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SA~~NUATTING. 

In een gekruiste bundelopstelling wordt de inelastische ver

strooiing van kortlevende neonatomen aan andere edelgassen bestud

eerd. Door gebruik te maken van de looptijdmethode kunnen werkzame 

doorsneden als functie van de relatieve snelheid van de botsende 

deeltjes gemeten worden. Hierbij wordt de intensiteit van de 

metsstabiele neonatomen in de hoofdbundel gemoduleerd met een 

optische chopper. Uanwege de slechte signaal-achtergrond verhou

ding wordt voor de modulatie een pseudorandom reeks gebruikt. 

Er is een snelle multiscaler gebouwd waarmee de kortlevende 

neonatomen die in het strooicentrum geproduceerd worden, als 

functie van de tijd geteld kunnen worden. De nieuwe multiscaler 

heeft een capaciteit van 255 kanalen, wat eenvoudig tot 20~7 

kanalen uitgebreid kan worden. De kanaaltijd is minimaal 500 ns, 

waarmee de snelheid van de neon-atomen op 1 % nauwkeurig bepaald 

kan worden. 

De systematische afwijking in kanaaltijd tussen de even en 

oneven kanalen bedraagt 1 ns, bij een gemiddelde kanaaltijd van 

500 ns. Bij de pseudorandom methode wordt altijd een oneven aantal 

kanalen gebruikt. In dat geval middelen verschillen tussen even en 

oneven kanalen uit, en hebben geen invloed op de gemeten looptijd

verdeling. De in de testfase gemeten statistische afwijkingen in 

de effectieve kanaaltijd blijven beperkt tot de orde 0.1 %. 

Het bestaande choppersysteem is niet geschikt voor pseudorandom 

metingen met een kanaaltijd kleiner dan ca. 3 ~s. De stuurverster

ker geschikt gemaakt worden voor signalen met een pulsbreedte van 

de orde 100 ns. De vertraging van de stuurversterker moet instel

baar zijn. Verbeteringen op dit punt worden sterk aanbevolen. 



Dit afstudeerwerk was een samenwerking tussen de onderwerpgroe
pen fiU/fTI i.o. en AOW. In de beginfase kwam er een voorstel voor 
een alternatieve methode voor het datatransport in de multiscaler. 
Het vertrouwen dat dr. Beijerinck en ing. van Nijmweegen mij 
hierin gaven was een belangrijke aanmoediging. 

De wandeling door het grensgebied van fysica en electronica is 
niet altijd even gemakkelijk. Zijwegen bieden soms veel aantrekke
lijks. Met hulp van mijn begeleiders is uiteindelijk toch een 
interessante en zinvolle hoofdroute ingeslagen. 

Bij de realisatie van de communicatie tussen de multiscaler
bussen mocht ik gebruik maken van de hulp van ing. R. Janson. De 
looptijdmetingen zijn, onder moeilijke omstandigheden, uitgevoerd 
met veel hulp van Marco van Hoek en ir. Manders. 

Behalve diegenen die met name genoemd zijn had ik te maken met 
de medewerkers van de groepen AOW en fiU, de promovendi en mijn 
medestudenten. Hun bijdrage tot een prettige dagelijkse werksfeer 
wordt zeer gewaardeerd. 
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HOOFP$.I.!J. .. K 1 . .LN..l.::.~..I.R..U':H?. ......... 

A. Het onderzoek in de groep. 

Het onderzoeksprogramma van de groep Atomaire en Optische Wis

selwerking CAOW), richt zich vooral op elastische en inelastische 

botsingen van toestandgeselecteerde edelgasatomen met atomen en 

molekulen. Hierbij kunnen inelastische processen zoals intramulti

plet mixing, excitatieoverdracht en ionisatie worden onderzocht. 

Al deze onderzoeken worden verricht in atoombundelopstellingen. 

De hoofdbundelatomen zijn afkomstig van een gasontladingsbron met 

een brede snelheidsverdeling. De opstelling zelf is een vacuümsys

teem. Op de plaats waar de hoofdbundel de opstelling binnenkomt 

bevindt zich een chopper die periodiek een aantal atomen doorlaat. 

2o kan de metastabielen intensiteit van de hoofdbundel bijvoor

beeld gemoduleerd worden met een optische chopper. Als de laser

chopper uit is worden de metsstabiele atomen doorgelaten. Met de 

laserchopper aan worden ze door optisch pompen uit de hoofdbundel 

verwijderd CDUR 85, DRI 85J. 

Door in de opstelling de hoofdbundel loodrecht te kruisen met 

een dwarsbundel van atomen of molekulen ontstaat een strooicentrum 

waarin de botsingsprocessen plaatsvinden. De reactieproducten 

zoals geëxciteerde molekulen, ionen, elektronen of fotonen worden 

gedetekteerd en als functie van de tijd geteld door een multisca

ler. Hetzelfde gebeurt met de atomen uit de hoofdbundel. Door uit 

deze twee tijdverdelingen de snelheidsverdeling van produktie én 

hoofdbundel atomen af te leiden kan de werkzame doorsnede als 

functie van de snelheid bepaald worden. 
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Uoor de analyse van de botsingsprocessen wordt steeds de loop

tijdmethode gebruikt. De hoofdbundel heeft altijd een goed gedefi

nieerde richting. De intenstiteit van de hoofdbundel wordt door de 

chopper met een periodieke sluiterfunctie gemoduleerd. De afstand 

tussen chopper en strooicentrum is welbepaald. De vertrektijdstip

pen worden door de chopper vastgelegd. Het aantal hoofdbundelato

men dat op een bepaald tijdstip in het strooicentrum aankomt wordt 

geteld door een multiscaler. De snelheid van de atomen die op een 

bepaald tijdstip het strooicentrum bereiken volgt bij gegeven 

looplengte uit het verschil van hun aankomst- en vertrektijd. 

Daarom is het van belang dat de vertrektijdstippen goed gesynchro

niseerd zijn met de tijdbasis van de multiscaler. 
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B. Het onde~zoek met minibundel I. 

Minibundel I is een gekruiste bundelopstelling waarmee inelas

tische overgangen van kortlevende geëxciteerde neontoestanden 

onderzocht worden CDR! 85, RUY 8~]. In figuur 1.2 is het energie

niveau schema gegeven van de eerste twee geëxciteerde elektro

nische configuraties van een neonatoom. Door de Coulomb en spin

baan interacties tussen de elektronen splitst de C2p) 5 C3p) confi

guratie in tien verschillende niveau's. 

Met de Paschen notatie kunnen de verschillende toestanden een

voudig onderscheiden worden. Zo worden de tien niveau's van de 
5 C2p) C3p) configuratie, gerangschikt naar afnemende energie, aan-

gegeven met 2p , 2p~, ... ,2p . De niveau's van de C2p) 5 C3s) 
1 ... fO 

configuratie worden aangegeven met ls~, ls~, ls
4

, en 1s5 waarbij 

1s~ de hoogste energie heeft. 

Dipoolovergangen tussen NexCls 3 ,J=0), of NexCls5 ,J=2) en de 

grondtoestand NeCs
0

,J=Q) zijn verboden wegens de selectieregels 

SJ=O,±l en J=O~J=O, die behoud van impulsmoment beschrijven. Deze 

metastabiele neonatomen zijn door hun lange levensduur, (~>>1 s), 

zeer geschikt voor de experimenten in minibundel I. De reactiever

gelijking voor inelastische overgangen binnen het Nexx(2P.) multi-
k 

plet luidt: 

Ne x x (~Pk J + X 

;?,_aser \._ directe 
tf'e.~c.itö tie '- fL...,oresc.e n tie Cl.l). 

~ ~· Ne. (1si.) Ne \1SiJ 

Bij de looptijdexperimenten vindt een periodieke modulatie van 

de intensiteit van Ne toestanden in de hoofdbundel plaats. De 

doorgelaten metsstabiele atomen leggen een afstand van de orde 
-.2. 

10 m af tot aan het strooicentrum. Daar worden ze met de laser 

geëxciteerd naar een van de kortlevende, c~~20 ns), Ne~~C2pk) 

toestanden. De detektie van de kortlevende deeltjes gebeurt door 

het frequentie opgelost meten van de straling die vrijkomt als 

zo'n atoom vervalt naar een lager gelegen niveau. 
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Typische snelheden van de hoofdbundelatomen zijn 10~ m·s-1 bij 
6 _, 

de thermische, en 5·10 m·s bij gebruik van een plasmabron. De 

resolutie waarmee de snelheidsverdeling gemeten wordt, hangt af 

van de breedte tk van de tijdintervallen waarin de gadetakteerde 

atomen geteld worden, en de tijdbreedte th van de doorlaatfunctie 

van de chopper. Bij een relatieve fout van 1% in de gemiddelde 

snelheid moet de looptijd met een maximale onnaukeurigheid van 

ongeveer 1 ~s gemeten worden. 

Het is niet mogelijk om met een mechanische chopper de vertrek

tijdstippen tot op 1 ~s nauwkeurig vast te leggen. Daarom moet in 

minibundel I een optische chopper gebruikt worden. De optische 

chopper neemt veel minder plaats in dan de mechanische chopper. 



Een ander voordeel is dat de vertrektijdstippen door de elektro

nische sturing nauwkeurig gesynchroniseerd kunnen worden met de 

tijdbasis van de multiscaler. Het nadeel van optisch choppen is 

dat met de laser aan toch een eindig aantal metastabiele NeK ato

men doorgelaten wordt. 

Een tijdbasis met intervallen van 500 ns vereist speciale 

meetapparatuur. De multiscaler van Jacobs [JAC 81] die in de groep 

AOW gebruikt wordt heeft een kanaaltijd van minimaal 5 ~s. Om in 

minibundel I snelheidsopgeloste excitatieoverdracht te meten is 

dus een nieuwe multiscaler nodig. 

C. Rapportage. 

De belangrijkste opdracht voor dit afstudeerwerk was het ont

werpen, bouwen en testen van een snelle multiscaler, speciaal voor 

toepassing in minibundel I. Die opdracht is uitgevoerd in samen

werking met de groepen AOW en Fysische Informatie Uerwerking 

CFIU). Gekozen is voor een rapportage in twee delen. Het tweede 

deel is een technisch rapport waarin de opbouw en werking van de 

nieuwe multiscaler in detail beschreven is. Dat rapport kan dienen 

als handleiding voor gebruikers, maar ook als documentatie biJ het 

nabauwen, testen of foutzoeken. Uoor technische details wordt 

regelmatig naar dit rapport CGER 86J verwezen. 

Het eerste deel is dit afstudeerverslag. Hierin worden de 

achtergronden van het ontwerp en de toepassing in de fysische 

praktijk beschreven. De theorie van looptijdmetingen met de 

pseudorandom burst methode, en de toepassing daarvan bij minibun

del I zijn beschreven in hoofdstuk 2. Een beschrijving van de 

functie en toepassing van multiscalers in het algemeen is gegeven 

in hoofdstuk 3. Daar wordt ook ingegaan op de afwijkingen in 

hardware implementatie tussen verschillende multiscalers. In 

hoofdstuk ~ worden de ontwerpfilosofie en de keuze voor een 

bepaalde accumulatiemethode beschreven. 

5 



Hoofdstuk 5 geeft een kort overzicht van het bouwen en testen van 

de multiscaler. 

De optische chopper, een elektro-optisch kristal, moet gestuurd 

worden met een spanning van 230 U CULU 81J. Er is dan ook een 

stuurversterker nodig die zorgt voor de omzetting van het door de 

multiscaler geleverde TIL signaal. De eerste ontwerpfase voor een 

verbeterde stuurversterker is beschreven in hoofdstuk 6. Tenslotte 

zijn in hoofdstuk 7 de opstelling zelf en de looptijdmetingen 

beschreven. 
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HOOFDSTUK 2. LOOPTIJDEXPERIMENTEN . .. ············-·-··· ... " _____ ,. ······-···· ····------------·-··-··---···········-···------·-·"··--·-··········---.. ···-- ·····-·-······-····· 

Als men in een experiment een f~sische grootheid s(t) wil meten 

vindt men een functie xCt) als het uitgangssignaal van een meetin

strument. Door invouw met het apparaatprofiel f(t) is de gemeten 

functie xCt) een vervormde weergave van de gezochte grootheid s. 

Het invouwproces wordt per definitie beschreven met een convolutie 

integraal volgens 

f-CO 

xCtl =~dt'·f(t'-tl·s(t'l (2.1). 

-00 

Deze paragraaf beperkt zich tot een beschrijving van twee 

apparaatprofielen, de deltafunctie en het stochastische profiel. 

De deltafunctie f(t)=SCt) veroorzaakt geen enkele vervorming van 

de grootheid s. Dit profiel is dan ook kenmerkend voor het ideale 

meetapparaat. 

In het tweede geval wordt het profiel geschreven als 

f(t) >!'CrCt)+1J (2 .2), 

waarin rCt) een stochastische grootheid is die alleen de waarden 

+1 of -1 kan aannemen. De ingangsgrootheid s(t) wordt door een 

apparaat met een dergelijk profiel sterk vervormd. Uoor de gemeten 

functie x geldt nu 

t-00 +00 

xCt) V, J dt·sCtl + 'f 1 d t •. I"" ( t • -t ) . s ( t • ) (2.3). 

-00 _oo 
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De gemeten functie bestaat dus uit een constante, evenredig met de 

verwachtingswaarde <sCt)> en uit een stochastische functie van de 

var-iabele t. 

In dit geval kan sCt) uit het gemeten signaal worden herleid 

door een kr-uiscorrelatie met de stochastische grootheid r. Men kan 

aantonen dat 

+-T 

sCt) . ff l1m iT dt'·rCt'+t)·xCt') 
T-+co 

C2.Lf), 

onder voorwaarde dat 

<rCt'+t)·rCt')> ~· ( t) C2.5.a), 

<rCt)> 0 C2.5.b). 

De afleiding hiervoor is gegeven in appendix A. 

2.2 De JooptiJdmethode~ 

A. Het ingangssignaal. 

Bij de looptijdmethode wordt de snelheid van de hoofdbundelato

men bepaald door de tijd te meten die ze nodig hebben om een 

gegeven afstand af te leggen. Het ingangssignaal is afkomstig van 

een gasontladingsbron. De bron levert een deeltjesstroom die be

schreven wordt door 

(2.6). 
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In vergelijking 2.6 is d~N het aantal deeltjes met een snelheid in 

het interval Cv,v+dvJ dat in een ruimtehoek d~n gedurende een tijd 

dt de bron verlaat. Verder is ICn) [s-1 ·sr-1 J de intensiteit van 

de bron en PCv) [s·m-1 J de snelheidsverdeling. Deze is genormeerd 

volgens 

,0 

~PCvl·dv 
0 

1 (2.7). 

