolei wyznaczyć wartość uwarunkowanej szumami szerokości połówkowej  
(FWHM), definiującą napięciową zdolność rozdzielczą wzmacniacza. Stanowi ona nie-
wiele znaczący wkład w globalną rozdzielczość całego systemu spektrometrycznego.   

Decydujące znaczenie w tym aspekcie mają szumy przedwzmacniacza i stowarzyszo-
nego z nim detektora. Detektor obok własnych fluktuacji szumowych (σD) wnosi fluktu-
acje związane ze statystyką procesu detekcji (σF). W rezultacie rozdzielczość napięciowa 
bloku elektroniki „front-end” wyniesie 
 

                     222355.2)( EFD
FE
VFWHM σ+σ+σ=                                         (3.70) 

 

Składowa  σF  zależy od energii promieniowania i rodzaju detektora. Określa ją zależność 
 

                        WEFNF =σ                                                                            (3.71) 

w której  FN oznacza współczynnik fluktuacji jonizacji  (współczynnik Fano) [1].  
Uwzględnienie konwersji sygnału w detektorze pozwala wyrazić efekt dyspersji syg-

nału w jednostkach energii. Określone w ten sposób rozmycie szumowe utożsamiamy z po-
jęciem energetycznej zdolności rozdzielczej. W tym sposobie opisu wyrażane jest ono 
jako zredukowane do postaci energetycznej średnie odchylenie standardowe σE  bądź też ja-
ko szerokość połówkowa  (FWHM)Si , oznaczana alternatywnie symbolem ΔE(1/2)Si. Indeks 
„Si” wiąże te wielkości z detektorem krzemowym. 

W praktyce upowszechniły się dwie, rekomendowane przez IEC, metody pomiaru: 
metoda wielokanałowego analizatora amplitudy oraz metoda woltomierza wartości 
średniokwadratowej i oscyloskopu. 

Na rysunku 3.31 przedstawiono schemat blokowy układu do pomiaru energetycznej 
zdolności rozdzielczej przedwzmacniaczy ładunkowych preferowaną metodą wielokana-
łowego analizatora amplitudy impulsów.  

 

 

Rys. 3.31.  Zestaw do pomiaru energetycznej zdolności rozdzielczej przedwzmacniaczy 
ładunkowych  metodą wielokanałowego analizatora  amplitudy impulsów 
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Układ pomiarowy tworzą podstawowe bloki spektrometru uzupełnione wzorcowym 
źródłem sygnału testującego (kalibrowanym generatorem impulsów napięciowych z adap-
torem ładunkowym). Wobec włączenia w tor pomiarowy liniowego wzmacniacza kształtu-
jącego, wnoszącego własną kontrybucję szumową, wynik pomiaru odnosi się do tandemu 
przedwzmacniacz – wzmacniacz główny.  

Energetyczną zdolność rozdzielczą wyznacza się według tej metody w dwóch 
identycznych procedurach pomiarowych dla dwóch dostatecznie różnych,  (mieszczących 
się w zdefiniowanym zakresie) amplitud impulsów napięciowych generatora wzorcowego.  
Dają one w rezultacie parę wzajemnie przesuniętych rozkładów amplitudowych 
zobrazowanych w „naturalnych współrzędnych” analizatora „R-N” (liczba zliczeń vs numer 
kanału). Uzyskiwany (nieco wyolbrzymiony) efekt pomiarowy ilustruje rysu- 
nek 3.32. 

 

 
Rys. 3.32.  Przykładowe przebiegi spektrogramów rozmycia  szumowego dwu ciągów 

               impulsów wzorcowych o różnych amplitudach 
 

Zauważmy, że numer kanału Ni  jednoznacznie określa wartość ładunku Qi  iniekowa-
nego do przedwzmacniacza, a w konsekwencji odzwierciedla amplitudę VGi impulsu napię-
ciowego generatora wzorcowego. Możemy więc napisać  
 
                             ( )1011 GVCQN κ=κ=     oraz     ( )2022 GVCQN κ=κ=                     (3.72) 

skąd 
 
         ( ) ( )21021 GG VVCNN −κ=−                                                (3.73) 

Z takim samym współczynnikiem  κ  przenoszone jest „rozmycie” szumowe ładunku  
ΔQ1/2, manifestując się na spektrogramie szerokością połówkową rozkładu  ΔN1/2  
 

                2/12/1 QN Δκ=Δ                                                                              (3.74) 
 

Kombinacja związków (3.73) i (3.74)  prowadzi do formuły opisującej rozdzielczość 
ładunkową przedwzmacniacza 
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Poprzez zależność wiążącą ładunek wzbudzony w detektorze z deponowaną w nim 
energią promieniowania jonizującego z równania  (3.75)  łatwo uzyskać wyrażenie determi-
nujące energetyczną zdolność rozdzielczą  przedwzmacniacza. Przyjmuje ono postać 
ogólną 

            ( )
21

21
2/10DD)2/1( NN

VVNC
q

WFWHME GGD

−
−

Δ=≡Δ                    (3.76) 

w której indeksem „D” zaznaczono odniesienie do rodzaju detektora półprzewodnikowego. 
W przypadku detektora krzemowego  (WSi /q) = 2.25×1019 [eV/C], co przy wyrażaniu 

amplitud impulsów napięciowych w woltach i rozdzielczości energetycznej w kiloelektro-
nowoltach prowadzi do uszczegółowionej zależności 

                     
N
VNCFWHM G

Δ
Δ

Δ= 2/10Si 5.22)(                                                   (3.77) 

gdzie ΔVG oraz ΔN oznaczają odpowiednio różnicę napięć i różnicę numerów kanałów 
przynależnych do pików (wierzchołków) obu rozkładów.  

W celu zapewnienia zadowalającej dokładności pomiaru zalecenia normalizacyjne 
IEC ustalają minimalne liczby kanałów odpowiadające odległości wierzchołków rozkładów 
amplitudowych oraz ich szerokości połówkowej.  Wynoszą one odpowiednio: ΔΝ ≥ 50 
kanałów oraz  ΔΝ1/2 ≥ 8 kanałów. Rekomendacje dotyczą również  stałych czasowych filtru 
górno- i dolnoprzepustowego wzmacniacza impulsowego, według których wartości ich po-
winny wynosić τd =τi=2.0 μs. 

W metodzie woltomierza wartości średniokwadratowej i oscyloskopu bezpośred-
nim pomiarem objęte są dwie wielkości: średnia kwadratowa wartość napięcia szumów 
na wyjściu przedwzmacniacza VN rms oraz amplituda odpowiedzi na impulsowe wymu-
szenie ładunkowe Vo  max.  

Pomiary tego rodzaju można wykonać w układzie zestawionym na osnowie poprzed-
nio omówionej konfiguracji, zastępując w niej wielokanałowy analizator  amplitudy im-
pulsów oscyloskopem pomiarowym i woltomierzem wartości średniokwadratowej.  

Jego schemat blokowy przedstawiono na rysunku 3.33. Para przełączników, ozna-
czona na nim symbolami S1 i S2 umożliwia przełączanie reżymu pracy układu stosownie do 
wybranego rodzaju pomiaru  Vo  max lub VN rms.  

Przełącznik S1 załącza alternatywnie oscyloskop pomiarowy bądź woltomierz wartości 
średniej kwadratowej, natomiast S2 odłącza generator impulsów wzorcowych na czas 
pomiaru napięcia szumów.  

 
Rys. 3.33.  Zestaw do pomiaru energetycznej zdolności rozdzielczej przedwzmacniaczy 

ładunkowych  metodą woltomierza rms i oscyloskopu 



BG A
GH

 61

Jak wiemy, zdolność rozdzielczą wzmacniacza jednoznacznie określa sprowadzona na 
jego wejście dyspersja szumów wyjściowych. W przypadku przedwzmacniacza ładunko-
wego jest ona reprezentowana przez równoważny ładunek szumów ENC (dyspersję ładun-
kową σQ). Obie te wielkości wiąże oczywista zależność 
 

                       ( )ENCV qVormsN κ=≡ σ                                                                   (3.78) 

gdzie κq  oznacza wypadkowy współczynnik przenoszenia z wejścia na wyjście układu po-
miarowego  (κq = kq  kv ). Wyznacza się go w komplementarnym pomiarze oscylograficz-
nym, w którym mierzona jest amplituda  odpowiedzi układu (tj. impulsu wyjściowego Vo) 
na wejściowy impuls ładunkowy Qi o wartości zadanej amplitudą  wzorcowego impulsu na-
pięciowego VG.  Wielkości powyższe związane są zależnością: 
 

                  0CVQV Gqiqo κ=κ=                                                                 (3.79) 

 

Skojarzenie formuł  (3.78) i (3.79)  prowadzi do relacji 

                     
o
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GQ V

CVENC
σ

=σ≡ 0                                                              (3.80) 

z której łatwo uzyskać wyrażenie na energetyczną zdolność rozdzielczą  (FWHM)D.  

                              ( )
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CV

q
WFWHM 0D 355.2355.2 == σ                      (3.81) 

Indeks D oznacza tu rodzaj detektora półprzewodnikowego (D = Si lub Ge), zaś dyspersje 
σE i σQ wiąże analogiczna zależność jak współczynniki wzmocnień kE i kq wg. formuły 
(2.10). 

Ze względu na praktycznie stosowane poziomy sygnałów wygodniej jest wyrażać 
amplitudy VG i VN rms  w [mV]  a impulsu wyjściowego  Vo  w [V]. Z tych też powodów po-
jemność szeregowa adaptora ładunkowego wyrażana jest w [pF], zaś rozdzielczość energe-
tyczna w [keV]. Przy takich założeniach wzór (3.80), (odniesiony do układu z detektorem 
krzemowym) sprowadza się do rutynowo stosowanej postaci 

                      ( )
max

0
Si 053.0

o

rmsNG

V

VVC
FWHM =                                                       (3.82) 

3.6. Testowanie ustawienia i dostrajanie obwodu PZC    

Wchodzący w skład filtru pasmowo-przepustowego pasywny czwórnik różniczkujący 
CR realizowany jest z reguły w konfiguracji zapobiegającej powstawaniu przerzutu kon-
dycjonowanego impulsu detektora. Jego nazwa Pole-Zero Cancellation [36] (w terminolo-
gii polskiej tłumaczona jako „układ wymiany biegunów” lub „układ równoważenia 
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biegunów”) odzwierciedla formalizm, według którego modyfikowana jest transmitancja 
prostego stopnia różniczkującego. Układ ten zostanie omówiony na podstawie schematów 
obu rodzajów czwórników różniczkujących przedstawionych na rysunku 3.34. Ukazano na 
nim poglądowo efekt „zwężania” przenoszonych impulsów oraz zróżnicowanie kształtów 
odpowiedzi na identyczne wymuszenia. 

 

 
Rys. 3.34.  Ilustracja działania prostego czwórnika CR  i obwodu PZC 

 
Dla uzasadnienia tych efektów przytoczymy ważniejsze rezultaty analizy obwodowej  

i sygnałowej. W szczególności w pierwszym przypadku transmitancja i odpowiedź czwór-
nika na wymuszenie napięciowym impulsem wejściowym 

                 i
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=)(                                                                             (3.83) 

 

opisane są odpowiednio formułami [36]:    
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W przypadku drugim transmitancja przybiera formę [4]  
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gdzie symbolem  k   oznaczono współczynnik attenuacji sygnału przekazywanego z wejścia 
do gałęzi R1 układu. 

Wpływając bezpośrednio na funkcję przepustowości operatorowej, k decyduje 
o kształcie przebiegu impulsu wyjściowego Vo(t). W analizie tego wpływu oraz w for-
mułowaniu stosownych wniosków wygodniej jest  posłużyć się operatorową formą jego 
opisu.  
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Przyjmuje ona postać 
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Łatwo bowiem zauważyć, że przez odpowiedni dobór (regulowanej potencjometry-
cznie) wartości współczynnika attenuacji  k = kopt, przy której  zero powyższej funkcji jest 
równe biegunowi funkcji wymuszającej Vi(t),  czyli pod warunkiem że 

                    
opt

i k
CR1=τ                                                                                       (3.88) 

funkcja operatorowa odpowiedzi )(sV II
o  mieć będzie jeden tylko pojedynczy biegun.  

Oznacza to, że w dziedzinie czasu odpowiedź ma postać ściśle monopolarnego impul-
su o zaniku eksponencjalnym z założoną a priori stałą czasową τo   
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W przypadku innych ustawień wartości (k ≠ kopt) kształt impulsu wyjściowego odbiega 
od pożądanego.  Przy wartościach  k > kopt  następuje przekompensowanie układu obja-
wiające się nadmiernym uwypukleniem „ogonowej” części przebiegu. W przypadku alter-
natywnym, gdy  k < kopt  układ pozostaje niedokompensowany, a odpowiedź jego zacho-
wuje ujemny przerzut o odpowiednio zredukowanej amplitudzie. Na rysunku 3.35 przedsta-
wiono stylizowane odwzorowania synchroskopowych  obrazów impulsów wyjściowych18 
pełnego toru spektrometrycznego dla trzech wyróżnionych wyżej ustawień układu PZC.  

 
Rys. 3.35. Ilustracja zależności kompensacji przerzutu od wartości 

współczynnika  attenuacji w układzie PZC 
 

Obserwacja oscyloskopowa służy jako narzędzie diagnostyczne poprawności ustawie-
nia optymalnej attenuacji w układzie PZC oraz wskaźnik przy jej regulacji. Zgrubnej oceny  
dokonać można w warunkach normalnej eksploatacji spektrometru, rozmycie fluktuacyjne 
obserwowanego sygnału ogranicza jednak silnie dokładność takiej oceny. Z tego względu 
zaleca się korzystać z pobudzeń testujących impulsami generatora wzorcowego. 
                                                 
18 Stanowiących odpowiedzi na pierwotne wymuszenie radiacyjne. 
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Przebiegi odpowiedzi na wymuszenia impulsami testującymi przy takich samych jak 
uprzednio warunkach kompensacji zilustrowano poglądowo na rysunku 3.36. 

 

 
Rys. 3.36.  Odpowiedzi układu PZC na wymuszenie impulsami testującymi 

przy  różnych  wartościach współczynnika attenuacji 

Efekty kompensacji uwidaczniają się w dolnej części impulsu. W stosunku do jej 
poziomu dobierane jest wzmocnienie oscyloskopu. Prowadzący lob impulsu osiąga wów-
czas amplitudę mogącą spowodować silne przeciążenie wzmacniacza pomiarowego oscy-
loskopu, a w konsekwencji dystorsję obserwowanego „ogona”. Środkiem zaradczym w tym 
względzie jest zastosowanie na wejściu oscyloskopu znanego nam już obcinacza (clippera) 
diodowego. 

