
Filtr niestacjonarny z integratorem bramkowanym

I.  Zakres cwiczenia

•      Badania efektu deficytu balistycznego.
•     Praktyczne zapoznanie z zasada dzialania filtru niestacjonarnego z integratorem bram-
        kowanym.
•      Pomiary podstawowych parametrów  znamionowych filtru.
•      Dobór optymalnych warunków pracy filtru.

II.  Przedmiot cwiczenia

Przedmiotem cwiczenia jest zestaw filtru niestacjonarnego obejmujacy quasi-
-gaussowski prefiltr stacjonarny WZMACNIACZA LINIOWEGO WL-41 oraz MODUL
DEMONSTRACYJNY integratora bramkowanego. Tego rodzaju konfiguracja zalicza sie do
kategorii  filtrów niestacjonarnych z kluczowaniem, a ze wzgledu na charakterystyczny ksztalt
jej funkcji wagi − do klasy    FILTRÓW TRAPEZOIDALNYCH.

Wymienione bloki funkcjonalne filtru umozliwiaja dokonywanie niezaleznej regulacji
fragmentów funkcji wagi odpowiedzialnych za rozdzielczosc amplitudowa i czasowa.
W szczególnosci stromosc krawedzi bocznych funkcji wagi, determinowana przez charak-
terystyke przenoszenia prefiltru (struktura, rzad i wartosci stalych czasowych) decyduje
o wartosci stosunku sygnalu do szumu, natomiast rozciaglosc jej  plaskiego grzbietu, uza-
lezniona od parametrów bramkowanego integratora (stala czasowa, interwal otwarcia
bramki), w istotny sposób wplywa na  czas rozdzielczy filtru.

Walory filtru niestacjonarnego ujawniaja sie szczególnie w przypadku niestalosci czasu
zbierania ladunku w detektorze, manifestujacej sie odpowiednim zróznicowaniem
(rozmyciem) deficytu balistycznego. W technice filtracji stacjonarnej efekt ten powoduje
wzrost nieoznaczonosci amplitudy, czyli pogorszenie rozdzielczosci amplitudowej.
Warunkiem uniezaleznienia dokladnosci pomiaru od wplywu czasu zbierania ladunku
w detektorze jest utrzymanie w tym interwale stalej wartosci funkcji wagi filtru. W przy-
padku filtrów stacjonarnych warunek ten udaje sie spelnic z niezbyt  zadowalajacym przy-
blizeniem kosztem znacznego zwiekszenia ich stalej czasowej, co prowadzi w rezultacie do
niepozadanego, silnego wzrostu czasu rozdzielczego i zwiazanych z tym szkodliwych
efektów.

 Stanowiacy przedmiot cwiczenia filtr niestacjonarny pozwala uzyskac stalosc funkcji
wagi w obrebie dowolnie nastawianego interwalu czasowego. Nadto, po jego uplywie zostaje
natychmiast przywrócony stan poczatkowy, a poziom sygnalu wyjsciowego sprowadzony do
zera. W ten sposób ustalony jest zarazem czas rozdzielczy filtru.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy MODULU CWICZENIOWEGO  z za-zna-
czonym skrótowo ukladem PREFILTRU STACJONARNEGO (WL-41). W strukturze modulu
za-warto aktywny integrator wykonany na scalonym wzmacniaczu operacyjnym ULY7741,
system bramkowania, obejmujacy wejsciowa bramke równolegla (T1) oraz – sterowany za
posrednictwem prostego stopnia OE (T2) – klucz (T3) zwierajacy galaz sprzezenia zwrotnego
wzmacniacza operacyjnego, jak równiez monowibrator (MW) zadajacy czas bramkowania
integratora TBR.



III.  Program cwiczenia  −  instrukcja szczególowa

1)  Ustalenie optymalnych wartosci parametrów  prefiltru  stacjonarnego

     Zestawic uklad pomiarowy wedlug schematu podanego na rysunku 2.

