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 UKLADY  KOINCYDENCYJNE

I.  Zakres cwiczenia

Pomiary podstawowych parametrów znamionowych ukladów koincydencyjnych.

•      Pomiar wspólczynnika wyboru ukladu koincydencyjnego.
•      Pomiar czulosci  koincydencji.
•      Wyznaczenie krzywej koincydencji opóznionych;  pomiar czasu rozdzielczego.
•      Pomiar czasu martwego.

II.  Przedmiot cwiczenia

       Przedmiotem cwiczenia sa dwa rodzaje ukladów koincydencyjnych:

 1)    trójkanalowy, równolegly uklad Rossiego  z kanalem koincydencyjno-antykoincy-
        dencyjnym;
 2)    uklad mostkowy  Schradera.

 Schematy obu tych konfiguracji przedstawiono odpowiednio na rysunkach 1 i  2.

Uklad Rossiego umozliwia trzy tryby pracy:

1)     praca w systemie koincydencji dwusygnalowej  (2-kanalowej),
2)     praca w systemie koincydencji trójsygnalowej  (3-kanalowej),
3)     praca w systemie koincydencyjno-antykoincydencyjnym.

W przypadku  1)  i  3)  przelacznik  [K-AK]  jest utrzymywany w pozycji  [KA], nato-
miast w przypadku  2)  −  w polozeniu  [K].  Zasadniczy  uklad  koincydencyjny,  wykona-ny
na  tranzystorach  T1 , T2  i T3 ,  jest uzupelniony stopniem wtórnikowym na tranzys-torze  T4.

Rys. 1.  Schemat ukladu koincydencyjnego/antykoincydencyjnego wg Rossiego
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Uklad Schradera wykonano w formie zmodyfikowanej z odbiorem sygnalu z mostka za
posrednictwem róznicowego wzmacniacza operacyjnego.

III.  Program cwiczenia  −  instrukcja szczególowa

1)  Pomiar wspólczynnika wyboru

Zestawic uklad pomiarowy wedlug rysunku 3.

Za pomoca organów regulacyjnych generatora impulsów PGP-6 przelaczyc tryb jego
pracy w pozycje IMPULSY POJEDYNCZE oraz nastawic nastepujace wartosci  parametrów
generowanego sygnalu:
•      dla ukladu Rossiego:

Vg  =  − 2,0 V,
 ti   =   5,0 µs,

Rys. 3  Schemat zestawu do badania wlasnosci ukladów koincydencyjnych
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Rys. 2. Schemat ukladu koincydencyjnego wg Schradera

UWAGA

Przedstawione na rysunkach 1 i 2 konfiguracje stanowia  podstawowe czlony
funkcjonalne ukladów koincydencyjnych okreslane mianem UKLADÓW WYBIE-
RAJACYCH (UW). Pelny uklad koincydencyjny zawiera nadto regeneracyjny stopien
formujacy, z reguly wykonany w formie monowibratora z progiem wyzwalania
(dyskryminatora progowego).
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 f    =   10 kHz;

•      dla ukladu Schradera:
         Vg =  + 2,0 V,
          ti   =    5,0 µs,
          f   =   10 kHz.

Dokonac  pomiaru  amplitudy odpowiedzi  UKLADU WYBIERAJACEGO  Vn   dla wa-
runku pelnej koincydencji, tj. przy podaniu impulsów generatora na oba wejscia ukladu, oraz
odpowiedzi  Vn-1   dla przypadku krotnosci koincydencji  k  = (n Θ1).
       Obliczyc wedlug definicji wartosc  wspólczynnika wyboru  ρ.

       W przypadku ukladu mostkowego  Schradera  poziom odpowiedzi   Vn-1   mozna spro-
wadzic do  zera  poprzez staranne zrównowazenie mostka. Dokonuje sie tego za pomoca
regulowanego rezystora  R3.  Ze wzgledu na brak scislego pokrywania sie charakterystyk  V-I
diod wartosc  R3  zapewniajaca zbalansowanie mostka zalezy od amplitudy sygnalu wejs-
ciowego. Pomiar wspólczynnika wyboru przeprowadzic w warunkach niezupelnego zrów-
nowazenia.