Normalna procedura kontroli kompensacji przerzutu i jej ewentualnej korekcji polega 
na ręcznej regulacji współczynnika k za pomocą (dostępnego użytkownikowi) pokrętła po-
tencjometru, przy uwzględnieniu przebiegu impulsów na ekranie oscyloskopu. Sposób ten z 
natury swej  jest obarczony subiektywizmem oceny eksperymentatora.  

Alternatywny sposób obserwacji skutku kompensacji zaproponował  S.C. Giardinelli 
[37, 38]. Polega on na pobieraniu z „ogonowej” części impulsów wyjściowych próbek, 
które po scałkowaniu i wzmocnieniu dają sygnał aktywizujący czuły na jego polarność 
sygnalizator optyczny (diodę elektroluminescencyjną). Strefa próbkowania, jak to ukazano 
poglądowo na rysunku 3.37, musi być wyraźnie oddzielona od podstawowej części 
impulsu. Jej rozciągłość czasowa ustalana jest na ogół na poziomie od kilku do kilku-
dziesięciu mikrosekund. 

 
Rys. 3.37. Położenie strefy próbkowania na „ogonie” impulsu 

 
Układowi wykonanemu według powyższej koncepcji  nadano, objętą zastrzeżeniami 

patentowymi, nazwę: Pole-Zero Adviser. Jądro układu stanowi integrator bramkowany 
(boxcar integrator) i sterowana przez niego, równoległa para przeciwstawnie włączonych 
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diod elektroluminescencyjnych. Rysunek 3.38 przedstawia dwie wersje jego praktycznych 
rozwiązań układowych: z szeregowym kluczem MOS-FET (a) oraz wzmacniaczem 
bramkowanym CA 3080 (b). 

 
Rys. 3.38.  Schematy struktur dwu wersji układu wykrywania i sygnalizacji  

                rodzaju nieskompensowania obwodu PZC 
 
Impuls bramkujący (napięciowy lub prądowy) formowany jest w kaskadzie czterech 

stopni (szybki dyskryminator progowy, monowibrator czasu opóźnienia, monowibrator 
czasu bramkowania i bufor wyjściowy). Stanowiąc odpowiedź na impuls wyjściowy 
wzmacniacza, jest do niego ściśle przywiązany, a skutek jego zwrotnego oddziaływania 
manifestuje się przekazem jego części „ogonowej” do układu integratora. Ciąg „wyciętych” 
fragmentów impulsów w wyniku całkowania w integratorze daje na jego wyjściu napięcie 
polaryzacji obu diod; dodatnie w przypadku przekompensowania lub ujemne w przypadku 
niedokompensowania, powodując w konsekwencji zaświecenie odpowiedniej diody. Brak 
świecenia obu diod świadczy o prawidłowym ustawieniu parametrów układu PZC. Pełny 
schemat układu „doradczego” w wersji a) podamy w części monografii poświęconej 
pomocniczym przyrządom pomiarowym. 

Przed podjęciem pomiarów testujących należy (pokrętłem „DC ADJ”) dokładnie 
zrównoważyć stałoprądowo wzmacniacz kształtujący. Wobec zadanych sprzętowo, niere-
gulowalnych wartości czasu opóźnienia (topóźn) i czasu próbkowania (tpróbk) należy również 
dobrać stosowne wartości stałych czasowych filtru wzmacniacza kształtującego. 
Konfigurację zestawu do sprawdzania ustawienia i regulacji obwodu PZC ilustruje 
schematycznie rysunek 3.39. Uwidoczniono na nim omawiane uprzednio możliwości 
pobudzania (ze źródła promieniowania lub generatora) oraz sposoby obserwacji stanu 
dostrojenia. Procedura działań pomiarowych i regulacyjnych w świetle przedstawionych 
opisów nie wymaga dodatkowych objaśnień.  

 
Rys. 3.39. Schemat zestawu do weryfikacji ustawień obwodu PZC wzmacniacza kształtującego 
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3.7. Pomiary testujące analizatorów amplitudy 
W obszarze technicznych zastosowań spektrometrycznych metod pomiarowych przed-

miotem pomiaru częstokroć jest sumaryczna liczba zliczeń w wyodrębnionym, niezbyt 
rozległym przedziale amplitud (energii promieniowania). W takich przypadkach bardziej 
uzasadnione jest użycie, zamiast kosztownego analizatora wielokanałowego, dyskrymina-
tora różniczkowego19, tj. analizatora jednokanałowego o odpowiednio szerokim kanale.  

3.7.1. Pomiary analizatorów jednokanałowych 
Pomiary testujące tego rodzaju analizatorów sprowadzają się do eksperymentalnej we-

ryfikacji wskazań podziałek skalujących progi dyskryminacji (dolny i górny), a w alterna-
tywnym (podstawowym) trybie pracy: szerokość kanału oraz jego położenie. Do przepro-
wadzenia tych testów wymagany jest generator impulsów wzorcowych oraz wskaźnik 
reakcji analizatora. 

 

 
Rys. 3.40.  Układ do  testowania jednokanałowego analizatora impulsów 

 
W przedstawionym na rysunku 3.40 przykładowym układzie  pomiarowym funkcję 

wskaźnika pełni jeden z kanałów pomiarowych oscyloskopu; drugi kanał wykorzystano do 
pomiaru amplitudy impulsów testujących. Pomiary przeprowadza się metodą „krok po 
kroku” a ich rezultaty pozwalają w efekcie wyznaczyć odchyłki wartości nastawianej od 
rzeczywistej. Napięcie progowe dolnego dyskryminatora (DD) mierzy się przy 
maksymalnej ustawionej wartości napięcia progowego dyskryminatora górnego (DG). 
Przekroczenie poziomu progowego sygnalizuje wówczas pojawienie się odpowiedzi 
dyskryminatora (DD). Napięcie progowe górnego dyskryminatora (DG) mierzy się nato-
miast przy najniższej, nastawionej wartości dyskryminatora (DD). W tym przypadku 
przejście przez próg (przy zwiększaniu amplitudy) manifestuje się skasowaniem odpo-
wiedzi. 

W podstawowym  trybie pracy analizatora  (z przesuwnym oknem) stosowane są dwa 
różne sposoby lokalizacji kanału: z bezpośrednim przyleganiem jego dolnej krawędzi do 
poziomu dyskryminacji (DP) [39], bądź też poprzez powiązanie tego poziomu ze środkiem 
kanału [40]. Wskazania organów nastawczych weryfikuje się podobnie jak w przypadku 
niezależnej regulacji progów, kierując się oscyloskopową indykacją odpowiedzi 
analizatora. 

                                                 
19  Nazywanego czasem dyskryminatorem okienkowym.  
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W pomiarach testujących należy stosować się do eksploatacyjnych zaleceń 
producenta, dotyczących w szczególności kształtu i parametrów czasowych impulsów 
wejściowych. Zasadnicze znaczenie ma część wierzchołkowa impulsu wejściowego.  
W przypadku analizatorów z dyskryminatorami typu regeneracyjnego optymalnie 
uformowany impuls powinien charakteryzować się szybkim narastaniem czoła, a po osią-
gnięciu  szczytu, łagodnym opadaniem aż do pełnego rozwinięcia procesu regeneracyjnego. 
Od tego też momentu, w celu zminimalizowania czasu martwego, powinien opadać z mo-
żliwie dużą szybkością.   

Natomiast dla prawidłowej pracy analizatorów MCA z konwersją analogowo-cyfrową 
wymaga się, aby impuls wejściowy po szybkim wzroście do poziomu podszczytowego na-
rastał do wartości maksymalnej ze znacznie zmniejszoną szybkością, a po osiągnięciu 
maksimum – z tych samych co uprzednio powodów – raptownie opadał [41].  

3.7.2.  Pomiary analizatorów wielokanałowych 
W zespole, zestawionych w podrozdziale 2.4, parametrów znamionowych wielo-

kanałowych analizatorów amplitudy można wydzielić dwie ich grupy specyfikujące 
odpowiednio „konstrukcyjne” (zależne od rozmiarów zastosowanej pamięci) oraz  
„funkcjonalne” cechy analizatorów. Ta druga kategoria parametrów jest przedmiotem 
pomiarów testujących. Najważniejszymi z nich są pomiary nieliniowości całkowej  
i różniczkowej oraz profilu kanału analizatora. Im też poświęcimy najwięcej uwagi. 
Odwołując się do przedstawionego na rysunku 2.7 uproszczonego schematu analizatora, 
powtórzmy na użytek bieżącego opisu  jego fragment ukazujący tor kodowanego cyfrowo 
sygnału (rys. 3.41). Uwidacznia on ważniejsze elementy układowe mające wpływ na 
wymienione wyżej parametry analizatora.  

 

 
Rys. 3.41.  Kaskada bloków funkcjonalnych układu konwersji sygnału ADC 

Podstawę wyznaczenia nieliniowości całkowej analizatora stanowi jego amplitu-
dowa charakterystyka przetwarzania wyrażająca zależność między amplitudą impulsów 
wejściowych i numerami kanałów ich akumulacji w rejestrze adresowym i pamięci histo-
gramującej. Pamiętajmy, że numer k-tego kanału jest wspólnym adresem impulsów o amp-
litudach zawartych między dwoma kolejnymi poziomami kwantyzacji  (k) i (k + 1).  

W przypadku analizatora jednokanałowego pozycję kanału można określać alterna-
tywnie położeniem progu dolnego dyskryminatora względnie położeniem środka (centro-
idy) kanału. Ze względu na – odbiegający z reguły od prostokątnego – kształt kanałów 
analizatora MCA  numeruje się je w zasadzie według drugiego sposobu.  
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Liczbę kanałów M determinuje pojemność rejestru adresowego. W odniesieniu do 
zadanej konstrukcyjnie wartości maksymalnej amplitudy impulsów wejściowych Vm sto-
sunek obu tych parametrów wyznacza średnią wartość indywidualnej szerokości kanału H.  

Pomiarem testującym mogą być objęte wszystkie kanały bądź też pewna, określona 
stosowną normą (np. [15]), liczba kanałów rozłożonych równomiernie po całym zakresie 
roboczym analizatora. 

Prosta procedura pomiarowa zakłada ręczne nastawianie wartości amplitudy impulsu 
wejściowego z wykorzystaniem wewnętrznej regulacji generatora wzorcowego (pulsera)  
lub precyzyjnego dzielnika zewnętrznego. Cykl pomiarowy realizowany jest techniką „krok 
po kroku”, podobnie jak to miało miejsce przy pomiarze liniowości wzmacniaczy 
impulsowych. W każdym kroku na wejście badanego analizatora wprowadza się paczkę 
impulsów o zadanej amplitudzie, po czym odczytuje się ich lokalizację w jego rejestrze 
adresowym (pamięci histogramującej). Badany blok funkcjonalny (DUT) wykorzystano 
więc – jak to ukazuje przedstawiony na rysunku 3.42 schemat zestawu –  jako indykator  
numeru kanału. 

 
Rys. 3.42.  Schemat zestawu do wyznaczania amplitudowej charakterystyki przetwarzania  MCA 

 
 W celu powiązania amplitudy impulsów ze środkiem kanału należy wprzód wy-

znaczyć jej skrajne wartości przynależne do obu krawędzi danego kanału. Ich średnią war-
tość  kV  kojarzy się ostatecznie z numerem kanału Nk.  Pierwszy etap tej procedury realizo-
wany jest różnymi metodami iteracyjnymi; za najdokładniejszą z nich uznawana jest − ru-
tynowa już − technika „rozdwajania kanału” (channel splitting technique) [42, 43].  

Idea tej techniki zrodziła się na gruncie „szumowego skażenia” impulsów testują-
cych20, powodującego niejednoznaczność lokalizacji impulsów o amplitudzie skrajnie blis-
kiej granicy sąsiadujących kanałów.  

Impuls o amplitudzie odpowiadającej ściśle granicy przyległych kanałów MCA będzie 
więc lokowany w obu tych kanałach z jednakowym prawdopodobieństwem. Efekt ten wy-
korzystano do wyznaczania położeń górnych granic kolejnych kanałów analizatora.  W 
praktyce górną granicę k-tego kanału wyznacza się w ten sposób, że dostraja się amplitudę 
impulsów testujących do poziomu, przy którym impulsy wejściowe generatora rejestrowa-
ne są z taką samą częstością zliczeń w danym kanale oraz w bezpośrednio po nim nastę-
pującym (k + 1). Częstości zliczania w obu przyległych kanałach są wówczas takie same, 
równe połowie częstotliwości impulsów generatora.  
                                                 
20 Zachodzącego w generatorze impulsów oraz w torze ich transmisji do konwertera ADC. 
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Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych oblicza się (w drugim etapie omawia-
nej procedury) wartości amplitud przywiązanych do środków kanałów analizatora. 

W pełnym cyklu pomiarowym obejmującym wszystkie lub celowo wybrane kanały 
otrzymuje się więc odpowiednio liczny zbiór współrzędnych (amplituda impulsu − numer 
kanału) wyznaczających rzeczywistą, amplitudową charakterystykę przetwarzania 
analizatora. Również na ich podstawie, metodą najmniejszych kwadratów, wyznacza się  
referencyjną charakterystykę idealną Vk (Nk). 

Maksymalna odchyłka rzędnych ΔVk max  obu charakterystyk odniesiona do wartości  
Vk = M  determinuje – z mocy definicji – nieliniowość całkową analizatora.  
 

             %100
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INL                                                                 (3.90)                            

Liniowa ekstrapolacja przebiegu charakterystyki idealnej pozwala z kolei określić 
początkowy punkt charakterystyki przetwarzania α0 tj. odchylenie początkowego 
punktu charakterystyki przetwarzania od początku osi współrzędnych21. 

Metody iteracyjne z natury swej są żmudne i czasochłonne. Z tego też względu po-
miary techniką  channel splittingu, przy ręcznej regulacji amplitudy generatora, udaje się 
wykonać w rozsądnym czasie tylko dla bardzo niewielkiej liczby kanałów. Stąd również 
niektóre normy lokalne [15] przewidują wyznaczanie zaledwie 10÷15 punktów charaktery-
styki przetwarzania, godząc się tym samym z istotnym pogorszeniem dokładności jej esty-
macji. 

Objęcie pomiarami testującymi wszystkich kanałów analizatora wymaga zasadniczego 
przyspieszenia operacji związanych z ewaluacją bieżących wyników i zmianami ustawień 
amplitud impulsów generatora wzorcowego. Osiągnięcie tego celu umożliwia możliwie 
szeroka automatyzacja procesu pomiarowego. Różne jej aspekty zostaną przedstawione w 
dalszych rozdziałach monografii. 