Met behulp van een chopper wordt periodiek een aantal atomen 

uit de hoofdbundel doorgelaten. Binnen elke periode zijn een of 

meer vertrektijdstippen vastgelegd. Nadat de atomen de chopper 

gepasseerd zijn kunnen ze onderscheiden worden naar hun looptijd. 

Oe te meten f~sische grootheid is de verdelingsfunctie voor de 

looptijd van de atomen bij een vaste looplengte L, die gegeven 

wordt door 

L 
PCvCt))·-·dt t4 

B. De invouw. 

(2.8). 

Oe ideale apparaatprofielen, zoals die besproken werden in 

paragraaf 2.1 bestaan in de praktijk niet. In de bundelopstelling 

treedt op twee plaatsen vervorming van de looptijdverdeling op, 

bij de chopper en biJ de detektor. Het apparaatprofiel wordt 

gevonden als de aankomsttijdverdeling of impulsresponsie, bij een 

bron waarvan de snelheidsverdeling een deltafunctie is. 

Bij de chopper ontstaat vervorming doordat er bij iedere burst 

een eindig interval van vertrektijdstippen is. Oe lengte van zo'n 

interval wordt de bursttijd tb genoemd. Bij de detektie ontstaat 

vervorming doordat de gemeten stroomsnelheid gemiddeld wordt over 

een eindig interval van aankomsttijdstippen. Oe lengte van dat 

interval is de kanaaltijd tk. 

9 



In het vervolg wordt aangenomen dat de tweede afgeleide van de 

looptijdverdeling s~Ct) op een interval met lengte t 6 of tk zeer 

klein is. Invouweffecten ten gevolge van een niet ideaal apparaat

profiel kunnen op deze tijdschaal dan verwaarloosd worden. 

Om voldoende nauwkeurigheid te krijgen moet de meting een 

aantal malen herhaald worden. Dit komt tot uitdrukking in het 

periodieke karakter van de chopperfunctie. In het vervolg wordt 

aangenomen dat er geen deeltjes zijn waarvan de looptijd groter is 

dan de periodetijd van de chopperfunctie. Er is dan geen overlap 

tussen verschillende perioden. In vergelijking C2.1) kan dan vol

staan worden met integratie over één periode. 

C. Het uitgangssignaal. 

De aankomsttijdverdeling wordt gemeten als een discrete groot

heid. De looptijd wordt gemeten in eenheden van de kanaaltijd tk. 

Er zijn N tijdkanalen per meetslag. Deze worden genummerd met een 

index k die loopt van 1 tot en met N. De gemeten looptijd t~ wordt 

gedefinieerd door 

t = t (k) = Ck-Yt)·t + t 
~ ~. k 0 

(2.9). 

Hierbij is Ck-Yz)·tk het gemiddelde aankomsttijdstip voor kanaal k. 

Het gemiddelde vertrektijdstip is per definitie gelijk aan -to. In 

t 0 zijn ook alle vertragingstijden van de chopper en detector 

elektronica verrekend CBEI 7~J. 

De chopper laat een of meer bursts per periode door, elk met 

een breedte tb. Hier worden alleen die gevallen bekeken waarvoor 

~ S tk en waarbij de chopperfunctie FCk)=fCk+N) alleen de waarden 0 

of 1 kan aannemen. 

10 



De deeltjesstroom i [s-1 J van de hoofdbundel ter plaatse van 

het strooicentrum wordt gevonden door 

i (2.10), 

waarbij ~ Cn) de detectorefficiëncy is. De deeltjesstroom wordt 

gemeten met chopper uit. Het totale ongemoduleerde signaal I per 

kanaal is dan gelijk aan 

I (2.11). 

Ook de looptijdverdeling is nu een gediscretiseerde grootheid, 

die gedefinieerd wordt door 

(2.12). 

Hierin is Sk het aantal deeltjes met looptijd tL dat per burst 

doorgelaten én geteld wordt. De nulstroom van de detektor, strooi

licht van de bron en van de laser, zijn aanleiding tot een eindige 

achtergrondtelsnelheid b cs-1 J. Het aantal achtergrondpulsen dat 

in een kanaal geteld wordt is 

B b·t I< (2.13). 

Met de zojuist gedefinieerde grootheden kan voor de gemeten 

discrete verdeling geschreven worden: 

N 
X = M [ F • S. + M • B k k • J.::1 -J .,., J 

C2.1Lf), 

met M het aantal meetslagen of chopperperioden. De indices in 

vergelijking C2.13) geven tijden, uitgedrukt in eenheden tk aan. 

11 



In vergelijking 2.1~ wordt gesommeerd over alle atomen met loop

tijd j die op een tijdstip Ck-j+l) bij de chopper vertrekken om 

tijdens kanaal k in het strooicentrum aan te komen. 

Bij looptijdmetingen worden benaderingen voor de in paragraaF 

2.1 besproken apparaatproFielen gebruikt. De deltaFunctie wordt 

een single burst chopperrunctie. Het stochastische proFiel wordt 

nu een pseudorandom rij. 

A. De single burst methode. 

Per periode is er precies één aaneengesloten interval oF burst 

waarin atomen worden doorgelaten. Als t de bursttijd is en -tO 

het gemiddelde vertrektijdstip dan volgt de chopperrunetie uit 

f(t) 
={

0

1als-t 0 

elders 

(2.15). 

Hier wordt alleen het geval t 0 =-~tk; tb~tk, oFwel FkCt)==Sk)'f 

bekeken. 

De gemeten functie wordt gegeven door 

X = M·S + M·B k Ie 
(2.16). 

12 



Het aantal pulsen Xk is een stochastische grootheid die de Pois

sonstatistiek volgt. Voor de standaarddeviatie van de gemeten 

verdeling geldt dan 

(2.17). 

Na aftrek van de achtergrond vindt men uit vergelijking C2.16) 

direct de gezochte verdeling M·Sk. De relatieve fout die bij de 

single burst methode gemaakt wordt kan dan geschreven worden als 

(2.18), 

waarbij de fout in de aftrek van de achtergrond M·B verwaarloosd 

is. Dit betekent dat er voldoende kanalen moeten zijn waarin de 

achtergrond kan worden bepaald. 

De standaarddeviatie neemt toe met de wortel van M·Sk. Zowel de 

standaarddeviatie als de relatieve fout zijn niet expliciet afhan

kelijk van het aantal kanalen N. In kanalen waar het signaal groot 

is, B<<Sk, neemt de relatieve fout af met de wortel van M·Sk. In 

kanalen waarin het signaal klein is, Sk<<B, neemt de relatieve 

fout lineair af met Sk. 

B. De pseudorandom methode. 

In elke chopperperiode zijn er meerdere, willekeurig verdeelde 

bursts waarin deeltjes doorgelaten worden. De chopperfunctie wordt 

geschreven als 

(2.19), 

met Rk een element van een stochastische rij van waarden ±1. 
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Het ideale geval, waarbij Rk voldoet aan de vergelijkingen (2.5) 

kan benaderd worden met een maximum lengte reeks [WIL 71J. 
m 

Zo'n reeks heeft een oneven aantal N=2 -1 elementen. Het 

aantal open kanalen CRk=+1), is gelijk aan Yz·CN+1). Uoor de auto

correlatiefunctie van een maximum lengte reeks geldt 

C2. 20. a), 
k~ p·N 

waarin k=N overeenkomt met de verschuiving over een periode. Uoor 

de verwachtingswaarde van Rk geldt 

C2.20.b). 

Met behulp van de vergelijkingen C2.13, 2.17) kan het gemeten 

signaal Xk geschreven worden als 

(2.21). 

Dm hieruit een looptijdverdeling te berekenen wordt Xj kruisgecor

releerd met Rk. Hierbij wordt gesommeerd over alle Xj. Alle aan

komstkanalen Cl+k-1) waarin deeltjes met looptijd t Ck) terechtko

men, krijgen daarbij een positief teken. Uoor de kruiscorrelatie

functie geldt dan 

zoals wordt afgeleid in appendix A. 

De statistische fout in de verdeling Ck volgt uit 

N 

o-e"= L :xk::. M· .±(N+t)•N·<Sk> + M·F\f·S 
k::~ 

C2. 22), 

(2 .23), 

met <Sk> de verwachtingswaarde van de discrete looptijdverdeling 

waarvoor geldt dat 

C2. 2Lf) . 

P± 



Na aftrek van de achtergrond levert vergelijking C2.22) de ge

zochte verdeling waarvan de intensiteit een factor ~·CN+l) groter 

is dan biJ de single burst methode. De relatieve fout die gemaakt 

wordt biJ de pseudorandom methode kan geschreven worden als 

[ 
4N•(Nt1)•(Sk) t 11 N·B J 

( f'l +I)<!. 

wat biJ voldoend groteN, C>10), benaderd kan worden door 

..1. I 
Epr = 

MSÇ 

C 2. 25. a), 

C2.25.b). 

De standaarddeviatie is in ieder kanaal gelijk, en neemt toe 

met de Luortel van het aantal kanalen N. Dit komt doordat de pseu

dorandom methode een extra achtergrond veroorzaakt. Deze wordt 

beschreven door de eerste term, ~·Mrsj, in het rechterlid van 

vergelijking C2.21). De relatieve fout neemt in alle kanalen 

lineair af met Sk. 

C. Vergelijking van beide methoden. 

De single burst methode heeft als voordeel dat het gemeten 

signaal Xk direct de gezochte verdeling M·Sk levert. Het nadeel 

van deze methode is de kleine open fractie tb/Ntk . Hierdoor is de, 

over een periode gemiddelde, dichtheid van de hoofdbundelatomen in 

het strooicentrum ook klein. Dat hoeft geen probleem te zijn als 

het door de bron geleverde ongemoduleerde signaal I voldoende 

groot is. 
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Het voordeel van de pseudorandom methode is de grote open 
• I tf:,(N+f) 1 . 

fract1e, i N • He aas neemt h1erdoor ook de standaarddeviatie 
~k 

toe met de wortel van het aantal open kanalen. In het geval dat de 

bron een brede snelheidsverdeling heeft hoeft dat niet nadelig te 

zijn. In de interessante kanalen geldt dan immers Sk »<Sk >. De 

relatieve fout is dan voor de pseudorandom methode mogelijk klei

ner dan bij de single burst. 

De relatieve fouten, zoals gegeven in de vergelijkingen 

(2.18, 2.25.b) zijn niet expliciet afhankelijk van de chopperfunc

tie. Hierdoor is het mogelijk de beide methoden onder dezelfde 

experimentele condities te vergelijken CBEI 75J. De verhouding van 

de relatieve fouten wordt gegeven door 

(2.26). 

De pseudorandom methode biedt voordelen als deze verhouding 

groter dan 1 is. Dat is het geval als het signaal in de voor een 

meting interessante kanalen groter is dan de verwachtingswaarde, 

ofwel Sk>2·<Sk>. Die situatie treedt op bij smalle looptijdverde

lingen. 

Als de bron onvoldoende signaal levert, of er een heel hoge 

achtergrond aanwezig is, wordt de pseudorandom methode aantrekke

lijk vanwege de grote open fractie. Onder de voorwaarde 2·<Sk> <B 

is de relatieve fout die met de single burst methode gemaakt wordt 

groter dan bij de pseudorandom methode. 
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A. Choppertechnieken. 

Bij looptijdexperimenten kunnen zowel mechanische CHIR 70J als 

elektronisch gestuurde [KAS 73, DUR 85] choppers gebruikt worden. 

Mechanische choppers zijn relatief goedkoop en eenvoudig te 

construeren. Ze hebben twee belangrijke nadelen. Oe maximaal haal

bare rotatiefrequentie is ongeveer 1 kHz. Bij hogere frequenties 

kan beschadiging optreden doordat de centrifugale krachten in de 

schiJf groter worden dan de treksterkte van het materiaal toelaat 

CTRU 62J. Oe bovengrens voor de chopperfrequentie impliceert een 

ondergrens voor de bursttijd tD als we de eindige bundelbreedte 

bij de chopper in beschouwing nemen. 

Het tweede nadeel betreft de s~nchronisatie. De vertrektijd

stippen worden bepaald door de chopper. Oe aankomsttijdstippen 

zijn gekoppeld aan de tijdbasis van de multiscaler. Uoor een 

betrouwbare meting van de looptijd moet iedere doorlaatburst van 

de chopper met de multiscaler tijdbasis ges~nchroniseerd worden. 

Bij gebruik van een pseudorandom profiel, met kleine kanaaltijden, 

is dat vrijwel onmogelijk. 

Bij minibundel I wordt gewerkt met kanaaltijden in de orde van 

1 ~s. T~pische afmetingen voor een mechanische chopperschijf zijn 

een diameter van 10 cm en een spleetbreedte van 1 mm. Om bij een 

bundeldiameter van 1 mm een bursttijd van 1 ~s te krijgen moet de 

schrijf draaien met een frequentie van ongeveer 6 kHz. Men ontkomt 

hier dus niet aan het gebruik van een elektro optische chopper. 
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8. Experimentele gegevens. 

In de periode 1985-1986 is een thermische gasont1adingsbron 

gebruikt voor de produktie van metastabiele neonatomen in mini

bundel I. Om ook bij hogere energieën Cv>10 3 m·s-1 ) te kunnen 

meten zal in de toekomst wellicht een plasmabron CUER 8~J gebruikt 

worden. De snelheidsverdeling kan voor beide bronnen in eerste 

benadering geschreven worden als een supersone verdeling CTHE 82J, 

volgens 

I [ ("-1..1)-'] PCv) · dv = ~ • exp - ---oe- (2.27). 

Typische getalwaarden bij gebruik van neon, zijn voor de ther

mische bron gegeven door Driessen CDRI 85J en voor de plasmabron 

door van Delft CDEL 83J. In tabel 2.1 zijn deze nog eens samenge

vat, samen met waarden van de genormeerde looptijdverdeling sCtL) 

voor enkele typische snelheden. 

Bij gebruik van een mechanische chopper kan overlap van de 

chopperperioden voorkomen worden door een tweede chopperschijf die 

de langzame atomen tegenhoudt. Bij optische choppers moet de 

periodetijd T voldoende groot gekozen worden om effecten ten 

gevolge van overlap klein te houden. Alle atomen met een looptijd 

groter dan T komen een of meer perioden te laat bij het strooi

centrum aan. Deeltjes met een snelheid in het interval CL/2T,L/TJ 

arriveren één periode te laat. De snelheidsverdeling wordt op dit 

interval constant verondersteld met waarde PCL/T). 