2)  Pomiar czulosci koincydencji

Pomiar przeprowadzic w identycznym jak poprzednio ukladzie pomiarowym, przyj-
mujac za poczatkowe −  wartosci parametrów sygnalu  ustalone procedura pomiaru wspól-
czynnika wyboru.

Poczynajac od zadanego, poczatkowego poziomu sygnalu wejsciowego  zmniejszac
stopniowo amplitude impulsów generatora az do momentu  zaniku odpowiedzi ukladu
wybierajacego. Ta graniczna wartosc poziomu sygnalu wyznacza czulosc koincydencji
badanego ukladu. Podana procedura dotyczy bez zadnych uwarunkowan ukladu
koincydencyjnego Rossiego.

W ukladzie Schradera nie wystepuje efekt zaniku odpowiedzi czlonu wybierajacego.
Czulosc koincydencji mozna w tym przypadku wyznaczyc w pelnym ukladzie koin-
cydencyjnym obejmujacym prócz czlonu wybierajacego  UW   równiez dyskryminator pro-
gowy.  Dla wykonania pomiaru nalezy przeniesc punkt obserwacji odpowiedzi z wyjscia
czlonu wybierajacego na wyjscie dyskryminatora  DP-21  (punkt „x”  na rys. 3)

3)  Wyznaczanie krzywej koincydencji opóznionych

Rozbudowac uklad pomiarowy do postaci podanej na rysunku  4.   W ukladzie tym zastoso-
wano dwa identyczne generatory impulsów typu PGP-6, stanowiace rozdzielne zródla syg-
nalu obu kanalów ukladu koincydencyjnego. Pierwszy generator pracuje w systemie autoge-
neracji, dajac na swym wyjsciu impulsy pomiarowe i dostarczajac nadto impulsowego syg-
nalu  odniesienia dla wyzwalania drugiego generatora. Drugi generator pracuje w trybie
sterowania zewnetrznego, replikuje wiec z regulowanym opóznieniem identyczny ciag
impulsów wejsciowych dla drugiego kanalu ukladu koincydencyjnego.
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Zespól generatorów  PGP-6  dostarcza w rezultacie dwa czasowo powiazane ciagi im-
pulsów umozliwiajace wyznaczenie krzywej koincydencji opóznionych.
        Dwukanalowy synchroskop  TDS 220  sluzy do pomiaru parametrów impulsów (ampli-
tudy, czasu trwania i wzajemnego opóznienia) obu tych ciagów. Po ustaleniu rekomendo-
wanych wartosci wymienionych parametrów wejscie B oscyloskopu nalezy przelaczyc na
wyjscie ukladu wybierajacego UW. Odpowiedz ukladu wybierajacego podlega wówczas rów-
noczesnej wizualizacji oscyloskopowej oraz rejestracji cyfrowej w przeliczniku  P-44.

        Pomiary przeprowadzic przy nastepujacych wartosciach parametrów sygnalu:

•      dla ukladu Rossiego:
Vg  =  − 2,0 V,
 ti   =   5,0 µs,
 f    =   10 kHz;

•      dla ukladu Schradera:
         Vg =  + 2,0 V,
          ti  =    5,0 µs,
          f   =   10 kHz.

        Próg dyskryminacji dyskryminatora  DP-21  ustawic na poziomie równym polowie
amplitudy odpowiedzi ukladu wybierajacego uzyskiwanej w warunkach pelnej koincydencji.
       Nastawic tryb pracy przelicznika  P-44  w  pozycji  PRESET TIME   (przedwybór czasu
zliczania)  oraz wartosc czasu zliczania  tak  równa  10 s.