Przeprowadzony omówioną wyżej techniką precyzyjny pomiar pełnej, amplitudowej 
charakterystyki przetwarzania analizatora dostarcza zarazem danych determinujących jego 
charakterystykę różniczkową. Stanowi je zbiór wartości amplitud przywiązanych do kra-
wędzi (Vk, Vk+1) wszystkich kanałów, wyznaczających ich indywidualne szerokości  hk.  
 

                          kkk VVh −= +1                                                                              (3.91) 

Na użytek późniejszej dyskusji zdefiniowaną uprzednio werbalnie nieliniowość róż-
niczkową wyraźmy równaniem 
 

               %100×
−

=
H

hH
DNL k                                                                (3.92) 

 
gdzie: hk i H określają odpowiednio indywidualną szerokość k-tego kanału oraz średnią 
szerokość kanału z całego ich zbioru. 
                                                 
21 Polska Norma Branżowa [14] i Standardy IEC [13] zalecają wyrażać ten parametr w jednostkach 

sygnału wejściowego; natomiast inne uregulowania [15] – liczbą kanałów. 
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O wiele dogodniejszy i szybszy sposób pomiaru nieliniowości różniczkowej stanowi 
metoda „wobulatora amplitudowego”22 (sliding pulser method − sweeping pulser method), 
w której amplituda impulsów testujących o zadanej częstotliwości narasta (lub maleje) li-
niowo w czasie ze stałą szybkością – co ukazano poglądowo na rysunku 3.43a. Gdy szero-
kości kanałów są identyczne, identyczne są również interwały akumulacji zliczeń w ka-
żdym kanale. Przy stałej częstotliwości impulsów generatora w każdym kanale zare-
jestrowana więc zostaje taka sama liczba zliczeń (rys. 3.43b), dając na ekranie MCA prostą 
linię poziomą (za wyjątkiem kanałów skrajnych).  

 
Rys. 3.43.  Fragment ciągu  impulsów  testujących w metodzie „wobulatora amplitudowego” (a). 

               Poziom zliczeń uzyskiwany w analizatorze MCA (b) 

W ogólnym przypadku szerokości kanału są w mniejszym lub większym stopniu zróż-
nicowane. Uwzględniając liniowy związek między indywidualnymi szerokościami kanałów 
hk a liczbami zliczeń  Nk w nich zarejestrowanych, zależność definicyjną (3.92) sprowadzi-
my do użytecznej w praktyce postaci  
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N  − średnia szerokość kanału. 

Równanie (3.93) opisujące nieliniowość różniczkową indywidualnego (k-tego) kanału 
analizatora wyznacza zarazem pełną charakterystykę nieliniowości różniczkowej DNL (k). 
Zwyczajowo, specyfikacje fabryczne – analogicznie jak w przypadku nieliniowości całko-
wej – ograniczają się z reguły do podania tylko maksymalnej wartości  DNL = DNLmax. 

Jak już podkreślaliśmy, sygnał testujący obciążony jest różnego rodzaju zaburzeniami 
fluktuacyjnymi. Stąd więc na wypadkowy błąd pomiaru składają się dwie komponenty: 
błąd aparaturowy zależny od własności generatora oraz błąd statystyczny uzależniony od 
liczby zliczeń nk zarejestrowanych w objętych pomiarem kanałach analizatora. Przy zada-
nej częstotliwości repetycji impulsów testujących  fG  oraz dopuszczalnej, procentowej war-
tości błędu statystycznego %

Sδ czas pomiaru tM  M  kanałów analizatora wyniesie 
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22 Nazwa proponowana przez autorów jako analogia do terminu „wobulator częstotliwości” [44], 

wobec braku w piśmiennictwie polskim zwięzłego terminu określającego tę metodę. 
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Przykładowo, przy użyciu standardowego tandemu: pulser na przekaźnikach rtęcio-
wych [31] (o częstotliwości przełączania 60 Hz) oraz prosty generator napięcia liniowo 
narastającego, pomiar DNL z błędem statystycznym na poziomie 0.1% w średniej klasy 
analizatorze MCA zawierającym 400 kanałów wymagałby aż 11 tygodni23. W oczywisty 
sposób czasochłonność pomiarów wzrosłaby znacząco w przypadku ręcznego nastawiania 
amplitud. 

Dążność do zapewnienia możliwie największej precyzji pomiaru znalazła wyraz 
zarówno w sferze minimalizacji błędu aparaturowego – poprzez zwiększenie rozdziel-
czości generatora, stabilności i powtarzalności ustawień poziomu (przebiegu) generowa-
nego ciągu impulsów, jak i  statystycznego – przez  wydatne podniesienie częstotliwości  
impulsów testujących. 

W dalszej części monografii dokonamy przeglądu ważniejszych osiągnięć w dzie-
dzinie udoskonaleń systemowych i aparaturowych dedykowanych do pomiarów testujących 
spektrometrów amplitudowych. Omówimy szereg wybranych rozwiązań jednostkowych 
opracowanych na własne potrzeby badawcze ich konstruktorów oraz komercyjnie dostę-
pnych opracowań fabrycznych.  

Wyprzedzając ich prezentację, odnotujmy istotne z punktu widzenia długotrwałości 
pomiaru maksymalne wartości częstotliwości repetycji popularnych generatorów firmy 
BNC (Berkeley Nucleonics Corporation): 

 
  

               Typ     RP-1 [45]    RP-2 [46]    PB-4 [47]    PB-5 [48]     GL-3 [49] 
             repf max        50 kHz       50 kHz        250 kHz      500 kHz        1 MHz      
  

 
Jak łatwo wyliczyć, identyczny pomiar jak w podanym wyżej przykładzie przeprowa-

dzony za pomocą generatora PB-5 na zakresie  fmax  trwałby  zaledwie 13 minut. 
Dodatkowym argumentem, obok minimalizacji błędu statystycznego, przemawiają-

cym za koniecznością skrócenia cyklu pomiarowego jest zachowanie w jego trakcie wyso-
kiej stabilności zarówno generatora impulsów testujących, jak i badanego analizatora 
wielokanałowego, zwłaszcza o bardzo dużej liczbie kanałów.  

Oryginalną procedurę wyznaczania nieliniowości całkowej wielokanałowych analiza-
torów amplitudy na podstawie rezultatów pomiarowych uzyskanych metodą „wobulatora 
amplitudowego” zaproponowano w projekcie normalizacyjnym IEC [50]. Według tego 
sposobu impulsy zarejestrowane w pierwszych  j  kanałach są sumowane, dając sumę S(j). 
Przy zerowej wartości nieliniowości całkowej związek między S(j) i j jest oczywiście li-
niowy. Funkcję S(j) odejmuje się z kolei „kanał po kanale” od funkcji liniowej s(j) zde-
finiowanej jako 

                     j
M
MSjs )()( =                                                                               (3.95) 

gdzie M jest liczbą kanałów. 

                                                 
23 W przypadku analizatorów o szczególnie dużej liczbie kanałów czas pomiaru w takim systemie po- 

miarowym mógłby sięgać nawet kilku miesięcy! 
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Następnie znajduje się maksymalną różnicę wartości   s(j) − S(j) oznaczaną symbolem 
ΔSMAX. Można wykazać, że nieliniowość całkową (INL) konwertera, w przybliżeniu zakła-
dającym ciągłość charakterystyki  przenoszenia, wyraża się zależnością 
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INL MAXΔ

=                                                                              (3.96) 

3.7.3.  Pomiary profilu kanału 
Jak stwierdzono w podrozdziale 2.4, rzeczywisty profil kanału Pk(i) daleko odbiega od 

idealnego kształtu prostokątnego. Pomiar profilu kanału odbywa się standardowo poprzez 
podawanie na wejście analizatora MCA serii impulsów testowych z małoszumnego ge-
neratora o ściśle określonej amplitudzie i rejestracji zliczeń pojawiających się w po-
szczególnych kanałach. Procedura ta [42] jest powtarzana dla różnych amplitud sygnału 
wejściowego, zwiększanych kolejno, np. o kilka μV w zależności od średniej szerokości 
kanałów, tak aby dla kilku kolejnych ustawień amplitudy sygnału wejściowego uzyskiwać 
zliczenia w dwóch sąsiadujących ze sobą kanałach. Następnie na podstawie pomiaru kilku 
kanałów wyznacza się średni profil kanału dla danego MCA. 

W odróżnieniu od metody standardowej, gdzie zmiany amplitudy sygnału testującego 
są niewielkie i obejmują dany kanał oraz jego najbliższych sąsiadów, autorzy pracy [18] 
zaproponowali inną ciekawą metodę pomiaru średniego profilu kanału. W metodzie tej 
zakres zmian amplitud sygnału testowego jest znacząco szerszy i może obejmować nawet 
kilkaset kanałów analizatora MCA, przy czy podstawowym założeniem jest identyczność 
profili poszczególnych kanałów. W trakcie pomiarów przypadkowo wybiera się M ampli-
tud impulsów obejmujących swym zasięgiem N kanałów, przy czym M ≤ N. 

Dodatkowym kryterium doboru amplitud jest założenie, że amplitudy impulsów 
muszą na tyle różnić się między sobą, aby żadna z dwóch amplitud nie dawała 
maksymalnej ilości zliczeń w tym samym kanale. Następnie na wejście analizatora MCA 
podaje się  równoliczne paczki impulsów, przy czym każda z serii odpowiada określonej 
amplitudzie impulsu wejściowego. Po każdej serii impulsów dla kanałów, w których 
rejestrowano zliczenia, określa się  prawdopodobieństwo zliczeń. Po wykonaniu M serii 
odpowiadających kolejnym amplitudom impulsów wejściowych, otrzymuje się zliczenia 
w T kanałach, a ponieważ impulsy z danej serii mogą być rejestrowane w dwóch sąsiednich 
kanałach, zachodzi zależność M ≤ T ≤ N.  Z otrzymanych danych sporządza się rozkład 
prawdopodobieństwa zliczeń, tj. histogram liczby kanałów, które zliczają z określonym 
prawdopodobieństwem. Na jego podstawie wykreśla się średni profil kanału, przy dwóch 
następujących założeniach: 
− Pk(i) przyjmuje wartości pomiędzy Pk a (Pk+ΔPk) dla liczby kanałów (znor-

malizowanych do T), które dają zliczenia (znormalizowane do maksymalnej liczby 
zliczeń) pomiędzy Pk  a  (Pk+ΔPk); 

− zakłada się symetryczny profil kanału oraz znajomość jego szerokości H. 
W celu zilustrowania samej procedury obróbki danych posłużymy się przykładem  

z pracy [18]. Testom poddano 1024-kanałowy analizator o nominalnej szerokości kanału  
2 mV. W trakcie testów wykorzystywano serie impulsów o 117 różnych amplitudach 
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dających zliczenia w 262 kanałach. Otrzymany rozkład prawdopodobieństwa zliczeń 
przedstawia rysunek 3.44a, a zrekonstruowany na jego podstawie profil kanału − rysunek 
3.44b. Czynnik skalowania na osi odciętych obliczono, zakładając, że powierzchnia pod 
obliczonym profilem kanału jest równa powierzchni idealnego profilu prostokątnego o no-
minalnej szerokości kanału, wynoszącej w tym  przypadku 2 mV. 

 

 

Rys. 3.44.  Obliczanie profilu MCA: a) rozkład prawdopodobieństwa zliczeń dla 262 kanałów;  
                b) rekonstrukcja profilu kanału z rozkładu prawdopodobieństwa zliczeń  (wg [18]) 

 
Możliwości pomiaru profilu kanału MCA wobec przyjętego a priori założenia niein-

gerowania w wewnętrzną strukturę DUT ograniczone są w zasadzie do przedstawionych 
wyżej dwóch technik: standardowej techniki pomiaru indywidualnego profilu kanału i 
techniki  pomiaru profilu średniego. 

Pomiar profilu indywidualnego kanału MCA można przeprowadzić w bardziej zło-
żonym zestawie pomiarowym opartym na koncepcji E. Gattiego i współpracowników [51]. 
Zaproponowana przez pomysłodawców metoda była wprawdzie dedykowana do testowania 
samodzielnych konwerterów ADC łatwo daje się jednak zaadaptować do pomiarów 
profilów kanałów wielokanałowych analizatorów amplitudy impulsów (MCA). Jedną  
z możliwych realizacji stosownego zestawu pomiarowego przedstawiono na rysunku  3.45.               
        Zasada tej metody polega na ekspansji amplitud impulsów mieszczących się w bada-
nym kanale testowanego MCA i pomiarze ich zmodyfikowanego rozkładu amplitudowego 
za pomocą innego analizatora. Łatwo zauważyć jej podobieństwo do zasady działania 
wzmacniacza okienkowego. Można więc nazwać ją „metodą ekspansji widma amplitu-
dowego”. 

Źródłem sygnału testującego jest kalibrowany wobulator amplitudowy (sliding pulser) 
generujący cyklicznie powtarzane ciągi impulsów liniowo narastających. Za pośrednic-
twem bramki liniowej B-1 są one przekazywane do dwu równoległych gałęzi zestawu 
pomiarowego zawierających odpowiednio badany analizator MCA-1 oraz bramkowany 
subukład ekspansji amplitudy [stretcher (STR), bramka liniowa (B-2), wzmacniacz (A)]  
z pomocniczym analizatorem pomiarowym MCA-2. 
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Rys. 3.45.  Schemat blokowy układu do pomiaru profilu kanału 

  metodą ekspansji widma amplitudowego 

 Proces pomiarowy sterowany jest według procedury zadanej programowo szybką 
kartą cyfrową I/O zainstalowaną w komputerze (PC), na potrzeby której pełni on również 
funkcje nastawialnego generatora słowa i komparatora cyfrowego. Te dwa wirtualne 
bloki funkcjonalne służą do wyboru konkretnego kanału oraz sygnalizacji ulokowania  
w nim impulsu testującego. Uruchomienie procedury (sygnałem startu) następuje po 
uprzednim wprowadzeniu numeru (adresu) wybranego kanału oraz – ewentualnie – po 
ograniczeniu zakresu pomiarowego MCA racjonalnym ustawieniem poziomów jego 
dyskryminatorów wejściowych (górnego i dolnego). W tak wydzielonym zakresie doko-
nywana jest analiza każdego impulsu wejściowego, a każdorazowy jej wynik porównywany 
jest w komparatorze cyfrowym z nastawioną wartością  numeru kanału. W razie braku 
zgodności następuje wyzerowanie analizatora oraz przejście do analizy kolejnego impulsu 
wejściowego.  