De periodetijd wordt nu bijvoorbeeld zo gekozen dat de snel

heictsverdeling voor atomen met gemiddelde snelheid u niet meer dan 

1 % gestoord wordt door langzame atomen uit de vorige periode. Aan 

deze conditie is voldaan voor 

(2.28). 

Dit geeft een periodetijd T=132 ~s voor de thermische, en T=106 ~s 

voor de plasmabron. 
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_ .. --·-·-··· .. --.--L---~herm i sch --~~~.:.~---···········.1 
u [ m · s - 1 J 1029 5850 I ··----.. _ .. _____ .. _, ___ ._ ......... -.......... ---···-·------- l 
~ [m·s-1 J 17~ 23~0 
------11-· .. ·-·----.. --.. ··-·-·--· ·--·-··-·----·----! 
Speedrat 5.9 2.5 
____ ............. _ ........ __ " __ " ____ .. ,_ ... _"' ___ ,:1-"'" . ___ " .. _______ ., __ "_.ïi""-.::1-"" 
s Cv=u-~) 1.01·10 [s J 1.26·10 [s J 
---·---··- - ... - ....... --·- --
s Cv=u) 3.97·10"'cs-f J 9.5~·-lOif[s-f J 
-----1--·---·-·------1---------l 
s Cv=u+c~) 2.00·104 Cs-t J 6.88·1o'''cs-1 J 

·-'-----------·--.. -·----'""' 

.T ~ b ~_!_ ~-~J. I.Y.I2.~-~.!;;..b . .ê .!!:!.?.~ r ~.!3. n .~.9..9. .. ;:: .9_~ l.Q.QP_t ij d ver ct~ 1 i ng . 
Yer_g_~.LLL!s..i n_g~_IJ _!;_2. ~ .~~-~.. g __ :...??..?_!_ De _loop lengte is 86. 6±0 .1mm...!.. 

Het aantal kanalen, en daarmee ook kanaaltijd en bursttijd, 

worden bepaald door de nauwkeurigheid waarmee men de snelheid van 

de hoofdbundelatomen wil kennen. Uitgaande van een relatieve fout 

van 5~ in de snelheid van de atomen die in het topkanaal geteld 

worden, vindt men een kanaaltijd van 1.65 ~s voor de thermische, 

en tk =0.29 ~s voor de plasmabron. 

C. Relatieve nauwkeurigheid van de gemeten verdeling. 

Om een keuze te kunnen maken voor de chopperfunctie moeten de 

relatieve fouten van single burst en pseudorandom methode voor een 

praktisch geval bekeken worden. Daartoe worden de vergelijkingen 

C2.8, 2.12 en 2.27) gesubstitueerd in (2.26). Typische waarden 

voor de looptijdverdeling zijn gegeven in tabel 2.1. De telsnel

heid i cs-1 J van de engemoduleerde hoofdbu~del is voor de ther

mische bron gegeven door Driessen CDR! 85J. 
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Voor de plasmabron kunnen telsnelheden van een factor 10 hoger 

verwacht tuorden CDRI ___ 83J. Tabel 2.2 geeft waarden voor de discrete 

looptijdverdeling SkCi,~,tk,tb)· De opgegeven waarden voor de 

botsingsgeïnduceerde fluorescentie zijn typisch voor een werkzame 

doorsnede Q::-::1 A 2 • 

Directe fluorescentiel 0 singsge1n uceer 
Thermisch Plasma Thermisch Plasma 

B t .. d d I 
__ .. 

i [ s """J 10 5 10
6 10~ 10

11 

S kC v=u-o::) 1.01·10-3 1.26·10-..t 1.01·10-s 1.26·10-Lf 

Sk.Cv=u) 3.97·10-3 9.5Lf·10-~ 3.97·10-s 9.5Lf·10-~~ 

Sk.Cv=u+o::) 2.00·10-! 6. 87. 10-.a.. 2.00·10-5 6.87·10-" 

<Sk> I --··-1--·---
10 -.y 10-~ 10-..t. 10-5 

---· .. ·-·-·-.. -· -------

Tabel 2.2 Waarden voor de ~discretiseerde looptijdverdeling 
~k..!.. Üe~-gel TJk'"irï"Q C 2 -:-lgi_~~-·1..!:! atJ:..~ gevallen _is ,4 =tk =1AJS, BJ! 
N=lOO verondersteld. -·--

De met deze gegevens berekende verhouding van relatieve fouten 

is weergegeven in tabel 2.3. Bij de thermische bron maakt het voor 

een meting van de directe fluorescentie weinig uit welke methode 

gebruikt wordt. In dit speciale geval zijn Sk, 8 en <Sk> namelijk 

van dezelfde grootte orde. Bij meting van botsingsgeïnduceerde 

fluorescentie met de thermische bron biedt de pseudorandom me

thode, vanwege het kleine signaal, duidelijk voordelen. 

De looptijdverdeling is voor de plasmabron, in absolute zin, 

veel smaller dan bij de thermische bron. Hierdoor is de stan

daarddeviatie volgens de single burst methode in het topkanaal 

veel groter dan bijvoorbeeld voort =L/Cu-o::). De standaarddeviatie 

volgens de pseudorandom methode is in alle kanalen gelijk. De , 
relatieve fout is evenredig met <Sk>l. 
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De verwachtingswaarde <Sk> is klein doordat N relatief groot is. 

Daardoor is de pseudorandom methode hier toch beter dan de single 

burst. 

!Directe fluorescentieiBotsingsgeïnduceerd 1 

E.shlép-;_ 1 Thermisch 1 Plasma Thermisch Plasma J 
----~V ~-~=~ .. ;· .. -r-a.--së·--·--1-o .. 68---------·----~-6-~-8-----------·----~-·:·69- , 
--~~·::·;·----·--j·- .................... ~-:-~-~----------·--t-··-~-~-~-~------- -~-;-~·;--.............. ----~-·:-~:;··----·-----1 

__ .. _____ --·------------··----·t----·--·---------·---·--·--- --------...-...... - _ .......... ---··-"-· 
.. :.... .. v=~-~~:-~- --·----~-· Lf7 ___ _L __ :_~_:s ____ L .. ___ 17_: __ ~ ___ j_~. 03 J 

.I.ë::l.l:?..t?...! .S_~ .. ;? P.§ v ~J:.b.9 uçi.J._r.m ( f: ~ r:. I c! P" )\aD . re 1 at ie v e f...9_\J te 1J Y. .. Q.Q ~ 

.l?..D .. k .. ~J .. ê. 2J:?._k..t..! .. ê .. ç_b._ê fl.ê.Y_?._JJ.ê .. IJ ... ~ .. ê~.t?...ê .. 9..ê _!__J_ 1!f-t.~c~1 i!.?. ?._IJ ~~1..9 ....... 
9..ê.D __ Q .. I11_~f.:l....:.. -~.Q.g_;:: de .§_Ç h t:_~ .. ;::g_r. o D .. Q .. !..?. _Q_~_!_.Q_ ~- y e _;:_Q.D..Q?.S s _te 1 d . 

De tijd terp die nodig is voor een looptijdexperiment volgt 

eenvoudig uit 

(2. 29), 

waarin M het aantal meetslagen is, en T de chopperperiode. In de 

praktijk wordt M bepaald door de nauwkeurigheid waarmee men de 

looptijdverdeling wil meten. Door het elimineren van M uit de 

vergelijkingen C2.29, 2.25.b) kan de meettijd geschreven worden 

als een functie van de relatieve fout. Bij gebruik van de pseudo

random methode wordt de meettijd 

(2.30). 

Enkele praktische waarden zijn gegeven in tabel 2.Lf. 

21 



Meettijd t [sJ. 