Dokonac pomiaru  ilosci  zliczen  N  w zalozonym interwale akumulacji tak  dla róznych
wartosci opóznienia impulsów  w  jednym  z  kanalów ukladu wybierajacego  UW (polaczo-
nym z generatorem II). Przedzialy opóznien dobrac z uwzglednieniem czasu trwania im-
pulsów i pokryc je w miare równomiernie dziesiecioma punktami pomiarowymi.
       Przelaczyc generatory impulsów w alternatywny tryb sterowania UW przez zamiane
polaczen generatorów z wejsciami  WE-1 i  WE-2  i powtórzyc pomiary wedlug podanego
wyzej przepisu. Wykreslic krzywa koincydencji opóznionych  i  wyznaczyc wartosc czasu
rozdzielczego.

4)  Schemat zestawu do pomiaru krzywej koincydencji opóznionych
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        W dodatku C podano alternatywna metode wyznaczania czasu rozdzielczego ukladu
koincydencyjnego.

Uklad pomiarowy z dwoma sprzezonymi generatorami umozliwia ciagla regulacje czasu
póznienia TD. Znana z podreczników, konwencjonalna metoda pomiaru krzywej koincydencji
opóznionych korzysta z jednego tylko generatora oraz linii opózniajacej z odczepami. Sposób
ten, zilustrowany schematycznie na  rysunku 5,  charakteryzuje sie skokowa zmiana czasu
TD.

4)  Pomiar czasu martwego

Pomiaru tego parametru dokonac tylko dla  ukladu   Rossiego  korzystajac  z  zestawu
pomiarowego z rysunku 3. Jedyna zmiana jaka nalezy w tym przypadku  wprowadzic  jest
przeniesienie punktu „obserwacji” oscyloskopowej odpowiedzi ukladu koincydencyjnego
z wyjscia ukladu wybierajacego  UW  na wyjscie dyskryminatora amplitudy  DP-21 (punkt
„x” na schemacie).

Przelaczyc generator  PGP-6 w tryb generacji impulsów „podwójnych”. Nastawic na-
stepujace wartosci parametrów impulsów generatora:

•      Vg   =    2,0 V,
•      ti    =   200 ns,
•      fg    =    10 kHz.

Obserwujac na  ekranie  oscyloskopu  odpowiedz pelnego ukladu koincydencyjnego (UW
+ DP-21),  zwiekszac stopniowo wzajemne przesuniecie czasowe generowanej pary impulsów
poczynajac od wartosci minimalnej az do momentu pojawienia sie odpowiedzi wyraznie
replikujacej forme wymuszenia.  Dokonac pomiaru oscyloskopowego tego dystansu czaso-
wego pary impulsów wejsciowych, który reprezentuje w istocie czas martwy ukladu  tm.

5)  Sprawdzenie dzialania ukladu Rossiego w trybie koincydencji 3-kanalowej i anty-
       koincydencji

Kierujac sie podanym wczesniej ogólnym opisem  3-kanalowego ukladu Rossiego za-
proponowac sposób pomiaru w warunkach koincydencji  trójsygnalowej oraz koincydencji
dwusygnalowej ze wzbronieniem antykoincydencyjnym.   Sprawdzic  dzialanie ukladu w obu
trybach pracy.
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KANAL 1

KANAL 2

Rys. 5)  Konwencjonalny sposób realizacji opóznienia impulsów wejsciowych
                stosowany w pomiarach  krzywej koincydencji opóznionych
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IV. Wyposazenie stanowiska cwiczeniowego

•      Modul cwiczeniowy:   UKLAD KOINCYDENCYJNY ROSSIEGO
•      Modul cwiczeniowy:  UKLAD KOINCYDENCYJNY SCHRADERA
•      Generatory impulsów typu  PGP-6
•      Synchroskop pomiarowy typu  TDS 220
•      Dyskryminator progowy typu   DP-21
•      Przelicznik impulsów typu  P-44
•      Zasilacz niskiego napiecia typu  HP E3630  lub KB-60-01
•      Kable i przewody polaczeniowe
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