W przypadku alternatywnym, tj. zgodności porównywanych  słów cyfrowych, kompa-
rator generuje impuls wyjściowy otwierający dla wydłużonych impulsów wejściowych 
(normalnie zamkniętą) bramkę B-2. W efekcie do pomocniczego analizatora MCA-2 prze-
noszone są tylko impulsy o amplitudach przynależnych do wybranego k-tego kanału 
testowanego analizatora MCA-1. Przez właściwy dobór wzmocnienia wzmacniacza (A) 
można rozciągnąć ten zakres amplitud na rozsądnie większą liczbę kanałów MCA-2. Ich  
rozkład reprezentuje w konsekwencji profil  k-tego kanału badanego analizatora. Na czas 
trwania cyklu pomiarowego bramka B-1 zostaje zamknięta, chroniąc stretcher przed 
przejmowaniem impulsów nieobjętych analizą w MCA-1.     

Interesujące rozwiązanie układu do pomiaru profilu kanału konwerterów analogowo- 
-cyfrowych zaproponował S.G. Gobbur [17]. Na rysunku 3.46 przedstawiono jego schemat 
blokowy. Zasadę pracy tego układu wyjaśnia poniższy opis funkcjonalny. 

Impulsy testujące formowane są tu w układzie konwencjonalnego generatora wzorco-
wego (pulsera) (P) z zewnętrznym wyzwalaniem i źródłem napięcia (poziomu) referencyj-
nego. Obu tych sygnałów dostarcza bezpośrednio lub pośrednio samowzbudny generator 
bramkowany (1). Jego impulsy wyjściowe służą wprost do pobudzania  pulsera, a po 
odpowiednim przetworzeniu w kaskadzie subukładów funkcjonalnych (2), (3), (4) dają  
sygnał schodkowo narastający nakładany na ustalany potencjometrycznie (6) piedestał 
(bazowy poziom referencyjny).  
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Rys. 3.46. Schemat blokowy analizatora profilu kanału konwertera ADC wg [17] 

  
Wysokość schodka stanowi określoną frakcję szerokości kanału, natomiast piedestał 

określa lokalizację kanału w rejestrze adresowym ADC. Uformowany w rejestrze (3)   
11-bitowy sygnał cyfrowy (po wzmocnieniu 2×) podawany jest na jedno z wejść 12- 
-bitowego sumatora (9), na którego drugie wejście wraz ze stosownym offsetem cyfrowym 
przekazywane są dane wyjściowe badanego konwertera ADC (12). Sumaryczny sygnał 
determinuje adres, pod którym w pamięci histogramującej MCA (11) zapisany ma być dany 
impuls testujący.  Zachodzi to jednak tylko w przypadku, gdy offset cyfrowy  nie 
przewyższa wartości cyfrowej danych wyjściowych  testowanego konwertera (12). 
Generowany wówczas w nim rozkaz zapisu (write) przekazywany jest do MCA (11) za 
pośrednictwem routera (10). W przeciwnym razie rozkaz zapisu nie jest generowany, 
natomiast wytwarzany przez MCA sygnał kasujący (clear), oddziałując zwrotnie na ADC 
(12), sprowadza automatycznie do zera stan jego rejestru adresowego. 

Na ekranie wielokanałowego analizatora amplitudy  (11) otrzymuje się odwzorowanie 
kształtu wybranego kanału (lub jego fragmentu) badanego konwertera (12), zaś zespół diod 
świecących LED  na wyjściach zatrzasków (8) ukazuje numer wybranego kanału. 
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4. Generatory impulsów testujących 

W szerokim rozumieniu procesu testowania elektronicznej aparatury jądrowej obejmu-
je on zarówno pomiary parametrów użytkowych badanego urządzenia niewymagające 
ingerencji w jego strukturę wewnętrzną, jak i pomiary poszczególnych jego członów (pod-
zespołów) składowych. Ograniczając się z założenia do pierwszego rodzaju procedur po-
miarowych, zawęzimy również przegląd źródeł sygnału pobudzającego (testującego) do 
generatorów impulsów symulujących naturalne wymuszenia w torze spektrometrycznym. 

Pomiary testujące w pierwszym rzędzie mają na celu sprawdzenie poprawności działa-
nia testowanych urządzeń, stanowiąc – w  logicznej konsekwencji – podstawę ich cechowa-
nia. W tym kontekście generatory impulsów testujących muszą spełniać wymogi stawiane 
kalibrowanym źródłom referencyjnym. W przypadku spektrometrów amplitudowych doty-
czy to przede wszystkim amplitudy generowanych impulsów wyrażając się żądaniem pre-
cyzyjnego określenia i zachowania wysokiej stabilności jej poziomu. Wymagania te są dob-
rze spełniane przez generatory typu przełącznikowego: na przekaźnikach  rtęciowych oraz 
kluczach półprzewodnikowych. 

4.1. Generatory na przekaźnikach rtęciowych  

Generatory na przekaźnikach rtęciowych (Merkury-Relay Pulse Generator) 
odznaczają się wyjątkową prostotą układową oraz wysoką precyzją regulacji amplitudy i jej 
stabilnością. Wymienione zalety zawdzięczają głównie elementowi przełączającemu – 
przekaźnikowi o stykach zwilżanych rtęcią  (mercury-wetted relay).  

Przekaźniki tego rodzaju opracowano w latach 50. ubiegłego stulecia w ramach badań 
możliwości skonstruowania „doskonałego zestyku” na potrzeby systemów telefonicznych. 
Współcześnie dostępne są liczne ich warianty różniące się drobnymi szczegółami 
konstrukcyjnymi; istotne ich elementy są zawsze takie same. Przypomnijmy je na przykła-
dzie najprostszej struktury przedstawionej schematycznie na rysunku 4.1.Wzorowana na 
koncepcji konwencjonalnego „suchego” kontaktronu, zawiera ona obok zespołu styków 
roboczych elementy permanentnego nawilżania rtęcią ich powierzchni: mikropojemnik 
rtęci i sprzężony z elektrodą ruchomą nawilżający knot kapilarny. Cały układ znajduje się 
w kapsule szklanej wypełnionej (pod wysokim ciśnieniem) wodorem, ta zaś umieszczona 
jest wewnątrz uzwojenia sterującego. Ze względu na przyjęty sposób sterowania kapsuły 
muszą być chronione od wpływu zewnętrznych pól magnetycznych. Stąd też w wersjach 
wykonanych fabrycznie są one zamykane w obudowie ferromagnetycznej. 
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Głównymi zaletami przekaźników tego typu, rekomendującymi je do zastosowań w u-
kładach przełączających niskiego poziomu, są [52]: 
 

− bardzo niska wartość oporności przejścia styku (typowo  < 20 mΩ); 
− wysoka stabilność oporności styku ( typowo = ± 2 mΩ); 
− krótki czas przełączania (typowo < 500 μs);   
− bezodbiciowe łączenie styków; 
− średnia żywotność, minimum 1012 przełączeń. 

Pewną niedogodność w praktycznym zastosowaniu stanowi konieczność utrzymy-
wania ich w pozycji pionowej, z dopuszczalną odchyłką od pionu ok. 30o. 

 
Rys. 4.1.  Uproszczony schemat struktury przekaźnika o stykach zwilżanych rtęcią 

Te niewątpliwe walory przekaźników o stykach zwilżanych rtęcią wykorzystał 
 E. Fairstein w skonstruowanym przez siebie precyzyjnym generatorze impulsów [23, 32]. 
Oryginalną jego konfigurację replikuje układ popularnego generatora firmy Ortec − model 
419 [31], którego uproszczony schemat przedstawiono na rysunku 4.2. 
 

 
Rys. 4.2. Uproszczony schemat generatora impulsów testujących  Ortec 419 
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Proces formowania impulsu przebiega w dwu powtarzalnych okresowo etapach uwa-

runkowanych położeniem ruchomego styku (swingera) przekaźnika. Inicjuje go pobranie 
próbki z wzorcowego, regulowanego precyzyjnie źródła napięcia stałego i jej zmagazyno-
wanie w pojemności akumulującej CA  (tank capacitor). Z chwilą przełączenia przekaźnika 
do alternatywnej pozycji ruchomego styku rozpoczyna  się właściwy proces formowania 
związany z rozładowywaniem pojemności CA wskutek zbocznikowania jej celowo skonfi-
gurowaną siecią elementów pasywnych. W jej skład wchodzą obwody kształtujące prze-
biegi czoła i krawędzi opadającej tworzonego impulsu, jak również kalibrowany attenuator 
wyjściowy. Zwięzłą analizę mechanizmu formowania impulsów przedstawimy nieco dalej 
na gruncie schematu zastępczego z rysunku 4.3. W omawianym generatorze Ortec 419 
zastosowano przekaźnik typu Break Before Make niedopuszczający do połączenia 
elektrody ruchomej równocześnie z obu kontaktami stałymi (bridgingu). Na uproszczonym 
schemacie tego generatora (rys. 4.2) ukazano również inne możliwości pobudzania 
przekaźnika (z sieci zasilającej względnie z wewnętrznego generatora) oraz korzystania  
z różnych źródeł napięcia wzorcowego (stabilizatora wewnętrznego lub zewnętrznego). 
Należy też zauważyć, że tylko obwód kształtujący przebieg czoła impulsu (czas jego 
narastania tr) objęty jest 5-pozycyjną regulacją skokową. Nominalną wartość stałej 
czasowej opadania impulsu o wartości 400 μs  producent specyfikuje dla warunków 
otwartego wyjścia generatora. Obciążenie go rezystancją dopasowaną redukuje ją dwu-
krotnie. Dodajmy, że powoduje ono równoczesną zmianę czasu narastania czoła impulsu. 
Tę współzależność ukazuje analityczny opis formowanego impulsu. Dla przejrzystości ana-
lizy skomprymujmy układ formujący do przedstawionej na poniższym rysunku postaci. 

 

Rys. 4.3.  Schemat zastępczy obwodów formowania impulsu generatora Ortec 419 
 
Jest to schemat zastępczy, w którym pojemność C1 o niezerowym napięciu początko-

wym Vm zastąpiono równoległym układem tejże pojemności o zerowym napięciu począt-
kowym i impulsowego źródła prądowego o wydajności C1Vm δ (t). Elementarne obliczenia 
prowadzą do wyrażenia operatorowego wiążącego odpowiedź układu Vo(s) z poziomem 
napięcia wzorcowego Vm i wartościami elementów pasywnych układu                   
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gdzie T1 i T2, wynoszące odpowiednio 
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stanowią efektywne stałe czasowe decydujące zarówno o czasach narastania i opadania im-
pulsu jak i o jego amplitudzie.   

Bezwładność ruchomej elektrody  przekaźnika ogranicza częstotliwość jego 
przełączeń do wartości poniżej 100 Hz. W praktyce do napędu przekaźnika z reguły 
korzysta się z napięcia sieci energetycznej (50 Hz); stosownie do specjalnych wymagań 
eksploatacyjnych częstotliwość wewnętrznego generatora może być ustawiana w granicach 
20÷70 Hz. Oczywiście, z częstotliwością przełączania przekaźnika generowane są impulsy 
wyjściowe. Przy testowaniu spektrometrów pracujących w zakresie wysokiej obciążalności, 
pożądana jest niejednokrotnie równie wysoka częstotliwość ciągu impulsów testujących. 
Zapewniają ją generatory z bezinercyjnymi kluczami tranzystorowymi (chopperami).  

4.2. Generatory z przełącznikami elektronicznymi 
(chopperami) 

       Tytułem przykładu na rysunku 4.4 przedstawiono schemat tego rodzaju klucza stoso-
wanego w generatorach produkcji Berkeley Nucleonics Co., model RP-1 i RP-2 [45, 46], 
 a z drobnymi zmianami w modelach GL-3 i PB-4 [47, 49]. 
 

 

Rys. 4.4. Schemat ideowy klucza tranzystorowego (choppera)  wg [46] 
 

W torze sygnału zawiera on parę przeciwstawnie włączonych  tranzystorów (T2 i T3), 
z których jeden – zależnie od polarności przenoszonego impulsu – znajduje się w stanie 
odcięcia. Odblokowanie toru dokonuje się za pośrednictwem transformatora impulsowego 
i stopnia OE (T1) sygnałem pobieranym z odpowiedniego bloku funkcjonalnego układu ste-
rującego.  Potencjometr w obwodach baz tranzystorów T2 i T3  umożliwia pełną  symetryza-
cję układu dla impulsów polarności dodatniej i ujemnej.  
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Skojarzenie w tandem tego rodzaju kluczy – jak to ukazuje rysunek 4.5 – daje struk-
turę funkcjonalnie identyczną z uprzednio omawianym przekaźnikiem rtęciowym. 

 
Rys. 4.5. Uproszczony schemat blokowy generatora BNC − typ RP-2 

Istotnie odmienny jest jednak układ jej napędu. Jego człony funkcjonalne,  
z symbolicznym oznaczeniem dokonywanych przez nie operacji, uwidacznia przed-
stawiony wyżej, uproszczony schemat blokowy generatora impulsów testujących  RP-2 
(Tail Pulse Generator). Ich sekwencję i długotrwałość ilustruje z kolei rysunek 4.6 
przedstawiający w przybliżeniu diagramy czasowe sygnałów „operacyjnych” , , ,  
i wyjściowych ,  oraz zwiernych zadziałań kluczy tranzystorowych , . 
 

 
Rys. 4.6.  Diagramy czasowe przebiegu impulsów i minioperacji w układzie generatora  RP-2 

W szczególności diagram  dotyczy ciągu impulsów pobudzających o zadanej, 
ustalonej częstotliwości repetycji. Jest on przekazywany równolegle do dwóch gałęzi, 
zawierających odpowiednio generator impulsu synchronizacyjnego oraz bramkowany 
subukład opóźniający. Przebiegi ich odpowiedzi ilustrują diagramy  i . Opadająca 
krawędź impulsu  uruchamia stopień napędzający klucz A. Uformowany w nim impuls 
wykonawczy odwzorowuje diagram  równoznaczny z diagramem stanu przewodzenia 
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(TAK/NIE) klucza A. W celu zapobieżenia równoczesnemu zamknięciu (przewodzeniu) 
obu kluczy załączenie klucza B następuje z opóźnieniem około 1 μs po wyłączeniu klu- 
cza A. Diagram  ukazuje przebieg impulsu wyznaczającego to opóźnienie. Jego tylne 
zbocze uruchamia monowibrator sterujący pracą klucza B, wymuszając w efekcie jego 
zamknięcie na przeciąg wygenerowanego impulsu . W tym interwale czasowym mieści 
się przebieg impulsu wyjściowego . 