!
Directe fluorescentieiBotsingsgeïnduceerdl 

snelheid! Thermisch 1 Plasma Thermisch! Plasma 

~~~~g~:refr~t;~~ 
-----+---------~--+----+-----
~ji:·=r~i~i;_~_ 
-:;~~ti~J~t::::~::~f,;:J 
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3.1 Mul ti~c~Je.r... ~.!..Q_gri tb.!!l.ê.!l.!.-

Multiscalers en multichannel analyzers horen tot de meest 

gebruikte data acquisitiesystemen in de fysica. Het zijn meetin

strumenten waarmee aantallen pulsen als functie van een of andere 

grootheid geteld kunnen worden. Ze worden vooral toegepast bij de 

detektie van deeltjes of fotonen. 

Een multichannel analyzer telt pulsen als functie van de 

pulshoogte. De getelde aantallen worden zodoende geaccumuleerd in 

energiekanalen. Een multiscaler telt pulsen als functie van de 

tijd. Enkele typische toepassingen van multiscalers zijn het meten 

van luminescent verval CDOE 72J, TOF massaspectrometrie [JOH 70J 

en TOF strooiexperimenten. 

Een algorithme is per definitie een eenduidige omschrijving van 

de taken die een systeem, in dit geval de multiscaler, moet ver

richten. Algorithmen kunnen op verschillende manieren weergegeven 

worden, bijvoorbeeld met flowcharts of diagrammen CWIA 80J. Multi

scaleralgorithmen verschillen meestal alleen in details. Die ver

schillen worden veroorzaakt door de eisen die een experiment 

stelt, en door de stand van de techniek. In deze paragraaf wordt 

een voorbeeld van zo'n algorithme besproken. 

In dit voorbeeld wordt aangenomen dat de multiscaler gedurende 

de hele chopperperiode meet. De tijdkanalen sluiten direct op 

elkaar aan. Dit betekent dat er in het algorithme twee parallelle 

processen voorkomen. Een proces houdt zich bezig met het tellen 

van de detektorpulsen, het andere proces verwerkt de tussenresul

taten van elke meting. Stroomdiagrammen of hogere programmeertalen 

als PASCAL of FORTRAN zijn minder geschikt om parallelle processen 

weer te geven. De in de vakgroep gebruikte taal PEP is een PASCAL

achtige taal die bijzonder geschikt is voor het besturen van 

experimenten. 
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Behalve de programmastructuren "block" en "procedure'' kent PEP ook 

de structuur "process" CUER 81, CUY 86]. Hierdoor is het mogelijk 

om in PEP parallelle processen te beschrijven. Een voorbeeld van 

een multiscaleralgorithme in de taal PEP is gegeven in listing 

3 .1. 

1000 DECLARE 

1010 meetslagen, meetslagen_teller, aantal __ a, aantal_b, data: nat2 

1020 meetdata:ARRAY 0 .. 255 OF nat2 

1030 kanalen,kanaal_teller,kanaal_tijd:natl 

10Lf0 error,puls,a:boolean 

1050 %% 

1060 PROCESS tellen_a[1000J 

1070 BEGIN 

1080 LOOP 

1090 IF puls 

1100 THEN aantal _a:=aantal_a+1 FI 

1110 OD 

1120 END 

1125 %~ 

1130 PROCESS 

11Lf0 BEGIN 

1150 LOOP 

1160 IF 

tellen_b[1000J 

puls 

1170 THEN aantal _b:=aantal_b+1 FI 

1180 OD 

1190 END 

1200 "" 
1210 PROCESS verwerken[1000J 

1220 BEGIN 

1230 IF a 

12Lf0 THEN data:=aantal - b " tellen_a 

1250 ELSE data:==aantal _a " tellen_b 

is nu 

is nu 

actief 

actief 



IF kanaal_teller=O 1260 

1270 THEN meetdata[kanalen-1J:=data 

1280 %Tijdens eerste kanaal wordt gemeten data van laatste kanaal 

weggeschreven. 

1290 ELSE meetdata[kanaal_teller-1J:=data FI 

IF data >•2**15 

THEN error:=true FI 

1300 

1310 

1320 

1330 

IF kanaal __ teller=kanalen-1 

THEN data:=meetdata[OJ 

13~0 %Na het laatste kanaal volgt direct het eerste kanaal van de 

volgende slag. 

1350 ELSE data: =meetdata[kanaal __ teller+1J FI 

1360 

1370 

IF a 

THEN aantal_b:=data 

1380 ELSE aantal_a:•data FI 

1390 END 

1~00 %% 

1~10 PROCEDURE kanaal 

1~20 BEGIN 

1~30 IF a 

1~~0 

1~50 

1~60 

THEN abortCtellen_a) startCtellen_b) 

ELSE abortCtellen_b) startCtellen_a) FI 

a:=NOT a 

1~70 %Afwisselen van beide telprocessen. 

1~80 startCverwerken) 

1~90 delayCkanaal_tijd) WHILE NOT stoppedCverwerken) DO OD 

1500 kanaal_teller:-kanaal_teller+1 

1510 END 

1520 %% 

1530 PROCEDURE slag 

15~0 BEGIN 

1550 kanaal_teller:=O 

1560 WHILE kanaal_teller<kanalen AND CNOT error) 

1570 DO KANAAL OD 
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1580 IF NOT error 

1590 THEN meetslagen_teller:=meetslagen_teller+1 FI 

1600 END 

1610 ~~ 

1615 ~ hoofdprogramma. Ctijdschaal is chopperperiade T) 

1620 BEGIN 

1630 ~ Initialisatie. 

16~0 writelnC'Aantal meetslagen (1-65280)?') readlnCmeetslagen) 

1650 

1660 

1670 

1680 

1690 

writelnC'Aantal kanalen per meetslag C1-255)?') 

readlnCkanalen) 

writelnC'kanaaltijd C1-255) ms?') readlnCkanaal_tijd) 

FOR i IN 0 .. 255 

DO meetdata[iJ:=O OD 

1700 aantal_a:•O aantal_b:•O puls:-true 

1710 meetslagen_teller:=65280-meetslagen 

1715 ~~ 

1720 ~ Nu starten van meting. De meting wordt beëndigd door de 

1725 ~ na alle meetslagen af in geval van error. 

1730 ~~ 

17~0 

1750 

1760 

WHILE meetslagen_teller<meetslagen AND CNOT error) 

DO slag OD 

wr i te 1 n C ' D 0 N E ! ' ) 

1770 IF error THEN writelnC 'ER R 0 R') FI 

1780 END 

Listing ~Een gestructuree~ multiscaleralgorithme in de 

programmeertaal PEP. 
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In dit voorbeeld zijn voor het tellen van de detektorpulsen 

twee processen, tellen_a en tellen_b gedefinieerd. Deze processen 

wisselen elkaar na elk kanaal af. Alleen op die manier kunnen 

opeenvolgende tijdkanalen continu op elkaar aansluiten. 

Het sommeren van de getelde pulsen bij het resultaat van vorige 

meetslagen gebeurt hier door het telproces via een eenvoudige 

increment. Bij andere algorithmen wordt het accumuleren door het 

verwerkingsproces gedaan. Er moeten dan twee willekeurige getallen 

worden opgeteld. De implementatie daarvan is wat lastiger dan het 

ontwerpen van een increment schakeling. 

3.2 Overeenkomsten en verschillen tussen multiscalers. 

Alle multiscalers tellen pulsen als functie van de tijd. Het 

onderdeel waarmee de pulsen geteld worden is meestal dubbel uitge

voerd om een continu telproces mogelijk te maken. De meeste multi

scalers maken gebruik van een geheugen om de resultaten van indi

viduele metingen cumulatief op te slaan. De processen van het 

tellen en van de dataverwerking gebeuren op een tijdsschaal waar

van de kleinste eenheid een fractie van de kanaaltijd is. Daarom 

hebben de meeste multiscalers een tijdcodegenerator die de ver

schillende processen bestuurt. 

De verschillen in de hardware implementatie van een multiscaler 

algorithme zijn groot. De belangrijkste verschillen hebben betrek

king op de manier waarop de pulsen geteld worden, en op het geheu

gengebruik. Een overzicht van enkele typen multiscalers is gegeven 

door van der Does de Bye e.a. CDOE 72J. In deze paragraaf wordt de 

indeling volgens van der Does de Bye besproken, 

gegevens van multiscalers uit andere vakgebieden. 

paragraaf beschrijft enkele typische voorbeelden. 
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Het telproces is het eerst verschilpunt. Men kan onderscheid 

maken tussen implementaties met analoge en digitale elektronica. 

Een analoge "teller'' meet de RMS waarde van het door een detektor 

geproduceerde signaal. De gemeten grootheid is evenredig met de 

telsnelheid. Sommatie van de pulsen over individuele metingen 

gebeurt met een integrerend RC netwerk. Bij de digitale verwerking 

worden eenvoudig de individuele pulsen in het detektorsignaal 

geteld. 

De opbouw van een choppe~eriode is niet voor alle multiscalers 

hetzelfde. Uan der Does de Bye maakt onderscheid tussen scalers en 

multiscalers die een volledige periode meten. Er zijn echter ook 

tussenvormen mogelijk. Een scaler kan per periode slechts in één 

kanaal pulsen tellen. De kanaaltijd en de positie van het kanaal 

kunnen ingesteld worden. Dit kan zinvol zijn voor experimenten met 

zeer lage telsnelheid, c~l Hz), waarbij de looptijd zeer nauwkeu

rig bepaald moet worden CBER 72J. 

Bij de multiscalers kan men onderscheid maken tussen typen die 

per periode slechts in een fractie van alle kanalen actief zijn, 

en typen die de hele periode continue meten. Het eerste type wordt 

gebruikt bij experimenten met lage telsnelheid en zeer smalle 

looptijdverdeling. Uoor experimenten met grote telsnelheid en 

bredere verdeling wordt meestal het tweede type gebruikt. 

Het geheugengebruik is een derde verschilpunt. De verschillen 

worden hier vooral veroorzaakt door de eisen die aan de kanaaltijd 

gesteld worden, en door de stand van de techniek. Er wordt onder

scheid gemaakt tussen analoge en digitale geheugens. BiJ de digi

tale geheugens kan men interne en externe geheugens onderscheiden. 

In het geval dat de multiscaler over de volle periode actief moet 

zijn met kanaaltijden kleiner dan ca. 300 ns, zullen meestal 

interne, gemultiplexte geheugens gebruikt worden. Uoor de bestu

ringssoftware kan bij externe geheugens het onderscheid tussen 

Direct Memory Access COMA) van een werkgeheugen, en het gebruik 

van een "special purpose" geheugen, belangrijk zijn. 
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De pataverw~rking. Net als bij de geheugens blijft een indeling 

hier wat vager. Afhankelijk van het gebruikte geheugen kan de 

dataverwerking analoog of digitaal gebeuren. Het optellen van de 

pulsen bij alle voorgaande metingen kan in het digitale geval op 

twee manieren gebeuren. Meestal wordt een kanaal eerst doorgemeten 

en na afloop volgt dan een binaire optelling en een schrijfopera

tie op het geheugen. Het optellen kan ook tijdens de meting gebeu

ren zoals aangegeven in listing 3.1. De totaalstand van de voor

gaande metingen wordt dan met 1 opgehoogd bij iedere puls die 

gedetekteerd wordt. 

De triggermode is een minder belangrijk verschilpunt. De meeste 

multiscalers werken met een externe trigger. Het nulpunt van de 

multiscalertijdbasis wordt dan vanuit het experiment vastgelegd. 

Uoor sommige toepassingen zijn er instrumenten met een interne 

triggermode. Deze apparaten leveren zelf een stuursignaal om het 

experiment te synchroniseren met het nulpunt van de multiscaler 

tijdbasis. Natuurlijk zijn er ook multiscalers die in beide mode's 

kunnen werken. 

3. 3 ~ergel i.l king van ~..D_kel..ê_ ~.ê...:.. 

Massaspectrometrie met de looptijdmethode is onder andere 

gedaan door Johnson [JOH 70J en Berger CBER 72J. Het gaat dan om 

experimenten waarbij alle deeltjes looptijden in de orde van 10 ~s 

hebben. De verschillen in looptijd voor molekulen met verschillen

de massa's zijn van de orde 50 ns. Het looptijdspectrum bestaat 

dus uit enkele lokale, zeer smalle pieken. De telsnelheden zijn 

zeer laag. Voor dit soort experimenten worden multiscalers ge

bruikt die slechts een gedeelte van de periode actief zijn, en een 

zeer korte kanaaltijd, c~10 ns), hebben. Bij Johnson werden de 

meet, accumulatie en geheugenfunctie door één digitale teller voor 

elk kanaal uitgevoerd. 
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Bij Berger kan de stand van de pulsteller door een computer gele

zen worden. De door Johnson en Berger gebouwde multiscalers en de 

daarin gebruikte technieken hebben tegenwoordig alleen nog een 

sentimentele of documentaire waarde. 

Een typisch voorbeeld van een modern digitaal ontwerp is 

beschreven door van Audenhove e.a. CAUD 85J. Uoor het telproces 

ziJn twee pulstellers gebruikt die om beurten aangestuurd worden 

door een synchronisatieschakeling. Het instrument is ontworpen op 

hoge telsnelheden, orde 50 MHz, en korte kanalen, van de orde 50 

ns. De acuumulatiefunctie ontbreekt. Het sommeren over alle voor

gaande perioden moet door de experimentcomputer gedaan worden. 

Uoor buffering van de gemeten data is een intern geheugen ge

bruikt. In verband met de kleine kanaaltijd zijn geheugenbanken 

toegepast die gemultiplext worden. 

Bij looptijdmetingen voor de snelheidsanalyse van bundelexperi

menten worden meestal multiscalers gebruikt die gedurende de hele 

chopperperiode meten. Enigszins omslachtig is het gebruik van het 

tijd-amplitude conversieprincipe zoals dat beschreven is door van 

der Does de Bye e.a. CODE 72J en Kaslew e.a. [KAS 73]. Hierbij 

wordt het tijdverschil tussen de burst en de detectie van een 

enkele puls digitaal gemeten. Met een digitaal naar analoog con

verter wordt de gemeten looptijd omgezet in een analoge spanning. 

Dit signaal wordt gebruikt als invoer voor een multichannel analy

zer. Deze methode is alleen geschikt voor zeer lage telsnelheden. 

Hiermee kunnen echter wel metingen met zeer smalle kanalen, van de 

orde 5 ns, gedaan worden. 

Bij de botsingsexperimenten in de groep AOW worden multiscalers 

gebruikt die volledig digitaal meten. Een van de eerste multisca

lers die in de groep gebruikt werd is beschreven door Geel en 

Uerster CGEE 73J. Dit instrument had de mogelijkheid om de start 

van de meetcyclus te vertragen ten opzichte van de externe trig

ger. De multiscaler maakte op OMA basis gebruik van het werkgeheu

gen van de POP 11/20 besturingscomputer. De accumulatiefunctie 

werd uitgevoerd door het verwerkingsproces na afloop van elk 

meetkanaal. 
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Door Uoskamp en van Nijmweegen is een variant met special purpose 

geheugen gebouwd voor het USER-bus systeem, toen de tijdbelasting 

als gevolg van OMA te groot werdt voor de POP 11/20. 

Meer recent wordt in de groep voornamelijk de multiscaler van 

Jacobs [JAC 81J gebruikt, die past binnen het EURO-bus systeem. 

Deze multiscaler is altijd de gehele periode actief. Om de 

computer te ontlasten is ook hier een extern special purpose 

geheugen toegepast. Het accumuleren gebeurt weer na afloop van elk 

meetkanaal. Dit ontwerp kan zowel in de externe als interne 