W zestawie tym korzystamy z zastepczych zródel sygnalu i szumu, symulujacych
detektor promieniowania wraz ze stowarzyszonym ukladem elektroniki  front-end.

Jako zródlo impulsów licznikowych nalezy uzyc generator typu RP1 i za pomoca jego
organów nastawczych ustalic nastepujace wartosci  parametrów  sygnalu:
•      czas narastania                      tn  = 0,1 µs,
•      stala czasowa zaniku            τd  = 10  µs,
•      amplituda impulsu          Vi max  =  2 V,
•      czestotliwosc impulsów        f  =  1 kHz.

Rys. 1.  Schemat ideowy ukladu integratora bramkowanego
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Rys. 2.   Schemat zestawu do pomiaru parametrów prefiltru stacjonarnego
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Charakterystyczny dla naturalnych zródel szumu detektora i elektroniki wejsciowej
ksztalt rozkladu gestosci widmowej mocy szumu
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w zestawie cwiczeniowym symulowany jest przez dwa generatory szumów: GENERATOR
SZUMU BIALEGO i GENERATOR SZUMU typu (1/f 2).   Mieszczacy sie w module GENE-
RATORA  SZUMU (1/f 2) uklad MIESZACZA umozliwia sumowanie obu rodzajów szumu
wraz z symulujacym sygnal detektora ciagiem impulsów licznikowych dostarczanych przez
generator RP-1.
a)    Dokonac pomiaru rozmycia szumowego sygnalu (FWHM)Vo  na wyjsciu wzmacniacza
        dla rozporzadzalnych wartosci stalej czasowej filtru  τf .  Posluzyc sie metoda pomiaru
        rozkladu amplitudowego impulsów, wyznaczajac w pomiarach bezposrednich polo-
        zenie (amplitude) i wysokosc (szybkosc zliczen) „piku” oraz przynalezna mu szero-
        kosc na polowie jego wysokosci. Pomiaru poziomu szybkosci zliczen (w „piku” i na
        polowie jego wartosci na obu jego zboczach) dokonac za pomoca liniowego
        INTEGRATORA IMPULSÓW ILL-21, zas odpowiadajace im wartosci amplitud impul-
        sów odczytac wprost z obrotowej skali helipotu ustalajacego próg dyskryminacji
        ANALIZATORA  A-21.
b)   Przy zalozeniu gaussowskiego ksztaltu piku obliczyc wartosci sredniego odchylenia
        standardowego σVo oraz stosunku sygnalu do szumu SNR. Wyniki pomiarów i obliczen
        przedstawic w formie wykresu SNR = f(τf). Minimalna wartosc SNR oraz warunkujaca
        ja wartosc stalej czasowej τf  uznac za optymalne i przyjac jako referencyjne
        w dalszych procedurach obliczeniowych.

2)  Badanie efektu  deficytu balistycznego prefiltru

        Zjawisko deficytu balistycznego zostalo szczególowo omówione w dodatku G.
Przedstawiona tam analiza dotyczy najprostszego przypadku, gdy filtr pasmowo-przepus-
towy tworza dwa uklady formujace pierwszego rzedu: uklad rózniczkujacy C-R i uklad cal-
kujacy R-C. W badanym ukladzie filtru niestacjonarnego w charakterze prefiltru wykorzys-
tano wzmacniacz spektrometryczny  WL-41. Jego czestotliwosci graniczne: górna i dolna
wyznaczaja odpowiednio: prosty obwód rózniczkujacy pierwszego rzedu oraz dolnoprze-
pustowy  filtr aktywny rzedu drugiego.  Dla porównania uzyskanych wyników pomiarowych
z obliczeniami teoretycznymi nalezy zatem skorzystac z zalecen literaturowych.

Zestawic uklad pomiarowy wedlug  rysunku  3.