Ostatni diagram ilustruje działanie układu minimalizującego efekt spiętrzeń formowa-
nych impulsów − ogranicznika współczynnika wypełnienia (duty factor limiter). Blokuje on 
tor impulsów pierwotnych  na okres minioperacji , ,  i  – od T1 do T2) bądź  
w przypadku włączenia dodatkowego opóźnienia, wnoszonego przez jego wewnętrzny 
monowibrator – od T1 do T3. Z założenia czas otwarcia klucza  jest równy ośmiu stałym 
czasowym opadania formowanego impulsu wyjściowego. W momencie T2 poziom impulsu 
stanowi więc zaledwie ⅓ promila jego amplitudy. Przy maksymalnej częstotliwości 
repetycji impulsów (50 kHz) efekt spiętrzania impulsów wyjściowych zaznacza się  
0.5-procentowym podwyższeniem amplitudy. Raz ustawiona wartość amplitudy 
utrzymywana jest na założonym, stałym poziomie ze stabilnością termiczną powyżej 
0.005%/oC i wrażliwością na zmiany (10%) napięcia sieci zasilającej mniejszą niż 0.003%.  

Organa regulacyjne generatora umożliwiają w szerokim zakresie ustawienie wartości 
parametrów roboczych (częstotliwość repetycji, czas narastania, czas opadania, amplituda   
i polarność impulsów) oraz wybór jego trybu pracy (z wewnętrznym lub zewnętrznym źró-
dłem impulsów pobudzających względnie z pobudzeniem jednorazowym, a także z wew-
nętrznym lub zewnętrznym referencyjnym źródłem poziomu napięcia). Dla przejrzystości 
schematu tylko niektóre z nich zostały na nim (symbolicznie) zasygnalizowane. 
Zastosowany w omówionych typach generatorów sposób pobierania i przetrzymywania 
próbek napięcia referencyjnego pozwala formować wyłącznie impulsy o słabo zaoblonym 
szczycie i eksponencjalnym spadku, nazywane żargonowo „impulsami z ogonem” (tail 
pulse). W niektórych przypadkach pomiarów testujących wymagane są impulsy z wy-
raźnie przedłużonym (płaskim) grzbietem (flat top pulse). Możliwość generacji takich im-
pulsów zapewnia układ generatora BNC typu PB-4. Rysunek 4.7 ukazuje jego uproszczony 
schemat blokowy. Podobnie jak uprzednio nieco, bardziej szczegółowo przedstawiono na 
nim obwody formowania impulsów wyjściowych. Im też poświęcimy więcej uwagi.  

 
Rys. 4.7.  Uproszczony schemat blokowy generatora impulsów BNC − typ  PB-4 
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Tor formowania impulsów wyróżnia się istotnymi zmianami w porównaniu z uprzed-
nio omówionymi generatorami. Tak więc, w układzie źródła napięcia referencyjnego w ce-
lu zwiększenia jego obciążalności wprowadzono szybki wtórnik scalony (WT). Radykalnie 
zmodyfikowano właściwy układ formujący. Zawiera on tylko jeden klucz na wejściu 
kaskady wzajemnie separowanych – wzmacniaczem operacyjnym (WZM.OP) – stopni 
kształtujących odpowiednio czoło i opadanie impulsu. Dzięki temu osiągnięto wzajemną 
niezależność regulacji czasów narastania i opadania. Wprowadzono nadto dodatkowy 
subukład sprowadzający – po wygaśnięciu impulsu wyjściowego – poziom linii bazowej 
praktycznie do potencjału masy (base line clamping − BLC). 

Proces formowania inicjuje impuls startowy pozyskiwany wybiorczo ze źródeł we-
wnętrznych (monowibratora lub klucza mechanicznego) bądź z generatora zewnętrznego. 
Aktywizuje on z założonym opóźnieniem tryger wyjściowy wytwarzający impuls 
synchronizacyjny ze stowarzyszonymi blokami spektrometru oraz kaskadę bloków funk-
cjonalnych napędu klucza (choppera). Elementy nastawcze tych bloków umożliwiają wy-
bór trybu formowania (TAIL PULSE / FLAT TOP IMPULSE) i wartości parametrów 
czasowych formowanego impulsu, takich jak szerokość jego grzbietu oraz czas nara- 
stania i opadania. Pierwszy z nich podyktowany jest długotrwałością zwarcia klucza  
ΔTON = tOFF  − tON. W tym interwale kształtuje się czoło impulsu wyjściowego.   
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Zależność powyższa utożsamia więc stałą czasową narastania impulsu ze stałą 
czasową drugiego obwodu formującego. 

Z chwilą otwarcia klucza rozpoczyna się rozładowywanie pojemności C1, wyrażające 
się eksponencjalnym spadkiem napięcia w obwodzie zawierającym R1 i C1  
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 Przenosi się on na wyjście jako sygnał cząstkowy Vo1(t)   
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Przebiegający równolegle proces rozładowania pojemności C2 uzupełnia formowany 

sygnał wyjściowy drugą składową  Vo2(t)  
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gdzie τ1 = R1C1 oraz  τ2 = R2C2,  zaś   t' = (t − tOFF). 
W ogólnym przypadku końcowy fragment impulsu jest złożoną funkcją stałych czaso-

wych τ1 i τ2. W przypadku dużych wartości stosunku stałych czasowych24 czynnik 
                                                 
24 W przypadku generatora PB-4 producent ustala tę relację nierównością:  τ1/τ2 > 10. 
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ułamkowy w zależności (4.7) zdąża do jedności. Wypadkowy przebieg tego fragmentu 
przyjmuje wówczas postać  
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Wtedy też czasy narastania (tr) i opadania (td) są określone wyłącznie odpowiednimi sta-
łymi czasowymi obwodów formujących τ2 i τ1, a ich regulacja jest wzajemnie niezależna. 

Silną zależnością obu tych parametrów charakteryzuje się natomiast wcześniejsza rea-
lizacja BNC generatora z jednym tylko kluczem w obwodzie próbkowania poziomu wzor-
cowego oraz kształtowania impulsu wyjściowego. Jej uproszczony schemat funkcjonalny      
przedstawiono na rysunku 4.8. Elementarna analiza sygnałowa prowadzi do wyrażeń opi-
sujących przebiegi czasowe wyróżnionych fragmentów formowanego impulsu. 

 
Rys. 4.8.  Uproszczony schemat blokowy generatora impulsów BNC − typ  GL-3   

Fragment pierwszy, obejmujący czoło i płaski grzbiet impulsu, dany jest równaniem   
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natomiast krawędź tylną (drugi fragment) impulsu opisuje zależność 
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przy czym RA przyjmuje różne wartości w zależności od nastawionego stopnia attenuacji  
(1×, 10×, 100×). 

Jeśli RA  >>R1+R2 
25, zależności (4.9) i (4.10) upraszczają się do wygodniejszych  

w praktyce postaci 

                                                 
25  W generatorze GL-3:  R1 = R2 = 50 Ω, natomiast decydująca o wartości RA zalecana wartość rezys- 

 tancji obciążenia Ro ≥ 1 kΩ. 
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Z kształtu powyższych zależności wynika priorytet nastawiania wartości czasu naras-
tania przed nastawianiem wartości czasu opadania impulsu. 

Prostotę struktury obwodów formujących okupiono więc ograniczeniem możliwości 
nastawczych parametrów czasowych impulsów. Wzbogacono natomiast sposoby pobudza-
nia generatora dodatkowym generatorem stochastycznego ciągu impulsów startowych  
(random trigger generator) oraz uzupełniono źródła poziomu wzorcowego generatorem  
napięcia narastającego / opadającego liniowo w czasie (ramp generator). 

Pierwszy z wymienionych pozwala upodobnić ciąg generowanych impulsów do ciągu 
impulsów uzyskiwanych z detektora promieniowania. Drugi natomiast wespół z układem 
próbkującym umożliwia generację impulsów o liniowo rosnącej/malejącej amplitudzie; tak 
utworzony zespół instrumentalny określany jest powszechnie według terminologii 
angielskiej mianem sliding pulse generator.  

Według intencji producenta generator GL-3 przeznaczony jest do testowania i kalibra-
cji spektrometrów amplitudowych w szerokim zakresie obciążalności częstotliwościowej 
(od 1 Hz do 1 MHz przy równomiernym rozkładzie czasowym impulsów oraz do 10 kHz 
przy  rozkładzie stochastycznym).  

Podstawowymi parametrami generatorów impulsów wzorcowych używanych do testo-
wania toru spektrometrii amplitudowej są nieliniowość całkowa i rozdzielczość amplitu-
dowa. Muszą one być co najmniej o rząd wielkości lepsze od odnośnych parametrów tes-
towanego bloku funkcjonalnego. Nadto wymagana jest wysoka precyzja regulacji oraz – 
zwłaszcza w pomiarach długotrwałych – stabilność (termiczna i czasowa) ustawień ampli-
tudy generowanych impulsów. O tych własnościach w istotnej mierze decydują organa re-
gulacyjne generatora (attenuatory). 

W rozwiązaniach konwencjonalnych tego typu generatorów regulacja amplitudy 
odbywa się  po obu stronach układu  choppera; na jego wejściu poprzez – z reguły poten-
cjometryczne –  ustawienie stałego poziomu wzorcowego oraz na jego wyjściu za pomocą 
przełączalnego dzielnika napięcia.  

 
       Rys. 4.9.  Attenuator wyjściowy generatora RP-2 
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Dla przykładu na rysunkach 4.9 i 4.10 przedstawiono konfiguracje takich attenuatorów 
zastosowanych odpowiednio w generatorach fabrycznych BNC – model RP-2 i  model 
PB-4. 

 
    Rys. 4.10.  Attenuator wyjściowy generatora  PB-4 

 
Niektóre rozwiązania jednostkowe opracowane na użytek własny projektantów odbie-

gają od ogólnie przyjętej zasady podwójnej regulacji amplitudy. Z różnych względów re-
zygnują one z wyjściowego tłumika uformowanych impulsów, przenosząc ciężar regulacji 
wyłącznie na attenuator napięcia referencyjnego. Wynika stąd konieczność odpowiedniego 
rozszerzenia jego zakresu regulacji. Pod tym względem dogodnymi okazują się dzielniki 
napięcia typu Kelvina−Varleya [53]. W specjalizowanych generatorach impulsów testują-
cych opracowanych w laboratoriach CNEN i CSNEF26  [54-56] wykorzystano alternatywne 
konfiguracje tego rodzaju attenuatorów, o firmowych nazwach dekavider oraz dekapot 
(odpowiednio: typ ESI-DV411 oraz ESI-DP131127). Przedstawiono je schematycznie na 
rysunku 4.11. 

 

 
 

Rys. 4.11.  Alternatywne konfiguracje dzielnika napięcia Kelvina−Varleya: 
a) dekavider;   b) dekapot 

                                                 
26 Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, Roma, Centro Studi Nucleari Enrico Fermi, Milano. 
27 Electro Scientific Industries (ESI). 
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Precyzyjne, wysoko stabilne, wielodekadowe dzielniki napięcia umożliwiają osiąg-

nięcie wymaganej rozdzielczości  pulsera  oraz powtarzalności i stałości ustawień amplitu-
dy generowanych impulsów. Przełączane manualnie nie zapewniają pożądanej szybkości 
tych operacji i – w konsekwencji – odpowiednio krótkiego czasu pełnego cyklu pomiarów 
testujących. Z tego względu podejmowano szereg prób zastąpienia regulacji analogowej – 
cyfrową z wykorzystaniem techniki komputerowo wspomaganego sterowania systemu 
pomiarowego (np. [43, 57, 58]).  

Eksponentem powyższych tendencji jest aktualnie produkowany przez BNC generator 
typu PB-5 [48]. Realizuje on wszystkie funkcje generatora PB-4 i z tego względu 
nazywany jest przez producenta jego „sukcesorem”. Istotną jego cechą wyznaczającą nowy 
standard dla generatorów tego rodzaju jest sterowanie cyfrowe przez własny mikroprocesor 
wszystkich operacji wewnętrznych oraz dostosowanie do zdalnej kontroli przez zewnętrzny 
komputer PC, stwarzając dogodne warunki dla pełnej automatyzacji pomiarów testujących,  
w których generator ten byłby użyty.  Generator oferuje szeroką gamę wyborów: trybu pra-
cy, kształtu impulsów, oraz wartości ich parametrów znamionowych. Poglądowo ilustruje 
ją, zaczerpnięty z opisu fabrycznego, schemat dwupoziomowego menu generatora przed-
stawiony na rysunku  4.12.  

 
Rys. 4.12.  Model menu generatora PB-5 
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Liniami przerywanymi zarówno w menu głównym, jak i w każdym submenu  wydzie-
lono informacje uwidaczniane stale na wyświetlaczu LCD. Pozostałe wywoływane są przez 
użytkownika ogólnie stosowanym sposobem przewijania (scrolling  up/down). Podane 
przykładowo liczby w blokach menu drugiego poziomu sygnalizują jedynie maksymalną 
liczbę cyfr znaczących  determinujących wartość danego parametru. Dotyczy to części re-
gulowanych parametrów, jak częstotliwość repetycji, szerokość impulsu, opóźnienie oraz 
amplituda. W szczególności przedziały ich regulacji wynoszą odpowiednio: 

− częstość repetycji: 2.0 Hz ÷ 500 kHz, 
− szerokość impulsu: 100 ns ÷ 1 ms, 
− opóźnienie: 250 ns ÷ 10 ms, 
− amplituda: 0.0 ÷ 10.0 V. 
 

Skokowo, według zadanej programowo sekwencji (ukazanej w subnotkach bloków 
drugiego poziomu) ustawiane są natomiast wartości czasów narastania i opadania impulsu 
oraz attenuacji impulsu wyjściowego. 

Przytoczmy wreszcie wartości, najważniejszych bodaj w pomiarach testujących anali-
zatorów wielokanałowych, parametrów generatora PB-5: 

− rozdzielczość amplitudowa: 155 μV, 
− nieliniowość całkowa: ± 15 ppm, 
− drżenie (jitter): ± 10 ppm, 
− stabilność temperaturowa28:  ± 5 ppm/°C  (w zakresie temperatur od 20°C do 45°C). 
  

                                                 
28 Producent nie podaje stabilności długoterminowej. 
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5. Wektorowe przyrządy pomiarowe 

5.1. Woltomierze wektorowe (VVM) 
Mianem tym określany jest dwukanałowy przyrząd pomiarowy do pomiaru napięć 

dwu sinusoidalnie zmiennych sygnałów oraz kąta ich wzajemnego przesunięcia fazowego. 
Zasadę jego działania przypomnimy, wykorzystując przedstawioną na rysunku 5.1 naj-
prostszą  konfigurację analogową. 