triggermode werken. 

~~Ontwerpeisen voor een nieuwe multiscaler. 

De breedte van de looptijdverdeling is zowel voor de thermische 

als de plasmabron van de orde 100 ~s. Dat is breed vergeleken met 

de verdelingsfuncties die bijvoorbeeld bij massaspectroscopie 

gevonden worden. Een multiscaler die gedurende de hele 

chopperperiode meet, is dan ook het meest geschikt voor het 

minibundel experiment. 

Er worden eisen gesteld aan de kanaaltijd, doordat men de 

snelheid van de hoofdbundelatomen met een zekere nauwkeurigheid 

wil meten. De relatieve fout in de snelheid kan geschreven worden 

als 

A V 1 ( L. L. .::;A;..;t;;,__ 

V ;:. V. ""'+At - t;:) : At-t- ~ 
" 

(3.1), 

of 

A'l àt - = 
(3.2). 

V t;~ 

in eerste orde benadering. 

In figuur 3.1 zijn waarden van de relatieve fout gegeven voor 

verschillende snelheden en kanaaltijden. Een kanaaltijd van mini-

maal 500 ns is voldoende voor minibundel I. 
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De gemiddelde waarden van de snelheid voor de thermische en de 

plasmabron kunnen dan op respectievelijk 0.6 ~ en 3 ~ nauwkeurig 

gemeten worden. 

I< 
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I 
" I 
iN:! 
L.J I I +> 
J 
0 

<+- 20 
QJ 
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·.-i 
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Figuur 3.1 Relatieve fout in de gemeten snelheid als functie 

van de snelheid en de kanaalti.td. 

Om overlap te voorkomen moet de periodetijd van de chopper een 

minimale waarde hebben. Zoals afgeleid in paragraaf 2.~ ligt dat 

minimum tussen de 100 en 150 ~s. Bij een kanaaltijd van 0.5 ~s 

resulteert dit in 200 tot 300 kanalen per periode. Een aantal van 

N=255 kanalen per periode lijkt voorlopig voldoende voor mini

bundel I. 

Omdat in minibundel I een elektronisch gestuurde chopper ge

bruikt wordt moet de multiscaler in interne triggermode kunnen 

worden. De externe triggermode is overbodig. 
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MultiscalsLs fungsLsn messtal als intslligsnts intsLfacs in ssn 

computsLgsstuuLd msstsystssm. Os nieuwe multiscalsL moet wat dit 

betLeft veLgelijkbaaL zijn met de multiscaleL van Jacobs [JAC BlJ. 

De multiscaleL moet zelfstandig geduLende een aantal choppeLpeLio

den kunnen meten. DaaLbij moet de multiscalsL ook het accumuleLen 

en opslaan van de gemeten data veLZOLgen. Bovendien moet de multi

scaleL zelf eventuele fouten kunnen detekteLen en teLugmelden aan 

de expeLiment computer. 

De tijd waaLin ds multiscaler zelfstandig functionssLt most 

groot zijn vergeleken met de tijd die de computer nodig heeft voor 

het uitlezen van ds gsmeten data sn voor initialisatie van ds 

inteLface. Uitgaande van N=200 en tk =0.5 ~s komsn 5·10 4 meetsla

gen overeen met een meettijd van 5 s. 

De communicatiesoftware is geschLsven in machinetaal. Het uitlezen 

van 200 EURO-bus woorden dooL sen M6BOOO satelietcomputeL duurt 

ongeveer 0.5 ms. Een woordlengte van 16 bits is dan voldoende om 

het aantal meetslagen weeL te geven. 

Uoor de bestuLing sn data acquisitie van de 

experimenten wordt hst EURO-bus systeem gebruikt. 

verschillende 

Dit is sen 

modulair, computergestuurd meetsysteem dat ontwikkeld is in de 

vakgroep deeltjesfysica CNIJ BOJ. Het spreekt vanzelf dat de 

nieuwe multiscaler aan de eisen van de EURO-bus moet voldoen. In 

het technisch rapport, CGER B6J, wordt hisrop uitvoerig ingegaan. 
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De multiscaler moet een betrouwbaar meetinstrument zijn. Dit 

betekent dat de afzonderlijke kanalen zo goed mogelijk identiek 

moeten zijn. In geval van een constante telsnelheid moeten afwij

kingen ten opzichte van de verwachtingswaarde kleiner zijn dan 

0.1 %. Hieronder zijn de ontwerpeisen nog eens kort weergegeven. 

1. Actief meten gedurende de hele chopperperiode. 

2. Instelbare kanaaltijd met een minimum van 500 ns. 

3. Aantal kanalen per periode instelbaar van 1 tot 255. 

~. Zelfstandig uitvoeren van meettaak, verwerking en foutende-

tektie. 

5. Uoldoen aan de EURO-bus specificaties. 

6. Instelbaar aantal meetslagen met een minimum van 50000. 

7. Afwijkingen in effectieve kanaaltijd tussen kanalen onder

ling kleiner dan 0.1 %. 

8. Werken met interne triggermode. 



Jj_Q_Q..f.DSTUK Ij_!_ ONTWE~ . .E. g_t:J_ .lt!.PLEMENTAT IE UAN DE_ MUL TI SCALER . 

~.1 Een ontwerpstrategi~ 

In de ontwerpfase moeten de ontwerpeisen vertaald worden naar 

kenmerken van de multiscaler. Dat kan op verschillende manieren 

gebeuren. De nieuwe multiscaler zou dezelfde taak moeten verrich

ten als de vorige CJAC 81J, alleen met hogere snelheid. Het is dan 

erg verleidelijk om het bestaande ontwerp te handhaven en slechts 

in enkele details te veranderen. Deze strategie houdt weinig 

rekening met nieuwe mogelijkheden en technische ontwikkelingen. Er 

is alleen sprake van enkele aanpassingen, die op zich weinig te 

maken hebben met het multiscaleralgorithme. 

BiJ een uitgebreidere ontwerpstudie is het eenvoudiger om mo

derne componenten in het ontwerp te verwerken. Verder kunnen 

misschien vereenvoudigingen ten opzichte van het oude ontwerp 

gevonden worden. Er is geprobeerd om op een systematische manier 

tot een nieuw ontwerp te komen. Daarbij zijn de beste delen van de 

oude schakeling, zoals de synchronisatie van het telproces 

CGEE 73, JAC 81, AUD 85J, overgenomen. 

Een systematisch ontwerp begint met een analyse van de taken 

die door het apparaat moeten worden verricht. Nadat het algorithme 

opgesteld is, moeten keuzen gemaakt worden voor de manier waarop 

het algorithme gerealiseerd wordt. Hiermee hangt samen het uitwer

ken van de meetmethode en het opstellen van een blokschema. Dat is 

dan het begin van de implementatiefase. Daarin worden de details 

van het ontwerp uitgewerkt. Het laatste onderdeel van de implemen

tatiefase is een volledige beschrijving van het apparaat. Hiervoor 

wordt verwezen naar de documentatie, CGER 86J. 
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Uit de ontwerpeisen van paragraaf 3.~ kan men direct enkele 

kenmerken van het algorithme afleiden. De multiscaler moet de 

gehele periode actief zijn, en meerdere perioden zelfstandig 

kunnen afwerken. De eis dat er continu geteld moet worden impli

ceert dat er twee telprocessen zijn die elkaar afwisselen, en een 

verwerkingsproces dat simultaan met het tellen afgehandeld wordt. 

Uerder moet de multiscaler op drie verschillende tijdschalen 

meetfuncties uitvoeren. De grofste tijdschaal is het herhalen van 

de meting met een periodetijd T. Elke periode is opgedeeld in een 

aantal tijdkanalen ter grootte tk. Binnen elk kanaal is een nog 

fijnere verdeling van de tijd nodig om de data acquisitie en 

verwerking te kunnen besturen. 

In het begin van de ontwerpfase is geprobeerd het algorithme 

uit te werken met een timingkalender. De timingkalender gaat er 

van uit dat er sprake is van sequentiële logica, en dat alle 

logische functies uiteindelijk gesynchroniseerd zijn met de fijn

ste tijdschaal die in het apparaat voorkomt. Het gebruik van de 

timingkalender heeft een aantal nadelen. Doordat de taken, die de 

multiscaler op verschillende tijdschalen moet uitvoeren, in de 

timingkalender door elkaar lopen is het algorithme onvoldoende 

gestructureerd. BiJ het opstellen van de timingkalender wordt al 

een bepaalde implementatie verondersteld, wat niet beverdelijk is 

voor een systematisch ontwerp. 

Betere resultaten worden bereikt met het zoeken naar een duide

lijk gestructureerde omschrijving van de taken die de multiscaler 

bij een meting moet verrichten. Een voorbeeld van zo'n gestructu

reerd algorithme is het PEP programma van listing 3.1. In dat 

programma zijn de verschillende tijdschalen duidelijk van elkaar 

gescheiden. Bovendien worden de variabelen gegeven die belangrijk 

zijn voor de uitvoering van het algorithme. De condities om een 

meting, al dan niet voortijdig, te beëindigen zijn hier veel 

overzichtelijker dan bij een timingkalender. 
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De belangrijkste stap in de ontwerpfase was de keuze voor de 

manier waarop de gemeten data verwerkt wordt. In hoofdstuk 3 is 

opgemerkt dat er twee alternatieven zijn. Het sommeren van de 

getelde pulsen kan na afloop van elk meetkanaal, of tijdens het 

meten gebeuren. Het verschil tussen de beide accumulatiemethoden 

kan verduidelijk worden met diagrammen, zoals de figuren ~.1 en 

~.2. 

In zo'n diagram staan vertikaal de verschillende componenten 

die bij de tel- en verwerkingsprocessen gebruikt worden. Horizon

taal staat de tijd, in eenheden van de kanaaltijd tk. De pulstel

lers zijn om het andere kanaal actief bezig met het telproces. De 

tijd waarin een pulsteller niet telt, is aangegeven met gearceerde 

blokken. In die tijd is de teller beschikbaar voor datatransport. 

De pijlen in het diagram geven alleen de richting en de volgorde 

van het datatransport aan. Ze hebben geen directe relatie met de 

tijd langs de horizontale as. 

In figuur ~.1 is pulsteller A in kanaal ~ actief bezig 

meetfunctie. Daartoe is de teller op het einde van het 

kanaal, k=3, op stand nul gezet. In tijdkanaal k-5 stopt 

tellen en wordt de meetfunctie overgenomen door pulsteller 

stand van pulsteller A geeft dan het aantal pulsen dat 

met de 

vorige 

A met 

8. De 

in het 

vorige kanaal, k-~. geteld is. Bij ieder tijdkanaal hoort precies 

één geheugenplaats. De inhoud daarvan geeft het totale aantal 

pulsen dat bij vorige meetslagen in het bewuste kanaal geteld 

werd. Na afloop van de meting, als k-5 wordt de eindstand van 

pulsteller A door de accumulator opgeteld bij het cumulatieve 

totaal in geheugenplaats k-~. Tenslotte wordt teller A op stand 

nul gezet om in het volgende kanaal, k=6, de meetfunctie van 8 

over te nemen. 
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Figuur ~.1 piagram van het datatransport, met accumulatie na 

afloop van elk k~naa~ 

De geheugenadressering is hier heel eenvoudig. In elk tijdka-

naal worden een lees- en een schrijfoperatie op één geheugen

plaats uitgevoerd. Het nadeel van deze methode is de binaire 

accumulator. Die wordt opgebouwd uit geïntegreerde~ bits accumu

lators. Het gebruik van dergelijke componenten heeft een complexe 

print lay out tot gevolg. 
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6E.HBU~Erl 

PLAATS EN 

Figuur ~.2 Piagram van het datatransport, met accumulatie tiJ~ 
dens het meten. --- --·- -----

Het diagram van figuur ~.2 kamt avereen met het algarithme 

volgens listing 3.1. Pulsteller A telt bijvaarbeeld tijdens kanaal 

k, en 8 telt in de kanalen Ck-1) en Ck+1). De pulstellers zijn 

programmeerbaar. Tijdens kanaal Ck-1) wordt de inhoud van geheu

genplaats k geladen in pulsteller A. Tijdens kanaal k warden de 

pulsen vanuit het experiment bij de beginstand opgeteld. In kanaal 

(k+1) wordt de eindstand van pulsteller A weggeschreven naar 

geheugenplaats k. 

De binaire accumulator en de databuffers, een totaal van zes 

i.c. 's zijn hier overbodig. De print lay out wordt veel eenvoudi

ger. Dit is de reden dat gekazen is voor de methode volgens figuur 

~.2. Een nadeel is, dat de adressering van het geheugen wat inge

wikkelder wordt. Tijdens een tijdkanaal k wordt eerst geschreven 

naar geheugenplaats Ck-1) en daarna gelezen uit geheugenplaats 
a(k+1). 
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De geheugenadressen doorlopen de rij 

A= ... ,5,7,6,8,7,9,8,10, ... (Lf.l) 

als functie van de tijd. 

A. Modulaire aanpak. 

Doordat de multiscaler een aantal taken zelfstandig moet kunnen 

afwerken is het een complex meetapparaat. Om een schakeling te 

krijgen waarvan men de werking nog enigszins kan overzien is in 

het begin van de implementatiefase gekozen voor de modulaire 

aanpak. Daarbij worden onafhankelijke deeltaken van het algorithme 

zoveel mogelijk in losse schakelingen ondergebracht. 

De indeling in kleinere schakelingen volgt eenvoudig uit de 

ontwerpeisen en uit het algorithme volgens listing 3.1. De deel

schakelinen zijn: het geheugen, programmeerbare pulstellers, een 

adresgenerator, de tijdcodegenerator, een meetslagenteller, de 

EURO-bus communicatie en tenslotte de besturingslogica. In deze 

paragraaf wordt hier slechts kort op ingegaan. Uoor details moet 

verwezen worden naar het multiscaler rapport CGER 86J. 

Het geheugen moet binnen 500 ns tweemaal, met verschillende 

adressen, aangesproken kunnen worden. Een asynchrone busverbin

ding, zoals het EUROpad CNIJ 80J, met een extern geheugen is 

hiervoor veel te traag. Om kanaaltijden van 500 ns te bereiken 

moet het geheugen in de multiscaler ingebouwd worden. Er zijn bij 

de implementatie geen dynamische RAM's gebruikt. In dat geval zou 

aan de drie eerder genoemde tijdschalen een vierde, voor de ref

resh cyclus van de geheugens moeten worden toegevoegd. 
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Uit de ontwerpeisen volgt direct dat het aantal geheugenplaat

sen tenminste 255 moet zijn. Als de multiscaler gedurende 5·10~ 
meetslagen en met een kanaaltijd van 1 ~s een signaal met een 

'I 
telsnelheid van 1 MHz meet, worden in elke geheugenplaats 5·10 

pulsen geteld. Uoor de meeste metingen zal een woordlengte van 16 

bits voldoende zijn. Deze woordlengte komt overeen met het aantal 

datalijnen van de EURO-bus. 

De adresrij van vergelijking ~.1 kan bijvoorbeeld gemaakt wor

den met twee tellers. Eén teller adresseert het geheugen bij 

schrijfoperaties, de andere bij leesoperaties. Beide tellers wor

den gedurende elk kanaal eenmaal opgehoogd. De stand van de lees

adresteller wijst steeds twee geheugenplaatsen verder dan de stand 