Rys. 3.   Schemat zestawu do badania efektu deficytu balistycznego
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a)    Dla wyznaczonych w poprzednim zadaniu optymalnych wartosci parametrów prefiltru
        wyznaczyc eksperymentalnie deficyt  balistyczny impulsów o dluzszych czasach naras-
        tania, a mianowicie:
                                               tn = 0,5 µs, 1,0 µs i 2,0 µs.

b)  Dla tych impulsów dobrac eksperymentalnie wartosci stalej czasowej prefiltru, przy
        których deficyt balistyczny zostaje praktycznie zlikwidowany, a nastepnie dokonac
        pomiaru wartosci przynaleznych czasów rozdzielczych wedlug kryterium spadku po-
        ziomu odpowiedzi (sygnalu wyjsciowego) do wartosci 1% amplitudy.

3)   Badanie  wlasnosci pelnego ukladu filtru niestacjonarnego

a)   Zestawic zlozony filtr niestacjonarny (prefiltr quasi-gaussowski + integrator bramko-
        wany), wlaczajac go do ukladu pomiarowego ukazanego schematycznie na rysunku
        4. (Do wyzwalania GENERATORA IMPULSÓW BRAMKUJACYCH wykorzystac
        impulsy TRIG-OUT generatora  RP-1).   
b)   Wyznaczyc eksperymentalnie optymalne wartosci interwalu bramkowania integratora
        wedlug kryterium „zerowego” deficytu balistycznego oraz przebiegi odpowiedzi na
        wymuszenia impulsami o róznych czasach narastania przy róznych wartosciach  inter-
        walu otwarcia bramki TBR.
 c)   Wykonac pomiary kontrolne rozmycia szumowego sygnalu dla calego ukladu filtru,
        oraz wyznaczyc wartosc bezwzglednego SNRN i wzglednego stosunku sygnalu do szu-
        mu ηN  (odniesionego do filtru idealnego) w funkcji stalej czasowej prefiltru stacjo-
        narnego. Parametry impulsu wejsciowego przyjac jak w zadaniu 1) programu
        cwiczenia. Wyznaczenie  ηN  przeprowadzic w sposób posredni; najwpierw okreslic
        ηR = SNRN  /SNR (WL-41) przyjmujac za referencyjny, stacjonarny filtr aktywny WL-41
        a nastepnie, uwzgledniajac wartosc SNR(WL-41) /SNR Α  filtru stacjonarnego (0,842)
        obliczyc ηN  wedlug  oczywistej relacji

                                      ηN = ηR [SNR(WL-41) /SNR Α ] = 0,842 ηR.

        Rezultaty przeprowadzonych pomiarów oraz obliczen przedstawic w formie wykresu
        (SNR)N  = f(τf).

d)  Za  pomoca oscyloskopu pomierzyc szerokosc impulsu wyjsciowego i skopiowac
        jego przebieg z ekranu oscyloskopu. Porównac uzyskany rezultat z analogicznym
        wynikiem uzyskanym w pomiarach wykonanych w ramach zadania 17.2. Sformulo-
        wac wnioski.

Rys. 17.4.  Schemat zestawu do badania wlasnosci filtru niestacjonarnego
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IV.  Wyposazenie stanowiska cwiczeniowego

•   Modul cwiczeniowy: FILTR NIESTACJONARNY Z INTEGRATOREM BRAMKO-
         WANYM   (wkladka  STANDARD 70)
•       Wzmacniacz liniowy typu WL-41
•       Analizator jednokanalowy typu A-21 (wkladka STANDARD 70)
•       Integrator liniowo-logarytmiczny typu ILL-21 (wkladka STANDARD 70)
•       Modul cwiczeniowy: GENERATOR SZUMU BIALEGO  (wkladka STANDARD 70)
•    Modul cwiczeniowy:  GENERATOR SZUMU 1/f 2 + MIESZACZ  (wkladka STAN-
        DARD 70)
•      Obudowa systemu STANDARD 70  z zasilaczem niskiego napiecia ZNN-41
•      Generator impulsów licznikowych  typu RP-1
•      Oscyloskop pomiarowy typu TDS 220
•      Kable i przewody polaczeniowe
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