 
Rys. 5.1.  Ilustracja zasady działania woltomierza wektorowego 

 
W wersji tej, stosowanej w pomiarach przepustowości zespolonej czwórników, z mo-

cy założenia znana jest amplituda sygnału referencyjnego Vref m, który wykorzystywany jest 
zarazem jako sygnał wejściowy testowanego układu. Odpowiedź tego układu na wymu-
szenie referencyjne Vref  stanowi więc w rozważanym przypadku sygnał wejściowy Vi  
woltomierza wektorowego.  

Obydwa sygnały opisują odpowiednio równania: 
  

                      )(sin)( tVtV mrefref ω=                                                                    (5.1) 
 

                             )(sin)( ϕ+ω= tVtV mii                                                                    (5.2) 
 

gdzie Vref m i Vi m stanowią ich amplitudy, ω ich wspólną pulsację, a  ϕ przesunięcie fazowe 
sygnału w badanym czwórniku. 

U podstaw metody pomiarowej leży spostrzeżenie, że składowe (rzeczywista i uro-
jona)  zespolonej amplitudy sygnału wejściowego są odpowiednio równe (uśrednionym) 
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iloczynom funkcji czasowego przebiegu tego sygnału oraz pary identycznych sygnałów 
referencyjnych przesuniętych wzajemnie w fazie o 90°. 

Na użytek bieżącej analizy symbolem iV̂  oznaczmy zespoloną amplitudę  impulsu  
wejściowego (5.2).   

                            ϕ= j
mii eVV̂                                                                             (5.3) 

 

Jej składowe przyjmują postać: 
                                                       

                     ϕ= cos}ˆ{Re mii VV     (5.4) 

 ϕ= sin}ˆ{Im mii VV                                                                       (5.5) 
 

Operacje mnożenia i uśredniania prowadzą kolejno do wyrażeń: 
− w kanale A: 

                            [ ]ϕω+ϕω=

=ωϕ+ω=

sin)2(sincos)(sin
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− w kanale B: 
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gdzie  n  jest możliwie dużą liczbą całkowitą. 

Jak łatwo zauważyć, wyrażenia (5.4) i (5.7) oraz (5.5) i (5.9) różnią się tylko wartością 
czynnika skalującego. 

Kojarząc zatem odnośne wyrażenia, dochodzimy ostatecznie do zależności wiążącej 
poziomy napięć wyjściowych obu kanałów (VA i VB) z amplitudą impulsu wejściowego oraz 
jego przesunięciem fazowym względem podstawowego sygnału referencyjnego:   
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Dostatecznie liczny zbiór wartości parametrów opisanych powyższymi formułami 

uzyskany w pomiarach przy różnych częstotliwościach wyznacza dwie podstawowe cha-
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rakterystyki badanego czwórnika: amplitudową i fazową. Odnośne procedury obliczeniowe 
nie wymagają komentarza.  

Woltomierz wektorowy w przedstawionej wyżej konfiguracji daje się w zasadzie łat-
wo skonstruować samodzielnie na komercyjnie dostępnych podzespołach (np. [59]). Rów-
nie łatwo można zestawić układ woltomierza wektorowego pracujący na innej zasadzie, 
a stanowiący w istocie zespół formalnie niezależnych przyrządów pomiarowych: wolto-
mierza napięcia zmiennego oraz fazomierza impulsowego [60]. Najprostszą konfigurację 
analogową  takiego zestawu ilustruje schematycznie rysunek 5.2. 

 

   Rys. 5.2.  Schemat blokowy zestawu woltomierza wektorowego 

Funkcje poszczególnych bloków zestawu opisują odpowiednie symbole ideograficzne. 
Gałąź pomiaru napięcia (VM) zawiera wzmacniacz o regulowanym zakresie pomiarowym 
oraz wskaźnik wychyłowy (V). Jest ona przełączana alternatywnie do kanału A lub B. Nie-
co bardziej złożony obwód fazomierza (ϕM) tworzą natomiast: para bloków kształtujących 
(wzmacniaczy-ograniczników), para prostych stopni różniczkujących, para diod szerego-
wych, przerzutnik bistabilny, źródło prądowe, klucz tranzystorowy i wskaźnik wychyłowy 
(ϕ). Narastające zbocza uformowanej fali prostokątnej dokonują na przemian zmiany stanu 
przewodzenia przerzutnika na czas Δt liniowo zależny od kąta przesunięcia fazowego ϕ.  

Na takie interwały w każdym okresie sygnału przyłączane jest źródło prądowe o wy-
dajności ICS do wyjściowego przyrządu wychyłowego (miliamperomierza). Wskazywana 
przezeń średnia wartość prądu mAi  wyznacza wartość przesunięcia fazowego 

                         ][2 radi
I mA

CS

π
=ϕ                                                                       (5.12) 

Zakres przydatności tego rodzaju układów ograniczony jest jednak do relatywnie nis-
kich częstotliwości (rzędu kilkudziesięciu kHz). 

Pożądaną, wysoką precyzję pomiaru w wymaganym, szerokim paśmie częstotliwości 
daje się jednak osiągnąć w znacznie bardziej rozbudowanym układzie VVM dokonującym 
pomiaru przesunięcia fazowego na zmniejszonej częstotliwości tzw. techniką koherent-
nego próbkowania  (synchronous sampling technique). Reprezentatywnym przykładem jej 
zastosowania jest woltomierz wektorowy produkcji czołowej firmy światowej Hewlett-
Packard Model HP 8405A [61, 62]. Zwięzły opis funkcjonalny urządzenia zostanie 
przeprowadzony na podstawie przedstawionego na rysunku 5.3 uproszczonego schematu 
blokowego.  
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Rys. 5.3.  Uproszczony schemat blokowy woltomierza wektorowego  HP 8405A 

       
Szarą fakturą wyróżniono na nim bloki funkcjonalne wykonujace operacje właściwe 

dla tej techniki. Operacja przetwarzania sygnałów wejściowych dokonywana jest metodą 
stroboskopową w dwu pierwszych blokach29 sond pomiarowych obu kanałów  A i B. 
Pierwszy z nich – mostkowa bramka 4-diodowa – pobiera próbki periodycznego sygnału 
wysokiej częstotliwości w chwilach odległych o czas tp nieznacznie przewyższający 
założoną wielokrotność okresu sygnału wejściowego. Drugi natomiast podnosi wydajność 
próbkowania i przetrzymuje pobrane próbki do momentu kolejnego próbkowania, efektem 
czego jest bieżąca, niskoczęstotliwościowa rekonstrukcja obrazu przebiegu wejściowego.  

Zadaniem dalszych, podobnie wyróżnionych, bloków VVM jest generacja impulsów 
próbkujących zgodnie z wymogami przyjętej metody. Bezpośrednim ich źródłem jest blok 
generatora impulsów próbkujących złożony z dwu (nieuwidocznionych na schemacie) 
podzespołów: wyzwalanego aktywnego stopnia formującego oraz  generatora stero-
wanego napięciem (VTO). Pierwszy z subukładów  determinuje szerokość generowanych 
impulsów  (~300 ps), drugi natomiast – uwarunkowaną odpowiedzią układu porównania 
fazy (APC) – ich częstotliwość. Podstawowy człon bloku (APC) stanowi pętla synchro-
nizacji fazowej (PLL)30, a jego dopełnienie – pełniący funkcję źródła częstotliwości 
referencyjnej – generator kwarcowy  (20 kHz). Z blokiem (APC) współpracuje blok 
wstępnego dochodzenia do zaskoku PLL. W efekcie łącznego działania obu tych bloków 
częstotliwość generatora VTO zostaje doprowadzona do poziomu odpowiadającego 
krawędzi zakresu chwytania (zaskoku) układu i następnie na nim permanentnie utrzy-
mywana. Jego wartość fz jest równa różnicy częstotliwości sygnału wejściowego  fi oraz 
częstotliwości referencyjnej  fref 

31.  

                                                 
29 W terminologii anglosaskiej określanych również mianem: sampling-type harmonic mixer. 
30  VTO −  Voltage Tunable Oscillator,  APC − Automatic Phase Control, PLL − Phase-Locked Loop. 
31  Ogólnie wyraża ją  związek:   fz = (fi ± fref)/ N, przy czym  fz ≡ fprób. 
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Kąt przesunięcia fazowego θo sygnału wyjściowego względem wejściowego wynosi 
wówczas [63] 
 

                           
N

ff refi
o α

−π
=θ

)(2
                                                                      (5.13) 

gdzie:  α  – wzmocnienie w pętli PLL, N  –  liczba całkowita (najczęściej równa 1). 
Dzięki tej różnicy faz, na wyjściach obu sond próbkujących otrzymuje się przeska-

lowane w czasie repliki pierwotnych sygnałów wejściowych. W konsekwencji zachowują 
one bez zmiany wzajemne przesunięcie fazowe. Technika próbkowania zapewnia natomiast 
zachowanie pierwotnej skali amplitudowej. Wtórne sygnały niosą więc podstawowe 
informacje o parametrach będących przedmiotem naszego zainteresowania. Pomiar ich 
odbywa się w opisany uprzednio sposób. 

Do pomiaru amplitud służy przełączany na alternatywne kanały analogowy 
woltomierz wartości średniokwadratowej napięcia. W układzie pomiaru przesunięcia 
fazowego sygnałów obu kanałów zastosowano  metodę impulsową wzbogaconą o pomo-
cnicze subukłady zerowania i przełączania trybu pracy fazomierza (noninverted / inverted 
mode) oraz przesuwania zera (offset) jego wskaźnika analogowego.   

5.2. Wektorowe mierniki impedancji 

Z zasady działania woltomierza wektorowego wynika wymaganie, aby  źródła napięć 
wejściowych (referencyjnego i mierzonego) miały wspólną podstawę łączoną z jego masą 
(chassis ground). W pomiarach przepustowości zespolonej czwórników (wzmacniaczy) 
warunek ten jest z reguły spełniony. Wykorzystanie woltomierza wektorowego do pomiaru 
impedancji wziernej (wejściowej lub wyjściowej) wzmacniaczy, jak ukazano wcześniej na 
rysunku 3.9,  umożliwia specjalna sonda pomiarowa z (toroidalnym) transformatorem prą-                        
dowym. Schemat tak właśnie skonfigurowanego układu  analogowego  przedstawia rysu-
nek  5.4. 

 

Rys. 5.4.  Schemat blokowy analogowej wersji wektorowego miernika impedancji 
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       Nietrudno zauważyć, że stanowi on w zasadzie połączenie zespołu elementów wejś-
ciowych układu z rysunku 3.9 z zespołem bloków funkcjonalnych układu z rysunku 5.1.  
W kontekście przedstawionych uprzednio opisów i analiz obu tych struktur wydaje się 
zbędne powtarzanie ich w ścisłej relacji do  schematu z powyższego rysunku.  

Podobnie, wyposażenie standardowego układu woltomierza wektorowego w wejścio-
wy stopień z transformatorem prądowym przekształca go w specjalizowany przyrząd do  
pomiarów impedancji „uziemionych”. Reprezentatywnym przykładem takiej realizacji jest 
wysoce zautomatyzowany przyrząd produkcji fabrycznej model  HP  4815A [64, 65]. Ry-
sunek 5.5 przedstawia jego uproszczony schemat blokowy.  

 

Rys. 5.5.  Uproszczony schemat blokowy wektorowego miernika impedancji HP 4815A 
 
Na schemacie wyeksponowano elementy odróżniające ten układ od typowego układu 

VVM. Tak więc transformator prądowy oraz układy próbkujące (samplery) kanału napię-
ciowego  i prądowego pomieszczono konstrukcyjnie w jednej wspólnej sondzie pomiaro-
wej. Ze względu na tak bliskie ich sąsiedztwo i związane z nim narażenie na efekt przesłu-
chu (crosstalk) są one sterowane parą przesuniętych w czasie impulsów próbkujących. Stąd 
też, w celu kompensacji opóźnienia odpowiedzi samplerów w kanale napięciowym, 
wprowadzono (nieuwidocznioną na schemacie) paskową linię opóźniającą.  

Po wtóre, układ – z założenia – pracuje w  trybie prądowym (constant current mode). 
Jest on realizowany w pętli automatycznej regulacji poziomu  obejmującej kanał prądowy 
oraz modulator sygnału testującego. Dzięki utrzymywaniu stałego poziomu prądu sygnału 
testującego spadek napięcia na podlegającej pomiarowi impedancji (DUT) jest wprost pro-
porcjonalny do jej wartości. Po detekcji i właściwym dla danego zakresu pomiarowego 
przeskalowaniu uzyskuje się – wyrażoną w omach – wartość mierzonej impedancji. Uzys-
kany rezultat ukazywany jest przez woltomierz analogowy. Analogiczny sposób wizu-
alizacji wyniku zastosowano w torze pomiaru przesunięcia fazowego. 
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Z uwagi na prostotę prezentacji, na rysunku 5.5 skrajnie uproszczono struktury 
blokowe pętli synchronizacji fazowej PLL oraz fazomierza. W omawianym modelu nie 
odbiegają one zasadniczo od uprzednio opisanych konfiguracji. Ukazany na schemacie 
blokowym czysto omowy rezystor wzorcowy Rwz (100 Ω/0o) przeznaczony jest do szyb-
kiego sprawdzania przyrządu.   

W tej kategorii przyrządów pomiarowych godny odnotowania jest wektorowy miernik 
impedancji model HP 4193A [66]. Wyróżnia się on pełną, wspomaganą mikro-
procesorowo, automatyzacją procedur pomiarowych, cyfrową wizualizacją rezultatów 
pomiaru oraz nową, oryginalną techniką generacji impulsów próbkujących. Dla przybliże-
nia Czytelnikowi ostatniej z wymienionych cech odwołajmy się do przypisu 31. Określa on 
wartość częstotliwości impulsów próbkujących w warunkach zaskoku pętli PLL. W przy-
padku zmiany częstotliwości sygnału wejściowego następuje chwilowe „wytrącenie” pętli  
z zakresu zaskoku. Wolną od tego efektu jest nowa metoda nazwana przez jej autorów 
mianem Synchronized Mixing Down Sampling Method. Jej zasadę ilustruje rysunek 5.6. 