van de schrijfadresteller. 

De tijdcodegenerator dient voor de besturing van de processen 

die zich binnen elk tijdkanaal afspelen. Alle functies die op een 

grotere tijdschaal afgewerkt worden zijn via de besturingslogica 

gesynchroniseerd met de tijdcodegenerator. De kanaaltijd is in

stelbaar door de tijdcodegenerator aan te sturen met een extern 

kloksignaal. De EURO-bus pulsgenerator levert een stabiel TTL 

signaal met een frequentie van maximaal 20 MHz. Bij een kanaaltijd 

van 500 ns komt dat overeen met tien klokpulsen per kanaal. 

B. De interne bus structuur. 

De samenhang tussen de verschillende deelschakelingen 

verduidelijkt met het blokschema van figuur ~.3. Om het 

wordt 

geheel 

overzichtelijk te houden zijn de tijdcodegenerator, besturings- en 

EURO-bus logica niet in de figuur opgenomen. 

De deelschakelingen uit figuur ~.3 hebben allemaal een eigen 

Csub)adres binnen het EURO-bus systeem. De meeste interfaces heb

ben alleen een communicatiebus. Uia deze bus kunnen de interne 

registers data uitwisselen met de EURO-bus. 
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De multiscaler heeft drie interne bussen, die alle bidirectianeel, 

synchroon en haagactief zijn. De bussen zijn onderling gekoppeld 

via transcaivers of bidirectionele tristate buffers. Als de multi

scaler bezig is met een meting zijn de adres- en databus geïso

leerd van de communicatiebus. De EURO-bus kan dan data uitwisselen 

met het statuswoord af de meetslagenteller zonder de meting te 

verstoren. 

Ook als er niet gemeten wordt, wordt het multiscalergeheugen 

continu door een van de adrestellers aangesproken. In dat geval 

moet de adresbus geïsoleerd zijn van de beide andere om buscon

flicten te voorkomen. Op de adresbus zelf kan een conflict ont

staan als de EURO-bus data wil uitwisselen met de schrijfadrestel

ler, terwijl het geheugen geadresseerd wordt daar de leesadrestel

ler. Dit conflict wordt voorkomen daar een uitgebreide adres en 

functiedecodering. 
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Bij de keuze van de componenten hebben drie criteria een 

belangrijke rol gespeeld. Dat zijn achtereenvolgens 

1. De timinggenerator, het geheugen en de adrestellers moeten 

voldoende snel zijn. 

2. Alle interne ~egiste~s moeten t~istate uitgangen hebben. 

3. Het totale aantal componenten moet geminimaliseerd worden. 

Het tweede selectiecrite~ium is nodig om locale busconflicten te 

ve~mijden. De interne registers zijn het statuswoord, de meetsla

genteller, de adrestellers, het geheugen en de pulstelle~s. 

Het selecteren van componenten op snelheid, en het opstellen 

van sequentiële functies gebeu~t met behulp van timingsdiag~ammen. 

Een timingdiagram is een grafische weergave van een beperkt aantal 

logische grootheden als functie van de tijd. Alle grootheden 

worden in dit diagram bekeken op de bijbehorende tijdschaal. De 

timing van het datat~anspo~t binnen een meetkanaal is het belang

rijkste. Het timingdiagram hiervoor is gegeven in figuur ~.~. 
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De minimale kanaaltijd woLdt bepaald dooL de tijd die nodig is 

vooL het datatLanspoLt. Uolgens figuur ~.~ geldt 

tk ~ 2•tac + tWL + tLeC + tLd (Lf.2). 

HieLin is tac de accesstijd, twr is de schLijfpuls-tijd, tree is 

.de heLsteltijd en tLd is de leespuls-tijd. Enkele typische waaLden 

voor deze tijden zijn gegeven in tabel Lf.1. De opgegeven tijd tLd 

die nodig is vooL de leespuls woLdt bepaald dooL de pulstellers, 

waaLvoor het i.c. 7LfLS593 gebruikt is. 

Geheugen tac twr tree trd t [nsJ 
-

AM9128-15 C2k x 8) 150 85 5 30 Lf20 

AM9128-70 C2k x 8) 70 LfO 5 30 215 

8X350 (256 x 8) LfO LfO 5 30 155 

AM93Lf22ACC256 x Lf) 35 20 5 30 125 

Jaqel ~! Typische schakelti.ld~n v~or enkele geheugencom
f!...Q nê.!J.t .. ~ . .!J-!.. 8_!_1 e _tiJd en in ns . 

Statische RAM's van het type AM9128-15 zijn goedkoop en makke

lijk veLkLijgbaaL. Ze woLden ondeL andeLe toegepast in het special 

purpose Lfk EURO-bus geheugen. Met dit i.c. zijn kanaaltijden van 

500 ns of !angeL goed Lealiseerbaar. Uoor kortere kanaaltijden kan 

het type AM9128-70 gebruikt worden. Dit i.c. is pin- en functie

compatible met de AM9128-15. Uoor nog snellere toepassingen kunnen 

bijvoorbeeld de andere i.c. 's uit tabel Lf.l gebruikt worden. Een 

nadeel van deze snelle i.c.'s is de geringe geheugencapaciteit. 

Het Signatics i.c. 8X350 heeft bovendien als nadeel dat er een 

externe klok nodig is. De lees en schrijfopsLaties moeten met die 

klok gesynchroniseerd worden. 
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Uoor deze multiscaler zijn twee i.c. 's van het type AM9128-15 

gebruikt. Hiermee wordt een 2k woord geheugen met een woordlengte 

van 16 bits verkregen. In het prototype van de multiscaler is 

slechts een achtste deel van de geheugencapaciteit gebruikt! In-

dien nodig 

uitgebreid 

multiscaler 

kan het aantal kanalen per meetslag heel eenvoudig 

worden door de woordlengte van de adrestellers en de 

adresbus te vergroten. Dat komt dan neer op het toe-

voegen van 3 i.c. 's aan de bestaande schakeling. 

Sinds juni 1985 beschikt de groep FIU over een 

module uitgevoerde PAL pregrammer (JAN 85, SCH 85J. 

als EURO-bus 

Een PAL of 

Programmabie Array Logic is een geïntegreerde logische schakeling 

die booleaanse en/of sequentiële functies kan vervullen. De 

functievoorschriften kunnen daarbij eenmalig door de gebruiker 

geprogrammeerd worden CPHB 83J. Deingangssignalen van een PAL 

zijn intern zowel hoog- als laagactief beschikbaar. Hierdoor wordt 

men bij de implementatie niet beperkt door de vorm waarin de 

logische variabelen op de print voorkomen. Om het aantal componen

ten te minimaliseren is vrijwel alle booleaanse logica onderge

bracht in PAL's. 

Het aantal benodigde componenten is verder verminderd door het 

gebruik van moderne teller i.c. 'sen door de keuze voor dataver

werking volgens figuur ~.2. Hierdoor kon de multiscaler, inclusief 

EURO-bus logica en geheugen een totaal van ~8 i.c. 's, gemakkelijk 

op één print ondergebracht worden. Een dubbele hoogte foundation 

unit kan tussen de 50 en 60 i.c. 's bevatten. 

Uoorlopig is van de nieuwe multiscaler alleen een prototype 

gebouwd. Dm bij de ontwikkeling makkelijk wijzigingen en verbete

ringen door te kunnen voeren is gekozen voor de wire wrap techniek 

voor het leggen van de verbindingen. In tegenstelling tot de 

normale wire wrapped modulen zijn hier de verbindingen aan de 

achterzijde van de print gelegd en zo kort mogelijk gehouden. Op 

die manier wordt de invloed van de draden op de snelheid van de 

schakeling geminimaliseerd. Een nadeel van deze methode is dat de 

module door het gebruik van wrap voetjes voor de i.c. 's extra 

breed wordt. 



- .. 
AA1 BB1 

BB 
BB 

,-----------

!EJ EJ :, 
.. 

DD1 

I 
I 

...___ ... I 
_ TI..J !?fODE :1-~e_:::a..!_o~ ..J :o: cc 2. DD.2. [] 

----1 
I I 

I 

DD3 

I - I ___ , 

I LEE ~ADRES I ·---- -- -~ 
~--- - - -I ï- - -. 
I IJ I 
I 11 I 

c.c., 11 
11 DDlf 
I' 
11 

I 1 
I FF'2 I 

I I 
I--- _I 

-
EF"3 

-

-
HH2 

----1 

HH3 

HH"t 

I 
I 

___ _! 

pulsteLLer A 

r:,...-__ -r--....,-1 

JJ3 

k kf 

1-lJ----1 
I I 
I I 
I I< I< I 
1-l 
I I 

I 

:Q: 
I kk3 I 
I I 
I I 
I I 

I :u: I I 

I kklf. I 
I_- __ I 

I SJNCHRONl~ATIE 

I----
puL!>teLLer B 

[j[J []0 
-
Al 

- -
A2. C.i. 

-----, 
I I 
I 
I I 
I I 
I F'.2. I 
I I 

I 

- I 

I 

H2. 

,--- -· 
I I 
I I 

I I 

I 11 

-

F"3 I H3 J.2. 
I 
I I 

I I I I 
r: - - - - ,- -- I I L - -- ., 
I COMMI.IHIC.ATIE I NEETSLAGEN--I 

8 tl DATA 8US I 
1- __ ~~ __ -I--T~L=-E~ - _ll __ -- - - - ..J 
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De plaatsing van de i.c. 's is zo gekozen dat de verbindingsdra

den voor de snelle functies kort kunnen zijn. Het snelle gedeelte 

van de schakeling bestaat uit de timinggenerator, adrestellers, 

geheugens en pulstellers. De stuursignalen voor het snelle gedeel

te worden gemaakt door twee PAL's, de i.c. 's DD2 en HH2 in figuur 

~.5. 

De plaatsing van componenten en de verbindingen zijn op een IBM 

PC verwerkt met het softwarepakket MINIGIDS CMIN 85], Daarmee 

kunnen verbindingslijsten of netlists worden gemaakt. Deze net

lists kunnen bij het foutzoeken, en bij het bouwen of wijzingen 

van de schakeling, in dit geval gaat het om 1200 aansluitpunten, 

veel tijd besparen. Bovendien kunnen de uitvoerfiles van MINIGIDS 

gebruikt worden om geautomatiseerd print lay outs te maken. 
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5.1 Functionele tests. 

A. Inleiding. 

Bij het testen van een schakeling kan men onderscheid maken 

tussen functionele tests en prestatietests. Met een functionele 

test wordt nagegaan of een apparaat inderdaad functioneert zoals 

door het algorithme is voorgeschreven. Met een prestatietest wordt 

onderzocht wat de grenzen zijn waarbinnen een apparaat correct 

functioneert. 

De taakomschrijving van de multiscaler is afhankelijk van de 

logische variabele OONE. Als OONE waar is wordt er niet gemeten. 

De multiscaler heeft dan alleen een communicatietaak binnen het 

EURO-bus systeem. Als OONE niet waar is wordt er een meting uitge

voerd volgens het algorithme van listing 3.1. De communicatietaak 

blijft in dat geval beprekt tot data uitwisseling met het status

woord en de meetslagenteller. 

Drie tests zijn voldoende om een uitspraak over het correct 

functioneren te kunnen doen. Allereerst wordt de EURO-bus communi

catie getest. Oe tweede test betreft het snelste deel van de 

schakeling, de tijdcodegenerator. Als laatste worde de meetfunctie 

getest. 

B. EURO-bus communicatie en tiJdcodegenerator. 

Oe multiscaler heeft zes subadressen. Deze kunnen vanaf de 

EURO-bus zowel gelezen als beschreven worden. Een overzicht van de 

subadressen is gegeven in tabel 5.1. Speciaal voor de functionele 

tests is een programmabibliotheek, AOW:AOLIB.AGC, geschreven. 



Hierin zijn ook procedures voor het testen van EURO-bus communica

tie en autoincrement opgenomen. De voornaamste procedures zijn 

beschreven in appendix 8. 

Subadres Functie lengte bits 
-----!--·-··-------··-·-··--····--------

#0 Statuswoord 16 

#1 Meetslagenteller 16 
--··--······-······ ·······--··-········--·--·---··---······--·------

#8 Leesadresteller 8 
--·---·----- ·--·-·-··--··-··-··--·····--·--·-----·-··-,----1------·--·--

#9 Schrijfadresteller 8 
------·----·- -······--·-·-····-···-··-·-·····--·-···---·--·-·--- ·--+------··--·-

#10 Geheugen Cautoincrement) 16 
-------·-·-···· ·-··----·-··-·--·-·····----··--·-·--·------·----1-----

#11 Pulsteller A 16 
----·-·---- ------·--··-····-·-·-----··--------"'-----·---

.I? .. I?. .. ê J.. 5 . 1 De ?.!:J.P.? .. 9 .. r::.ê..?. .. ?..ê.IJ van de .~!:! .. !..:t!...?..C:::_?_!. . .êL.!.. 

Uoor een correcte werking van de multiscaler is de tijdcodege

nerator erg belangrijk. Deze stuurt alle processen die op de 

kleinste tijdschaal werken en synchroniseert de functies die op 

een grovere tijdschaal werken. Het functioneren van de tijdcodege

nerator kan alleen getest worden door te meten aan de hardware. 

Hiervoor is een testschakeling in de multiscaler ingebouwd. Deze 

produceert het signaal TPTRN, CTiming Pattern), dat op het front

paneel beschikbaar is. Figuur 5.1 geeft aan hoe dit signaal er in 

het ideale geval uitziet. 

ïPTR.N 

l 
~ 

0 o.t o.~ o.~ o.q 0.5 o.6 o • ., o.8 o.~ loO 

Figuur 5.1 Het signaal TPTRN. 
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c. De meetfunctie. 

Bij het meten worden deeltaken onderscheiden naar de tijdschaal 

waarop ze afgehandeld worden. Lees- en schrijfoperaties op het 

geheugen gebeurten op de fijnste tijdschaal, met eenheden 0.1 t~. 

Op een tijdschaal met eenheden ~ wisselen de pulstellers elkaar 

af, en worden de adrestellers opgehoogd. Het herhalen van meetsla

gen gebeurt op de grofste tijdschaal, met eenheden gelijk aan de 

chopperper i ode N · \ . 

Het testen gebeurt door de multiscaler een meting onder bekende 

condities te laten doen. Stel dat DmCk) het cumulatieve totaal is 

van de pulsen die na m meetslagen in kanaal k geteld zijn. Verder 

is PmCk) het aantal pulsen dat tijdens de m-de meetslag in kanaal 

k geteld wordt. Dan moet voldaan zijn aan de relatie 

(5.1), 

voor alle k in [1 .. NJ en alle m in [0 .. M-1J, met N het aantal 

kanalen per meetslag en M het totale aantal meetslagen. Meestal 

zal de geldigheid van vergelijking C5.1) alleen na afloop van de 

meting geverifieerd worden. Er moet dan voldaan zijn aan 

M 
D Ck) = D

0
Ck) +LP Ck) 

M m~f "., 
CS .2), 

voor allekin [1 .. NJ. 

Deze controle achteraf hoeft slechts voor enkele speciale ge

vallen te gebeuren om een uitspraak over het goed functioneren te 

kunnen doen. Het multiscalergeheugen wordt vooraf gevuld met een 

getallenpatroon D0 Ck). Voor het testen van overspraak op de multi

scaler databus is de alternerende rij 

D
0
Ck)- ... ,~3690,218~5.~3690,218~5, ... CS.3.a), 

bijzonder geschikt. Bij gebruik van deze rij zijn de toestanden 

van opeenvolgende datalijnen achtereenvolgens hoog en laag. 
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Het datatransport kan met een van de rijen 

D0 Ck) = ACk) 

D0 Ck) = 255-ACk) 

C5.3.b), 

C5.3.c), 

getest worden. Hierin is ACk) het geheugenadres dat hoort bij 

kanaal k. In de bibliotheek ADLIB is een procedure opgenomen 

waarmee het geheugen met een patroon D0 Ck) naar keuze gevuld kan 

worden. 

Voor het testen van de dataverwerking wordt PmCk)=O of P~Ck)=5 

gebruikt. Het ingangssignaal kan afgeleid worden van de EURO-bus 

pulsgenerator. Als er een fout optreedt kan analyse van de gemeten 

data DMCk) aanwijzingen geven in welke deeltaak van het algorithme 

de fout gezocht moet worden. Een voorbeeld hiervan wordt uitge

breid besproken in het technisch rapport CGER 86]. 

Als de functionele tests goed doorlopen zijn kan een prestatie

test worden gedaan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het 

testen op snelheid, en het testen van de betrouwbaarheid. 

De timinggenerator wordt getest met behulp van de hiervoor bij 

de multiscaler ingebouwde schakeling. Het testsignaal TPTRN moet 

periodiek zijn. Er mogen geen spikes in voorkomen, en de afzonder

lijke pulsen moeten duidelijke flanken hebben. De tijdcodegenera

tor is gebouwd met ALS-TTL logica. Deze componenten kunnen volgens 

hun specificaties frequenties tot ~0 MHz verwerken. Dit komt 

overeen met een kanaaltijd van 250 ns. De tijdcodegenerator is 

getest voor klokfrequenties tot 25 MHz, of een kanaaltijd van ~00 

ns. Bij deze frequentie voldoet de tijdcodegenerator nog aan de 

gestelde eisen. 
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De meettaak wordt getest zoals beschreven in paragraaf 5.1. 

Door het opvoeren van de externe klokfrequentie kan een ondergrens 

worden bepaald voor de kanaaltijd waarbij de multiscaler nog goed 

werkt. De test is uitgevoerd voor verschillende klokfrequenties 

tot maximaal 25 MHz. Er is getest met een drietal waarden voor het 

aantal meetslagen, M=Cl,65280,261120) en voor het aantal kanalen 

per meetslag, N-(253,25~,255). Bij de tests zijn de datapatronen 

volgens vergelijking 5.3 gebruikt. In alle gevallen werd de meet

taak goed uitgevoerd. 

Bij kanaaltijden van ~00 ns of meer is de multiscaler dus in 

staat om de meetfuncties correct uit te voeren. Hiermee is ruim

schoots aan de ontwerpeisen voldaan. 

A. Inleiding. 

Bij de functionele test wordt het te meten signaal i [s- 1 J 

afgeleid van de EURO-bus pulsgenerator. Het gemeten aantal pulsen 

moet dan nauwkeurig overeenkomen met de verwachtingswaarde 

<D Ck)> - M·PCk) = M·i·tk 1'1 ' 
C5.'i). 

Omdat de tijdcodegenerator ook door de pulsgenerator gestuurd 

wordt komen in dit geval de signaalpulsen steeds op dezelfde 

posities in een kanaaltijd binnen. Alleen grove fouten van de 

multiscaler kunnen op die manier gemeten worden. Bij een telsnel

heid i=2 MHz en een kanaaltijd t =500 ns bleek de relatieve afwij-
-6 

king van <D"Ck)> in ieder geval kleiner dan 10 ~ te zijn. 
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Dm afwijkingen in de effectieve kanaaltijd van de multiscaler 

te kunnen meten moet een andere signaalbron gebruikt worden. De 

tijdstippen waarop signaalpulsen gegenereerd worden mogen niet 

gecorreleerd zijn met de stuursignalen van de tijdcodegenerator. 

Het inganssignaal heeft een verwachtingswaarde 1 cs-1 J en een 

statistische fout ~~ cs-1]. De effectieve kanaaltijd wordt per 

definitie gegeven door 

(5.5). 

Hierin is tk de met de pulsgenerator ingestelde kanaaltijd. De 

systematische fout Ek beschrijft de, over alle kanalen, gemiddelde 

afwijking van de ingestelde kanaaltijd. Afwijkingen tussen kanalen 

onderling worden beschreven door de fout ~k. Hiervoor geldt per 

definitie 

I N -r c:r. =o 
N k::f k. 

Het gemeten aantal pulsen kan nu geschreven worden als 

(5.6). 

(5.7). 

De verwachtingswaarde volgens vergelijking 5.~ wordt geschat met 

het berekende gemiddelde D, waarvoor geldt 

I N 
D -- E D Ck) - M·Ci+~· )•Ct +E ) 

N k:1 .M a. k k 
(5.8). 

8. Meetresultaten. 

Speciaal voor de betrouwbaarheidstest is een procedurebiblio

theek "AOW:TSTLIB.AGC" geschreven. Een overzicht van de proca

dure's uit deze bibliotheek is gegeven in appendix 8. De signaal

bron was een pulsgenerator van het type lektranix PG501. 
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De meting werd herhaald totdat in tenminste één kanaal voldaan is 

aan 

>_ 10
8 

D,.,ck) (5.9). 

De fout die op grond van de Paissenstatistiek gemaakt wordt is dan 

van de orde 0.01%. figuur 5.2 geeft de kanaalinhoud als functie 

van het kanaalnummer. De experimentele condities zijn samengevat 

in tabel 5.2. 

~~ 1 tijd ---t---S-·_1_0_-~-S 

laantal kanalen N: 25~ 
aantal slagen M: 5.592·10

6 

ingesteld signaal i: 3.5 ± 0.2 MHz 
berekend signaal i': 3.5661 MHz 

Tab~l -~~ ~xgeriment~l~ condities biJ de betrouwbaarheidstest. 

Doordat het .aantal kanalen per meetslag even is wordt in de 

oneven kanalen altijd gemeten door pulsteller A, en in de even 

kanalen door pulsteller B. Alleen op die manier kan een asymmetrie 

in het omschakelen van de pulstellers gemeten worden. 

Zoals in figuur 5.2 te zien is, is de effectieve kanaaltijd 

voor de oneven kanalen te lang en voor de even kanalen te kort. De 

gestreepte lijn in figuur 5.2 geeft het gemiddelde D aan. De 

hieruit berekende telsnelheid i' komt goed overeen met de inge

stelde telsnelheid i, zoals blijkt uit tabel 5.2. In figuur 5.2 is 

tevens de relatieve statistische fout ak gegeven voor de even en 

oneven kanalen. 
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Figuur 5.2 Een betrouwbaarheidsmeting van de multiscaler. 

Experimentele condities in tabel 5.2. 

I 

ji Î cfk[%] 

0.3 

I 
I 

j O.;t 
I 
I 
I 

0.1 

0 

-0.1 

I 
~-o.~ 

I 
' 

Er wordt aangenomen dat ak van de orde van de statistische 

fout, 0.01~ is, en dus verwaarloosd mag worden. Uoor de gemiddelde 

afwijking van de ingestelde kanaaltijd geldt dan 

(5.10). 
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De fout Jk kan berekend worden uit 

C5.11). 

In figuur 5.2 is tevens de relatieve statistische fout Jk gegeven 

voor de even en de oneven kanalen. Bij de berekening is voor D het 

gemiddelde over álle kanalen genomen. In dit geval wordt vergelij

king C5.6) geschreven als 
!.t.J 

-,., =""' ... ., '- J/ p .. k) -= Gk 
N k=t C5.12.a), 

C5.12.b), 

C5.12.c). 

Hierin zijn Ek en Ek de gemiddelde afwijkingen van de ingestelde 

kanaaltijd voor de even (+) en de oneven (-) kanalen. Deze afwij

kingen zijn van de orde 0.2~, ofwel een afwijking van 1 ns op de 

ingestelde kanaaltijd van 500 ns. Uoor de even kanalen is de fout 

Jk van de orde 0.05~, en voor de oneven kanalen 0.1~. Dit is in 

redelijke overeenstemming met de ontwerpeisen. 

Bij de pseudorandom methode is het aantal kanalen per meetslag 

altijd een oneven getal. Dit betekent dat pulsteller A in één 

meetslag de even, en in de volgende slag de oneven kanalen meet. 

Bij een groot aantal meetslagen zal dan de gemiddelde kanaaltijd 

voor de even en oneven kanalen gelijk zijn. De afwijkingen Ek en Ek
zijn dan verwaarloosbaar. 
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6. 1 J nleidi...!lll.!_ 

Bij de looptijdexperimenten in minibundel I wordt de intensi

teit van de metastabiele atomen in de hoofdbundel gemoduleerd met 

een optische chopper. De lichtbron is een verstembare, frequentie

gestabiliseerde dye-laser CUER 82J. Een tweede bundel van diezelf

de laser wordt gebruikt voor de produktie van de kortlevende 

neonatomen in het strooicentrum. In figuur 6.1 zijn de verschil

lende onderdelen van het choppersysteem getekend. 

RCOJ\ 
SÏfnML V«t'l 

'""lti sc:aLer 

poLarisator 

verrrto8ens
versterker 

Figuur 6.1 Het optische choppersysteem. 

Het elektro optisch kristal draait de polarisatierichting van 

de laserbundel CULU 81J. De hoekverdraaiing is evenredig met de 

aangelegde spanning U. 
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Uoor de intensiteit van de gemoduleerde laserbundel geldt dan 

I 
n Ll 

I · cos 2 C - • - ) 
0 1. Um 

(6.1). 

Hierin is Um de spanning die nodig is om de polarisatiehoek over 

so· te draaien. 

Het kristal gedraagt zich ten opzichte van de stuurversterker 

als een capacitieve belasting van 80 pF. Om een maximale modulatie 

te krijgen Zijn hoekverdraaiingen tot 90• nodig. De hiervoor 

benodigde stuurspanning is u"., =-230 Volt. Er wordt dan 
-1:l _, 

80•230·10 ~2·10 Coulomb lading verplaatst. Bij de pseudorandom 

methode wordt het kristal aangestuurd met een pulsvormig signaal. 

De stijgtijd is van de orde 100 ns, zodat de stuurversterker in de 

flanken van het signaal een stroom van 0.2 A, ofwel een vermogen 

van ~6 W moet leveren. 

De modulatiefunctie is een binaire rij in de zin van vergelij

king C2.15). De functiewaarden zijn per kanaal opgeslagen in het 

hoogste bit van het multiscalergeheugen. Dit bit wordt dan ook 

random correlatie of RCOR bit genoemd. Tijdens een meting wordt de 

informatie van de RCOR bits door de multiscaler omgezet in een 

pulsvormig signaal op TTL niveau. 

Uoor de aanpassing van het TTL signaal van de multiscaler aan 

het elektro optisch kristal is een stuurversterker nodig. Bij 

looptijdmetingen met de oude multiscaler is altijd de stuurver

sterker van Heinemans, CHEI 80J, gebruikt. Deze bestaat uit een 

optocoupler, een voor- en een eindversterker. De optische koppe

ling garandeert een elektrische scheiding van de multiscaler en de 

hoogspanning van de vermogensversterker. De eindversterker is 

gedimensioneerd op de, voor het kristal benodigde, spanning en het 

piekvermogen. De voorversterker zorgt voor de elektrische aanpas

sing aan de eindversterker. 
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6.2 UertragingstiJden in het ç_hoP.persysteem. 

A. Typische waarden. 

Bij de pseudorandom modulatie is het totale aantal atomen dat 

in een kanaal k geteld wordt, gegeven door de som over atomen die 

in verschillende kanalen bij de chopper doorgelaten worden. Ana

loog aan vergelijking C2.9) wordt de looptijd gegeven door 

(6.2). 

Hierin is j gelijk aan de index van de kruiscorrelatiefunctie 

van vergelijking C2.22). Hierbij kan men denken aan de verschui

ving van een "1" in de randomreeks R en het meetkanaal k dat 

bekeken wordt. Door het toevoegen van de term 

notatie gelijk aan de single burst beschrijving. 

--"t k blijft 

tic 
~ 

m~ e tlcancl L~n k-i k-2. k-f k 

D randomre~ks 
'Je • I k-J. k-t ~ I -J ' I « 

lt'of f\. t~,. <jl I 
I 

:~:i t~c 
• I a · chopper- burst I . 
k-j k-1. k-1 k 

Figuur 6.2 Indeling van de tiJdas biJ de loopti.ldmethode. 

60 

de 



Zoals te zien is in figuur 6.2 bevat t 0 zowel een correctie Yatk · 

als de vertragingstijd van het choppersysteem. De correctieterm t 0 
wordt geschreven als 

(6.3). 

Hierin is tms de vertraging waarmee de multiscaler de stuurpulsen 

produceert. Uerder is t(~ de looptijd door de coaxkabel die de 

multiscaler met de stuurversterker verbindt. De vertragingen van. 

stuurversterker en kristal worden beschreven door t~ respectieve

lijk t~L· Tenslotte is t/ib de looptijd van het fiber waarmee de 

gemoduleerde laserbundel naar de opstelling wordt geleid. In tabel 

6.1 zijn enkele typische waarden gegeven. 

De voor de multiscaler opgegeven vertraging wordt gegeven door 

de propagation delay van de daar toegepaste schakeling. De werke

lijke vertragingstijd is instelbaar. Hierop wordt in paragraaf 6.3 

verder ingegaan. De vertragingstijden voor coax en stuurverster

ker, [HEI BOJ, zijn aan de componenten zelf gemeten. De looptijd 

van het fiber, met een lengte van ca. Sm, werd berekend. 

multiscaler t~ 0.03 ~s Cpropagation delay) 

co a x t~ 0.135 ± 0.005 ~s 

stuurversterker tv 1.0 ± 0.1 ~s 

fiber tlih 0.02 ~s 

t0 -~t~ 2.1 ± 0.1 ~s 

Tabel 6.1 Vertragingstilden in het optische choppersusteem. 

De totale vertraging t0-~tk van de optische chopper is gemeten 

door het RCOR signaal van de multiscaler op een oscilloscoop te 

vergelijken met de intensiteit van de laserbundel. 
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De laserbundel was afkomstig van een He-Ne laser. Uoor de aanstu

ring van het elektro optische kristal werd de stuurversterker DL 

80-09, [HEI 80J, gebruikt. Het laservermogen werd ter plaatse van 

de opstelling gemeten met een fotodiode/voorversterker van het 

type DL 80-02 [ULU 81-0SJ. De vertraging van deze component is 

maximaal 125 ns. 

, 
... --~--~ ~ __ 4..,_ __ · ---4~-~-- ~---~ 

::: ... r ·~~:'[ 

l 
L ~-

\. 

Figuur 6.3 Uertraging van het optische systeem. 
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8. Overlap van opeenvolgende bu~sts. 

Als R; de randomreeks is dan geldt voor het gemeten signaal dat 

N N 
Xk = J-f·M·E S· + J-f·M·E Rk • ·S• + M·B C6.Lf), 

J~1 d j::i -J+1 ~ 

zoals eerder gegeven in vergelijking C2.20). Tot nu toe is steeds 

aangenomen dat bij de kruiscorrelatie van Xk met Rj , van de somma

tie over Sj, in de eerste term van vergelijking 6.Lf, alleen een 

term J-fMSk overblijft. Deze veronderstelling is alleen juist wan

neer de fractie van het aantal hoofdbundel atomen, die per burst 

in metastabiele toestand wordt doorgelaten, voor elke burst gelijk 

is. 

Doordat de verschillende componenten van het choppersysteem 

niet ideaal zijn, treedt vervorming van het RCOR signaal op. De 

meeste vervorming wordt veroorzaakt door de stuurversterker. Bij 

een stapvormig signaal aan de ingang heeft het uitgangssignaal van 

de stuurversterker flanken van de orde 100 ns. Zolang de vervor

ming voor alle bursts hetzelfde is, blijft vergelijking C2.22), 

voor de kruiscorrelatie, geldig . 

a. D .D . n.o ramlom reeles 
~ 

t 2. ~ lt. 5 6 7 8 

b. .iJ IJ ~ t: happer bur.si: 
4 3 "' 5 6 7 8 

c.. .!\. .ll. A.A 
5 6 7 8 

Fi~ur 6.Lf Overlap van opeenvolgende bursts. 
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De vervorming door de stuurversterker kan resulteren in flanken 

met een breedte van maximaal 20~ van de kanaaltijd. Het gevolg is 

dat de chopperbursts van opeenvolgende kanalen elkaar overlappen. 

Dit is geschetst in figuur 6.~.b. Figuur 6.~.a geeft de random

reeks. Als gevolg van de overlap worden in de kanalen 6 en 7 samen 

minder metastabiele atomen doorgelaten dan in de kanalen 1 en 3. 