 

 

Rys. 5.6.  Ilustracja alternatywnej metody generacji sygnału próbkującego 

 
Symbolami RF i IF oznaczono tu (w notacji [66]) odpowiednio częstotliwość sygnału 

wejściowego oraz częstotliwość jego repliki niskoczęstotliwościowej. Sygnał 
determinujący częstotliwość impulsów próbkujących wytwarzany jest w kaskadzie 
subukładów: podwójnie zrównoważony mieszacz, filtr dolnoprzepustowy i dzielnik 
częstotliwości. Koncepcja metody oparta jest na prostym przekształceniu arytmetycznym 

  
 

                      (a + b)   ≡  (c + a) – (c – b)                                                            (5.14) 
 
Odnosząc go do częstotliwości RF, IF oraz przyjętej przez konstruktora wartości częstotli-
wości pomocniczej (c =300 MHz) możemy napisać  
 
 

                    (RF + IF)  ≡  (300 MHz + RF) −  (300 MHz – IF)                        (5.15) 
 
 

Sygnały (300 MHz + RF) oraz (300 MHz – IF), tworzone są w bardzo złożonych 
blokach funkcjonalnych przyrządu. Uzyskana w efekcie ich mieszania składowa różnicowa,  
po odfiltrowaniu  w filtrze dolnoprzepustowym, stanowi pożądany sygnał o częstotliwości 
(RF + IF). 
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Wymienione wyżej, szczególne cechy przyrządu ilustruje schematycznie rysunek 5.7. 
W torze analogowym zastosowano wspólny dla obu kanałów zespół subukładów detekcji 
amplitudy i fazy. 

 
Rys. 5.7.    Schemat blokowy model HP 4193A Vector Impedance Meter 

Jest on przełączany sekwencyjnie na tor pomiaru 1̂V   i  2V̂ , a wyniki tych pomiarów 
po przemianie a/c w stowarzyszonych przetwornikach analogowo-cyfrowych typu dual- 
-slope, są przekazywane do pamięci bloku cyfrowego przechowującej również dane 
układowe związane z transformacją prądu wejściowego. Obliczone na ich podstawie warto-
ści modułu impedancji |Z| oraz wzajemnego przesunięcia fazowego ϕ są ukazywane na wy-
świetlaczu cyfrowym [DISPLAY]. Na schemacie zasygnalizowano możliwości współpracy  
z zewnętrznym systemem sterowania komputerowego [HP-IB] oraz rejestracji analogowej 
wyników pomiarów [WY. ANAL].  

Prądowy tryb pracy przyrządu oraz charakterystyka przenoszenia wejściowego trans-
formatora prądowego decydują głównie o zakresach pomiaru impedancji oraz częstotli-
wości sygnału testującego. Wynoszą one odpowiednio:     
− |Z|  =   〈10 mΩ ÷ 120 kΩ〉, 
−  f   =  〈400 kHz ÷ 110 MHz〉.   
Zakres pomiaru kąta fazowego  ϕ  rozciąga się natomiast od  –180° do  +180°.     

Technika woltomierza wektorowego została również wykorzystana w szeregu bardziej 
zaawansowanych urządzeń pomiarowych. Typowym przykładem takiej implementacji jest 
popularny analizator32 HP 4194A z rodziny przyrządów33 pracujących „metodą mostka 
samoczynnie równoważonego” (Auto Balancing Bridge Method) [67, 68].  
                                                 
32  Impedance/Gain-Phase Analyzer. 
33 HP 4274A/75A, HP 4276A/77A, HP 4278A/84A, HP 4192A/94A, HP 4193A, HP 4194A,  

HP 4294A, HP 42941A. 
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Rysunek 5.8 przedstawia w skrajnym uproszczeniu schemat jego części analogowej. 
Zawiera ona trzy grupy bloków funkcjonalnych: zespół źródeł sygnałów analogowych 
(source), przemiennik sygnału  (transducer) i detektor stosunku wektorów (vector ratio 
detector). Pierwszą z nich przedstawiono w najbardziej uproszczonej formie, oznaczając ją 
akronimem OSC. W istocie jest to złożony syntetyzator sygnałów harmonicznych różnych 
częstotliwości, w tym też sygnału testującego. Grupa druga obejmuje zespół bloków 
funkcjonalnych, których bliższy opis wykracza poza założone ramy niniejszej monografii. 
Na schemacie ukazano tylko niezbędne do opisu realizowanych w niej operacji. Trzecią 
grupę stanowią człony funkcjonalne detektora ilorazu wektorów (vector-ratio detector). 
Zarówno w grupie drugiej, jak i trzeciej łatwo dostrzec elementarne konfiguracje wolto-
mierza wektorowego. 

 
Rys. 5.8.  Uproszczony schemat części analogowej analizatora impedancji HP 4194A. Symbolami HP 
(High potential), LP (Low potential) oraz HC (High current), LC (Low current) oznaczono odpowiednio 

napięciowe i  prądowe gniazda  wejściowe 
Jądrem w układzie pomiarowym jest transducer – instrumentalny eksponent metody.  

Dla jej przypomnienia skorzystamy z przedstawionego na rysunku 5.9 uproszczonego  
schematu zastępczego mostka samoczynnie równoważonego. Tworzą go dwa ramiona im-
pedancyjne (Zx, Rr) oraz dwie gałęzie z zsynchronizowanymi (identycznej częstotliwości), 
generatorami napięcia (EDUT, ERr). 

 
      Rys. 5.9.  Dwugeneratorowy model mostka samoczynnie równoważonego 
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Efekt samobalansowania mostka osiągnięto przez uzależnienie amplitudy i fazy napię-
cia  ERr  od prądu w gałęzi detektora zera (D). Uzależnienie to na rysunku 5.9 zaznaczono 
symbolicznie linią przerywaną. Oczywisty warunek zrównoważenia mostka wyraża zależ-
ność  
 
                  DUTRr II ˆˆ −=                                                                                 (5.16) 
 
Rozwińmy to równanie z powiązaniu z elementami układowymi mostka  
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Łatwo zauważyć, że jest ono spełnione, gdy  
 

                     θ = −ϕz + π                                                                                     (5.18) 
 
Wówczas moduły napięć i impedancji wiąże relacja 
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Wymaganie (5.18) realizowane jest w układzie transducera. W pierwszym jego 
stopniu (konwerterze I−V) prądowy sygnał niezrównoważenia ulega przemianie na 
proporcjonalny sygnał napięciowy.  W stopniu następnym (detektorze fazy) następuje 
dekompozycja  tego sygnału na składowe: rzeczywistą i urojoną, które po odfiltrowaniu są 
wykorzystane do modulacji odpowiednich składowych sygnału testującego. Uformowany  
z nich sygnał wypadkowy niesie w konsekwencji informację o kącie fazowym ϕz spełniając 
częściowo wymagania warunku (5.11). Całkowite jego dopełnienie zapewnia inwertujący 
wzmacniacz wyjściowy transducera. Opisany skrótowo34 proces przebiega automatycznie 
w szerokim, znamionowym przedziale częstotliwości35. Jego finalnym efektem jest 
generacja napięciowego sygnału kompensacyjnego ERr. Pomiar tego napięcia  (amplitudy  
i fazy), jak i napięcia EDUT dokonywany jest sekwencyjnie; bądź techniką analogowego 
woltomierza wektorowego (w HP 4194A), bądź techniką cyfrową (w HP 4294A). W obu 
przypadkach uzyskuje się wartości modułów |EDUT|, |ERr| umożliwiające, przy zadanej 
wartości rezystancji referencyjnej Rr, obliczenie modułu impedancji Zx. 
 

                  r
Rr

DUT
x R

E
E

Z =                                                                           (5.20) 

 

W podobnych procedurach wyznaczana jest wartość kąta przesunięcia fazowego ϕz. 

                                                 
34 Na miarę uproszczenia, przedstawionej na rysunku 5.7, struktury układu. 
35 100 Hz ÷ 40 MHz  w modelu HP 4194A  oraz  40 Hz ÷110 MHz w modelu HP 4294A.  
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Cykl pomiarowy, jak również wszelkie przeliczenia przebiegają automatycznie pod 
nadzorem autonomicznych procesorów cyfrowych według programów zaimplementowa-
nych w ich pamięciach oraz wprowadzanych do nich manualnie danych. Ostateczne wyniki 
pomiarów wyświetlane są na panelu odczytowym stosownie do wyboru; albo jako wartości 
„punktowe” ( |Z |, |Y  |, ϕ, R, X, G, B, L, C, D, Q ), albo w formie wykresów zależności danego 
parametru od częstotliwości i napięcia.  

Przyrząd dedykowany jest głównie do pomiarów impedancji samodzielnych elemen-
tów dyskretnych. Przystosowanie go do pomiaru impedancji wziernej układów, jak impe-
dancja wejściowa lub wyjściowa wzmacniacza, wymaga użycia specjalnej przystawki 
z sondą pomiarową  (Impedance Probe Kit), wiąże się to jednak z pewnymi ograniczeniami 
możliwości pomiarowych przyrządu. Rysunek 5.10 przedstawia w uproszczeniu strukturę 
takiej sondy przeznaczonej do współpracy wyłącznie z analizatorem HP 4194A [69]. 
 

 
Rys. 5.10.  Sonda z przystawką HP 41941A/B   
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6.  Pomocnicze  przyrządy i układy  

6.1. Referencyjny wzmacniacz okienkowy 
W podrozdziale 3.3. poświęconym metodom pomiaru liniowości wzmacniaczy  

w omawianym tam zestawie do pomiaru nieliniowości całkowej wzmacniaczy okien-
kowych zasadniczą funkcję pełnił referencyjny wzmacniacz tego samego rodzaju. Jako 
instrument wzorcowy musi on spełniać wysokie wymagania stawiane w ogólności tego ro-
dzaju urządzeniom.  Mając je na uwadze, pragnąc zarazem ułatwić samodzielne skon-
struowanie takiego wzorca, włączono szczegółowy projekt układu wzmacniacza okien-
kowego do powoływanych uprzednio wielokrotnie zaleceń normalizacyjnych IEC [33]. 
Jego schemat ideowy przedstawia rysunek 6.1. 

 
Rys. 6.1.  Schemat referencyjnego wzmacniacza okienkowego 

(Copyright © 1992 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch) 
 

Cechy przyrządu wzorcowego układ zawdzięcza optymalnej konfiguracji, jak również 
doborowi rodzaju i jakości użytych podzespołów i elementów składowych. Przyjęta 
konfiguracja istotnie spełnia stawiane jej wymagania [4, 11]. Odnośnie do elementów dys-
kretnych przytoczmy rekomendacje projektantów układu. W szczególności, wszystkie re-
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zystory nieindeksowane powinny być warstwowo-metalowe, natomiast indeksowane 
gwiazdką (*) – warstwowo-węglowe. Z kolei P-1 i P-2 to 10-obrotowe potencjometry 
drutowe (helipoty), a wszystkie diody są typu Schottky’ego  1N5712.  

Główne wymagania stawiane wzmacniaczowi operacyjnemu IC1 dotyczą szybkości, 
stabilności i liniowości. W szczególności żąda się, aby szybkość narastania odpowiedzi 
(slew rate) wynosiła co najmniej 100 V/μs, układ pracował stabilnie przy wzmocnieniu  kF  
(z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego) równym 2.5 oraz zapewniał liniowość przeno-
szenia aż do poziomu Vo=10 V przy Io = 20 mA.  Według tych kryteriów wybrano układ 
scalony typu HA-2542. Wzmacniacze operacyjne innego typu mogą wymagać zastosowa-
nia wyjściowego buforu dla uzyskania wymaganego poziomu prądu obciążenia. 

Zasadniczym wymogiem dotyczącym drugiego ze wzmacniaczy (IC2) jest wysoka re-
zystancja wejściowa. Z tego też względu dopuszcza się użycie dowolnego typu wzmac-
niacza o wzmocnieniu jednostkowym zawierającym w stopniu wejściowym tranzystor 
polowy (FET), np. TL-082  lub LF-412. 

Ogólne zalecenia normalizacyjne IEC wykluczają w zasadzie stosowanie w pomiarach 
testujących standardowych modułów elektronicznej aparatury jądrowej. Mając to na wzglę-
dzie, autorzy odnośnych zaleceń udostępnili przedstawioną wyżej dokumentację techniczną 
wzorcowego wzmacniacza okienkowego do ewentualnego wykorzystania przez użytkowni-
ków w samodzielnej realizacji układu. Podobną pomoc techniczną stanowi zamieszczony 
niżej schemat mostka do pomiaru nieliniowości wzmacniaczy.     

6.2. Mostek do pomiarów nieliniowości wzmacniaczy36  
Zaprojektowany specjalnie do  pomiarów techniką  buckingu blok funkcjonalny, któ-

rego schemat przedstawiono na rysunku 6.2, obejmuje przełączaną parę identycznych 
rezystorowych „mostków” różnicowych (R1-R2 i R4-R5)37 oraz dwustopniowy wzma-
cniacz z diodowymi ogranicznikami amplitudy.  

Zgodnie z właściwą dla tej techniki procedurą pomiaru wstępne równoważenie układu 
dokonywane jest z mostkiem (R1-R2) o „ułamkowym wzmocnieniu” *

vMk = 0.5.  Zasadni-
czy pomiar następuje w drugim etapie po przełączeniu układu (przełącznikiem S) na mos-
tek (R4-R5) wbudowany trwale w strukturę stowarzyszonego wzmacniacza. Wzmacniacz 
ten – nazywany umownie „wzmacniaczem mostkowym” – zawiera dwie sekcje inwertujące 
o bardzo podobnej konfiguracji. Ich podstawowymi członami są szybkie wzmacniacze ope-
racyjne IC1 i IC2. Pomocnicze wzmacniacze 2 × IC3, wspólnie ze stowarzyszonymi obwo-
dami inercyjnymi tworzą pętle stabilizacji poziomu metodą „kompensacji wprzód”, reduku-
jąc  inherentne napięcia niezrównoważenia (voltage offset) wzmacniaczy głównych. Pierw-
szą sekcję wyposażono w dodatkowy obwód „zerowania” dla kompensacji offsetu źródła 
sygnału.  Racjonalne rozłożenie wzmocnienia na dwie sekcje (kv1=1.33 i  kv2=7.5) zapewnia 
osiągnięcie wymaganej szybkości przy  założonym globalnym wzmocnieniu  kvM = 10. 

Charakterystykę przejściową wzmacniacza formują dwustronne, równoległe obcinacze 
diodowe; pierwszy  w obwodzie sprzężenia zwrotnego wzmacniacza IC1 i drugi w obwo-

                                                 
36 W źródłowym dokumencie IEC [9] określany mianem Nonlinearity Bridge with Amplifier. 
37 Oznaczenia wg oryginalnego schematu IEC. 
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dzie wyjściowym wzmacniacza IC2. Ich działania są wspomagane przez diodowe sieci 
polaryzacji spoczynkowej, które zabezpieczają układ przed oscylacjami przy przechodzeniu 
w stan nasycenia. Wchodzące w ich skład rezystory R12, R13, R27 i R28 stanowią krytycz-
ne elementy tych obwodów i wymagają czasem drobnej korekcji w przypadku wystąpienia 
oscylacji. 

Ograniczające działanie diod rozpoczyna się z chwilą przekroczenia poziomu odpo-
wiedzi wzmacniacza równego  ± 0.55 V. Do tej wartości układ pracuje liniowo. Po jej prze-
kroczeniu układ wchodzi w zakres wzrastającej nieliniowości, osiągając stan pełnego nasy-
cenia  powyżej poziomu ± 0.9 V. 

 

Rys. 6.2.  Schemat ideowy  „mostka” do pomiaru nieliniowości wzmacniaczy 
(Copyright © 1992 IEC Geneva, Switzerland.www.iec.ch) 

 
W stopniach wzmacniających  (IC1 i IC2) wymagane są wzmacniacze o dużej 

wartości pola wzmocnienia (gain-bandwidth product) przy umiarkowanym wejściowym 
prądzie polaryzacji (input bias current). Zastosowane w układzie wzmacniacze operacyjne 
typu HA2539 dobrano właśnie według takiego kryterium.  

Bardzo niskim wejściowym prądem niezrównoważenia (input offset current) powinny 
się natomiast odznaczać wzmacniacze transkonduktancyjne (IC3). Podwójny wzmacniacz 
typu CA3280 dobrze spełnia ten warunek (wg danych katalogowych:  Ioffset ≤ 0.2 μA  przy  
Ibias = 100 μA oraz  Voffset  ≤ 3 mV). 

Ze względu na pożądaną dużą szybkość przełączania w sieciach diodowych obcinaczy 
zastosowano diody z barierą Schottky’ego typu 1N5712.  
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6.3.  Układ kontroli ustawienia obwodu PZC 
(Pole-Zero Adviser) 

W podrozdziale 3.6 omówiono zasadę działania takiego układu i podano lapidarny 
opis funkcjonalny jego wersji z szeregowym kluczem tranzystorowym (MOS-FET). 
Uzupełnieniem jego jest przedstawiony na rysunku 6.3 schemat ideowy jednej z możliwych 
realizacji praktycznych.  

 

 
Rys. 6.3.   Schemat ideowy układu  Pole-Zero Adviser 

W dwu jego równoległych gałęziach przeprowadzane są różne operacje: w górnej – 
formowanie impulsu bramkującego, a w dolnej – rozpoznawanie (identyfikacja) stanu usta-
wienia badanego obwodu PZC. Obydwie operacje inicjowane są przez impuls wyjściowy 
wzmacniacza głównego (rys. 3.39). Moment jego pojawienia się na wejściu monitoruje 
komparator  ULY7710 a jego odpowiedź stanowi reper czasowy dla kaskady mono-
wibratorów (2 × SN74123) generujących impulsy czasu opóźnienia  top oraz czasu 
otwarcia bramki tbr. Długotrwałości tych interwałów podyktowane są wartościami 
pojemności Cop, Cbr i (nastawialnych) rezystancji Rop, Rbr [70]. Wartości ich ustalane są  
w zależności od czasu rozdzielczego impulsu oraz poziomu szumów. W warunkach 
optymalnej filtracji z dobrym przybliżeniem można przyjąć τop = RopCop  ≅ 10tp oraz   
τbr  = RbrCbr ≅ 50tp , gdzie tp – czas osiągnięcia szczytu impulsu (peaking time). Ustalając 
wartości Rop, Cop,, Rbr i Cbr, należy pamiętać o ograniczeniach narzuconych przez dane 
katalogowe monowibratorów. Na przykład, w zastosowanym typie SN74123 wartości 
odpowiednich pojemności  muszą być większe od 1 nF.  

Impulsy informacyjne w gałęzi dolnej przekazywane są na stopień bramkujący za poś-
rednictwem bufora wtórnikowego, a „wycięte” ich fragmenty – na wejście „bipolarnego” 
integratora liniowego. Jego odpowiedź, wzmocniona dodatkowo w stopniu ULY7741, wy-
musza świecenie odpowiedniej diody elektroluminescencyjnej LED.  
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6.4. Generatory sygnału liniowo-narastającego   
(Ramp-Generator) 

Generatory tego rodzaju stanowią źródło sygnału referencyjnego w układach wobula-
torów amplitudy impulsów testujących  (sliding pulsers vel sweeping pulsers). W niektó-
rych fabrycznych rozwiązaniach generatorów wzorcowych są one konstrukcyjnie wbudo-
wane do układu jako jedna z opcji trybów ich pracy. W mniej rozbudowanych generatorach  
wyposażonych tylko w (wewnętrzne) regulowane źródło napięcia referencyjnego przewi-
dziane są z reguły możliwości dołączania innych źródeł zewnętrznych, w tym oczywiście 
wzorcowego generatora napięcia liniowo narastającego (malejącego).  

Formowanie takiego przebiegu napięciowego prowadzone jest w sposób ciągły lub 
dyskretny. Ciągły przebieg formowanego sygnału uzyskuje się w układzie aktywnego inte-
gratora (OP-INT) z wejściowym źródłem prądowym. Sposób ten został praktycznie wyko-
rzystany w omawianym wcześniej generatorze GL-3 prod. BNC [49]. W zastosowanej tam 
konfiguracji lokalnego wobulatora amplitudowego generowany przebieg ma formę trójkąta 
o identycznych stromościach zboczy narastającej i opadającej. Z obu zboczy pobierane są 
przez układ pulsera wzorcowe próbki napięcia38 determinujące amplitudę formowanych  
w układzie choppera impulsów testujących. W większości rozwiązań zarówno jednost-
kowych jak i fabrycznych sygnał wyjściowy wobulatora ma kształt piłoząbkowy o moż-
liwie krótkim czasie powrotu do poziomu bazowego (flyback time). Na przeciąg tego czasu  
(tFB) blokowany jest proces odbioru próbek napięciowych (np. [71, 72]). Typową kon-
figurację takiego układu przedstawiono schematycznie na rysunku 6.4. 

 
Rys. 6.4.  Uproszczony schemat  analogowego generatora napięcia liniowo narastającego 

       Symbolami schematowymi oznaczono na nim podzespoły i elementy odpowiedzialne 
za generację liniowo narastającego przebiegu napięciowego, blokowymi natomiast – pod-
zespoły funkcjonalne zapewniające jego sekwencyjną powtarzalność (dyskryminator pro-
gowy – DP, oraz generator rozładowujący – GR).  
       Elementarna analiza sygnałowa układu generacyjnego prowadzi do wyniku 
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38 Wobec równości czasów trwania obu fragmentów impulsu.  
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odzwierciedlającego proces formowania sygnału, tj. liniowe ładowanie pojemności dyna-
micznej wzmacniacza operacyjnego  Cdyn = C(kv + 1)  stałym prądem Ii = (Vref / R). Proces 
ten trwa aż do momentu osiągnięcia poziomu progowego trygera Schmitta, który   
uruchamia generator rozładowujący (GR). Ten z kolei  zamyka klucz elektroniczny (KE) 
bocznikujący (na założony interwał) pojemność C w obwodzie sprzężenia zwrotnego 
wzmacniacza. W ten sposób ulega restytucji stan spoczynkowy układu i rozpoczyna ko-
lejny cykl ładowania pojemności dynamicznej. W subukładzie (GR) formowany jest nadto 
impuls (INHIB) dla blokady przekazu sygnału wyjściowego (RAMP) w trakcie rozładowy-
wania pojemności C.  
  

Głównymi parametrami znamionowymi generatorów tego rodzaju są nieliniowości: 
całkowa INL i różniczkowa  DNL, szybkość narastania sygnału  dVo/dt oraz  ich stabil-
ności termiczne WST39.  

Szybkość narastania sygnału według równania  (6.1) określa stosunek stałego napięcia 
referencyjnego Vref do stałej czasowej RC. W większości rozwiązań przewidziano, prze-
łączane skokowo, trzy jej wartości  np. 0.01 – 0.1 – 1.0 V/s. Stosowane jest też często alter-
natywne jej określenie podające  okresy repetycji  np. 500 – 50 – 5 s. 

Nieliniowości i stabilności z oczywistych względów powinny istotnie przewyższać  
analogiczne parametry testowanej aparatury. Tytułem przykładu przytoczmy ich wartości   
w przywoływanych wyżej generatorach:  INL = 0.01% [71] oraz 0.1% [72];  DNL = 0.25% 
[45] oraz 0.3% [72];   WST =  0.02%/oC.    

Radykalną poprawę liniowości udało się osiągnąć w układach generatorów sterowa-
nych cyfrowo. Ich sygnał wyjściowy stanowi schodkową aproksymację sygnału liniowo 
narastającego (lub malejącego), uzyskiwaną bądź to techniką konwersji cyfrowo-analogo-
wą (DAC) [57], bądź metodą sterowanego cyfrowo dzielnika napięcia (ROVD)40 [43]. Oby-
dwa sposoby generacji sygnału RAMP zaprojektowano na potrzeby automatyzacji pomia-
rów testujących wielokanałowych analizatorów amplitudy impulsów. Rysunek 6.5 przed-
stawia schematycznie układ tego typu generatora według drugiego sposobu. 

 

 
Rys. 6.5. Zasada działania generatora sygnału RAMP według koncepcji Blacka  [43]: 

a) ogólna konfiguracja generatora;   b) fragment dzielnika napięcia 

Dzielnik napięcia tworzy szeregowy układ dwu identycznych, binarnych zespołów re-
zystorowych z centralnym odczepem wyjściowym (XC). Regulację napięcia na odczepie za-
pewnia sterowany komputerowo system kluczy działających w ten sposób, że zamknięciu 
                                                 
39 Współczynnik stabilności termicznej.  
40 Relay-Operated Voltage Devider. 
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klucza bocznikującego rezystor w jednym zespole (gałęzi) towarzyszy otwarcie klucza na 
jego odpowiedniku w gałęzi drugiej. Do uzyskania pożądanej wysokiej rozdzielczości 
wymagana jest odpowiednio duża liczba bitów obu gałęzi dzielnika41.  W konsekwencji  
w bardzo szerokich granicach może się zmieniać oporność wyjściowa dzielnika. Dla zapo-
bieżenia negatywnym skutkom tych zmian na wyjściu dzielnika zastosowano wysoko 
stabilny, stałoprądowy wtórnik napięciowy.  

Generacja sygnału schodkowo narastającego następuje w efekcie sukcesywnego prze-
łączania kluczy z postępem LSB, przebiegającego automatycznie według specjalnej subru-
tyny programowej wprowadzonej do stowarzyszonego komputera sterującego.  

Z punktu widzenia możliwości samodzielnego wykonania generatora sygnału liniowo 
narastającego najbardziej atrakcyjnym okazuje się układ z konwerterem cyfrowo-analogo-
wym (DAC). Rysunek 6.6 pokazuje przykładową, prostą konfigurację takiego generatora, 
zbudowanego na komercyjnie dostępnych układach scalonych42.   

 
Rys. 6.6.  Prosta konfiguracja sterowanego cyfrowo generatora napięcia liniowo narastającego 

Jego zasadniczymi składnikami są: konwerter cyfrowo-analogowy (DAC), licznik bi-
narny (scaler) oraz generator impulsów taktujących (timer). Oczywiste uzupełnienie stano-
wi ogólny zasilacz zestawu. Na użytek opisu funkcjonalnego zestawu w schemacie bloko-
wym rozwinięto blok konwertera ukazując istotne dla jego działania subukłady.  

Liniowo narastający sygnał schodkowy formowany jest w efekcie sukcesywnego, pe-
riodycznego zwiększania zawartości licznika i natychmiastowego przetwarzania jej wartoś-
ci cyfrowej na proporcjonalny poziom analogowego sygnału wyjściowego. Bieżąca inkre-
mentacja zawartości licznika ciągiem impulsów taktujących jest replikowana w rejestrze 
konwertera DAC, aktywizując w dalszej konsekwencji stowarzyszony z nim elektroniczny 
klucz prądowy S. Ten z kolei dołącza do wyjściowego węzła sumującego odpowiednią 
gałąź sieci rezystorowej typu „odwróconej drabinki” (inverted ladder structure) niosącą 
prąd o odpowiednio ważonym natężeniu. Sumaryczny prąd ze wszystkich aktualnie załą-
czonych gałęzi przekazywany jest do wzmacniacza transimpedancyjnego (I-V), z którego 
wyjścia odbierany jest uformowany, analogowy sygnał schodkowy. 

                                                 
41 W modelu prototypowym wynosiła ona  17.    
42  www.datasheetcatalog.com. 
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W pomiarach umiarkowanej dokładności posłużyć się można prostszym układem 
generatora z konwersją  c /a, w konfiguracji przedstawionej na rysunku 6.7. Tworzy ją 
zespół trzech układów scalonych: 12-bitowy licznik binarny, generator impulsów 
taktujących (timer) oraz wyjściowy wzmacniacz operacyjny. W układzie tym, podobnie jak 
w uprzednio omówionym, stan binarnego licznika jest sukcesywnie inkrementowany 
periodycznym ciągiem impulsów taktujących generując wtórny ciąg słów cyfrowych o sko-
kowo narastających wartościach.  Chwilowe wartości cyfrowe tego ciągu są bieżąco 
konwertowane43 w rezystorowej sieci drabinkowej (R-2R) w schodkowy (napięciowy) sy-
gnał analogowy. Odbiór sygnału odbywa się za pośrednictwem stabilnego wzmacniacza 
dolnoprzepustowego o wysokiej impedancji wejściowej. Typy zastosowanych układów 
scalonych oraz wartości napięć wymaganych do ich zasilania podano na schemacie. 
Pominięto natomiast rozwiązania układowe odnośnych zasilaczy. 

 

 
Rys. 6.7.  Alternatywna wersja sterowanego cyfrowo generatora napięcia liniowo narastającego 

Symbolami literowymi (RA, RB, C) oznaczono elementy odpowiedzialne za parametry 
czasowe generowanego ciągu impulsów taktujących (częstotliwość repetycji  f oraz współ-
czynnik wypełnienia  DF ).  

W przypadku układu timera  NE555 wielkości te powiązane są następującymi zależ-
nościami44: 
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43 W efekcie ważonego sumowania napięć odbieranych z wyjść Qk licznika. 
44 NE555, SA555, SE555 Precision Timers. T.I. Data Sheet SLFS022C. 
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Pierwszą z tych zależności przedstawiono na rysunku  6.8. 

 

 
Rys. 6.8.  Rodzina zależności  )2()(

BA RRCf +   wg równania (6.2) 
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