Om dit te voorkomen moet de bursttijd kleiner gemaakt worden dan 

de kanaaltijd. Binnen een kanaal wordt de chopperlaser dan aan én 

uit gezet. Dit is symbolisch weergegeven in figuur 6.~.c. Bij de 

nieuwe multiscaler is het mogelijk om de bursttijd tussen 0.2 en 

0.8 tk in te stellen. Dit wordt uitgebreid behandeld in appendix 

c. 

C. Vertraging van niet geheel aantal kanalen. 

Figuur 6.3 geeft de situatie vertragingstijd van de optische 

chopper niet gelijk is aan een geheel aantal kanalen. Hierdoor 

vindt overlap plaats van de chopperburst met twee meetkanalen. Als 

B de fractie van de modulatie in kanaal k is, en Fk is de chopper

functie, dan worden de bursts beschreven door 

G = G, = B·F + Cl-B)·F k "'+N k k-1 
C6 .5), 

waarin G beschouwd kan worden als het apparaatprofiel ten gevolge 

van een niet ideale chopper. Uoor de invouw van het signaal S met 

de functie G geldt nu 

tol N 
Xk- M·E B·F. . ·S· + M·E Cl-B)·F. • ·S• + M·B 

;~. k(l +1 J i=1 k-J J 
(6.6). 
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Kruiscorrelatie van de gemeten verdeling X met de stochasti- · 

sche functie 

(6.7), 

levert 
~ 

Ck = E RL ·XL.,.k-t ~ 13·M·Yt'CN+l)·Sk + Cl-J3)·M·Yt'CN+l)·Sic:-1 + M·B 
1.=1 

(6.8). 

Deze vergelijking beschrijft het verwachtte invouweffect over twee 

kanaaltijden. In dit geval is het niet mogelijk om uit het gemeten 

signaal de looptijdverdeling af te leiden. 

Om deze invouw te voorkomen moet de vertraging van het 

choppersysteem instelbaar zijn. De vertraging van de multiscaler 

kan ingesteld worden van -0.2 tot 0.6 tk. Er is een eerste aanzet 

gegeven tot een nieuwe vertragingslijn voor de stuurversterker. 

De hiermee verkregen extra vertraging kan in stapjes van 200 ns 

ingesteld worden van 0 tot 600 ns. In appendix C wordt hierop 

uitgebreid ingegaan. 
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HOOFDSTUK 7. LOOPTIJDMETIN~g~ MET Dg MULTISCALER. 

In minibundel I wordt de inelastische verstrooiing van kortle

vende neonatomen aan andere atomen en molekulen bestudeerd. De 

werkzame doorsnede kan zowel als functie van de polarisatie, als 

van de snelheid van de kortlevende atomen onderzocht worden. In 

dit afstudeerproject zijn enkele snelheidsopgeloste metingen van 

de directe en botsingsgeïnduceerde fluorescentie gedaan met de 

nieuwe multiscaler. 

7.1 De opstelling. 

A. Strooikamer en optische detektor. 

In figuur 7.1 is het voornaamste deel van de minibundelopstel

ling geschetst. De dwarsbundel wordt verkregen door middel van een 

supersone expansie. De hoofdbundel met metsstabiele neonatomen is 

afkomstig van een thermische bron. De nozzle's van hoofd en dwars

bundel bevinden zich op korte afstand, respectievelijk 90 mm en 2 

mm, van het strooicentrum. Hierdoor wordt een hoge dichtheid in 

het strooicentrum verkregen . Tabel 7.1 geeft de afmetingen, zoals 

die waren tijdens de metingen uit paragraaf 7.2. Uitgebreide 

informatie over de opstelling is te vinden in CRUY B~J. 

Om de directe en botsingsgeïnduceerde fluorescentiestraling te 

kunnen bepalen moeten de geproduceerde fotonen frequentieopgelost 

gemeten worden. In minibundel I worden hiervoor interferentiefil

ters gebruikt. Boven het strooicentrum bevindt zich een kast met 

twee draaibare filterhouders. De gewenste filtercombinatie kan 

door de experimentcomputer met behulp van stappenmotoren ingesteld 

worden. 
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Figuur 7.1 ~ereenv~udigde weergave van het gekruiste bundel

experiment. Cl) thermische bron; C2) skimmer; C3) hoofdbun

deldiafragma's; (~) parabolische spiegel; CS) dwarsbundel; 

C6) excitatie laserbundel; C7) hoofdbundel; (8) filters; 

CS) lens; ClO) fotomultiplier. [MAN 86J. 

B. De lase~bundels. 

De dye laser die bij de experimenten gebruikt wordt staat 

opgesteld in een aangrenzende zaal, en heeft een eigen LSI/EURO

bussysteem dat de frequentiestabilisatie regelt. De communicatie 

tussen lasercomputer en experimentcomputer gebeurt door middel van 

input/output registers. Met behulp van beamsplitters worden de 

twee bundels voor het experiment verkregen. 

De excitatiebundel dient om de metastabielen uit de hoofdbundel 

in het strooicentrum te exciteren naar kortlevende toestanden. De 

dichtheid van kortlevende deeltjes in het strooicentrum is afhan

kelijk van het laservermogen. Om de dichtheid in het strooicentrum 

zo constant mogelijk te houden, wordt het vermogen van de laser

bundel gestabiliseerd [ULU 81]. 
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De chopperbundel wordt gebruikt voor het choppen van de meta

stabiele neonatomen uit de hoofdbundel. Het elektro optische kris

tal en de stuurversterker, staan ook opgesteld in de laserzaal. De 

gemoduleerde laserbundel wordt via een fiber naar de opstelling 

toegevoerd geleid. De looplengte, de afstand tussen de excitatie 

en de chopperbundel, en is gelijk aan 85.6 ± 0.3 mm. 

z 

x-) 
y 

I 

~--
x-pi MOd<l~~ 

DlAF'~AGMA 
&:I<CITATI2 
BUNZIEL 

fr?l guadrdnt WJ diode •2. 

figuur 7.2. Het transport van de laserbundels naar de 

vacuümkamer. 

De relatieve snelheid van de botsende deeltjes, de dichtheid 

van de dwarsbundel en de detectie efficiëncy zijn allemaal afhan

kelijk van de positie van het strooicentrum langs de hoofdbundel

as. Om posities binnen de opstelling te kunnen vastleggen moet een 

coördinatensysteem gekozen worden. 
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Volgens de definitie van Ruyten [RUY aqJ, loopt de X-as per defi-· 

nitie parallel aan de hoofdbundel van neonatomen, met de positieve 

x-richting stroomafwaarts. V-as ligt parallel aan de dwarsbundel, 

met positieve y-richting stroomafwaarts. De 2-as is de symmetrieas 

van de dwarsbundel-nozzle. De oorsprong wordt meestal in de 

dwarsbundel-nozzle gelegd. 

Het snijpunt van de laserbundel met de het x-y vlak kan door 

middel van een computergestuurd systeem ingesteld worden. De x-fi 

module uit figuur 7.2 is een spiegel die translaties in de x

richting, en rotaties om de y-as kan uitvoeren. Op de 2-as bevindt 

zich een planparallel plaatje, dat via een stappenmotor om de X-as 

geroteerd kan worden. Hierdoor wordt een verplaatsing van het 

strooicentrum in de y-richting verkregen. De uitlijning van de 

excitatiebundel gebeurt geheel automatisch door meting van de 

signalen van de beide quadrantdioden. 

component x±O.OS mm 

dwarsbundel nozzle 0 

skimmer -8~.9 

bron -86.9 

chopperbundel -85.9 

excitatiebundel -0.3 

Tabel 7.1 ~nkele maten van minibundel ~gemeten in x-richting 
ten opzichte van de dwarsbundel nozzle. 
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Om verschillende achtergrondbijdragen, zoals lek van de directe 

fluorescentiestraling door het filter voor botstingsgeïnduceerde 

fluorescentie, te kunnen elimineren, worden vier verschillende 

metingen gedaan. Er worden twee combinaties van filters, CK en L), 

gebruikt voor de directe en botsingsgeïnduceerde fluorescentie. 

Uerder wordt gemeten met dwarsbundel aan CA) en dwarsbundel uit 

CU). 

Het KU-signaal geeft de onverzwakte looptijdverdeling van de 

hoofdbundel, terwijl het LU-signaal de lek van de directe fluore

scentiestraling door de filters voor botsingsgeïnduceerde fluore

scentie geeft. Het LA-signaal geeft de botsingsgeïnduceerde fluo

rescentie, en het KA-signaal geeft de verzwakking van de hoofdbun

del door de botsingsprocessen. 

Al deze signalen bevatten nog een constante achtergrond ten 

gevolge van de donkerstroom van de fotomultiplier en strooilicht 

van de excitatielaser. Bij de looptijdmetingen wordt de 

chopperperiode voldoende lang gekozen, zodat er een aantal kanalen 

is waaruit deze achtergrondbijdrage bepaald kan worden. een ma•t 

voor de werk zeS me doorsnede Gt+-lc is dtSn 

L.A I..U 
-.- - g•Qt kA f<U ,...k. 

Wcl4r ;" 1 cie. .-eL.dt i; le"ct sneLhei 4 VAl'\ de bo tsin8s pa.r tne.rs • IS. 

Door van Hoek en Manders CHOE 86J is onder andere de 

inelastische overgang Neu C2p5 ) .... Neu C2p,.), bij verstrooiing aan 

helium, gemeten. De metingen zijn uitgevoerd met de nieuwe 

multiscaler en met de stuurversterker van Heinemans CHEI BOJ, bij 

een kanaaltijd van 5 ~s. 

De vier verschillende metingen zijn gegeven in figuur 7.3. De 

in figuur 7.~ uitgezette grootheid is een maat voor de werkzame 

doorsnede van de inelastische Ne~~C2p5 )-.Ne•~ C2p~) overgang. 
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Kanaaltijd S~s; N-31; Looplengte 85.6 ± 0.3 mm. 
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Tijdens het afstuderen is een snelle multiscaler ontworpen, 

gebouwd en getest. Uanwege de eisen die gesteld worden aan de 

snelheid van het datatransport, moet de multiscaler werken met een 

intern geheugen. Dankzij een goed gedefinieerde timing kan een 

geheugencapaciteit van 20~7 bij een .kanaaltijd van 500 ns 

gerealiseerd worden met goedkope, makkelijk verkrijgbare geheugen 

i.c. 's. 

Bij een eenvoudige betrouwbaarheidstest is gebleken dat de 

multiscaler aan de ontwerpeisen voor minibundel I voldoet. Onder

zoek naar de ondergrens van de kanaaltijd en naaar de asymmetrie 

in de even en oneven kanalen is slechts oppervlakkig gebeurd. Het 

lijkt interessant om, bijvoorbeeld in een stage, het gedrag van de 

oude en nieuwe multiscalers als meetinstrument wat beter te bekij

ken. 

Er zijn suggesties voor verbetering van het prototype van 

snelle multiscaler mogelijk. Zo kan het bruikbare deel van 

geheugen vergroot worden van 255 tot 20~7 kanalen. Door het 

de 

het 

toe-

voegen van een extra register wordt het mogelijk om de vertraging 

en pulsbreedte van het RCOR signaal via de EURO-bus in te stellen. 

Met het toevoegen van één bit aan het statuswoord zou een "test

mode" gerealiseerd kunnen worden. Hardwaremetingen aan de multi

scaler worden nu sterk bemoeilijkt doordat de multiscaler de 

variabele DONE actief maakt als het aantal ingestelde meetslagen 

afgewerkt is. Door het zetten van het "test-bit" zou dit onder

drukt moeten worden. DONE wordt dan alleen actief als er een fout 

optreedt, bij een reset, of na een stop opdracht van de EURO-bus 

master. 
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De pseudorandom methode leidt bij minibundel I tot goede resul

taten. In dit afstudeerproject is geen vergelijking gemaakt tussen 

de statistiek van looptijdverdelingen die met verschillende typen 

chopperfuncties gemeten zijn. 

Met het bestaande choppersysteem, met sluitertijden van 5 ~s, 

kan de snelheid van de, met een thermische bron geproduceerde, 

atomen tot op 5~ gemeten worden. Uoor nauwkeurigere metingen zijn 

extra aanpassingen van het choppersysteem nodig. De stuurverster

ker moet pulsen met een breedte van 100 ns en een herhalingsfre

quentie van 2 MHz kunnen verwerken. Dm overlap van de chopperburst 

met twee multiscalerkanalen te voorkomen moet de vertragingstijd 

van de stuurversterker instelbaar zijn. 
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APPENDIX B. PROCEDURE BIBLIOTHEKEN. 

8.1 Functionele test multiscaler. 

Om de functionele tests van de multiscaler uit te kunnen voe
ren, en om het foutzoeken te vergemakkelijken, is de bibliotheek 
AOW:ADLIB.AGC geschreven. Hier worden alleen de procedureheadings 
van de belangrijkste procedures gegeven. 

hulp = PROCEDURE 
~Deze procedure drukt op het scherm informatie over ADLIB af. 

****************************************************************** 
* * AD LIB * * 
****************************************************************** 

HULP 
INIT 
STA 
MEM 
UUL 
GO 
STOP 
SINIT 

:Display dit overzicht 
:Initialisatie van de multiscale~ 
:Display inhoud van de registers 
:Display adressen en inhoud van multiscalergeheugen 
:Uul multiscalergeheugen met patroon 
:Start meting 
:Stop meting 
:Software reset van de multiscaler 

autoincrement_test = procedure:boolean 
dataverwerking_test- procedureCk:natl):boolean 
~ k aantal kanalen/meetslag 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

init = PROCEDURE 
~ Als eerste wordt gevraagd of er al een datapatroon in het 
~ geheugen zit. Als de gebruiker ontkennend antwoordt, eindigt 
~ de procedure init. 
~ Anders vraagt de procedure om het aantal kanalen en het 
~ aantal meetslagen. 

sta = PROCEDURE 
~ Deze procedure drukt de inhoud van de multiscalerregisters op 
~het scherm af. De multiscalerstatus en de inhoud van de 
~ registers zijn na afloop onveranderd. 

mem = PROCEDURE 
~ Drukt in een oneindige lus de adressen en inhoud van het 
~geheugen af. Stoppen d.m.v. AC. 



vul = PROCEDURE 
~ Vult het geheugen met een bepaald datapatroon. Keuzemenu: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• * V U L G E H E U G E N * • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1: DCO,k) 0 
2: DCO,k) = ACk) 
3: DCO,k) 255-ACk) 
~: DCO,k) 256*ACk)+ACk) 
5: DCO,k) - 1010101010101010 (~3690) 
6: DCO,k) = 0101010101010101 C218~5) 

7: DC0,2k)= 1010101010101010 
DC0,2k-1)=0101010101010101 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B.2 P~estatietest multiscale~. 

1000 ~Bibliotheek met procedure's voor betrouwbaarheidstest 
1010 ~multiscaler, en verwerking. <01-10-1986> 
2910 PROCEDURE meet 
2911 ~Voert een meting uit totdat de, over alle kanalen gemiddel-
2912 ~de, waarde gelijk is aan lEB. 
2913 ~vraagt zelf om: Aantal kanalen pe~ meetslag 
291~ ~ Aantal saveslagen. Iedere softwareslag be-
2915 ~ staat uit 5000 hardware slagen. Steeds als 
2916 ~ save_slag softwareslagen zijn afgehandeld, 
2917 ~ wordt de geaccumuleerde data per kanaal ge-
2918 ~ saved naar de AOW disk. 
2919 ~kan werken onder BATCH, herhaalt meting als er fouten zijn 

~opgetreden. 

~7~0 ~~ 

~750 PROCEDURE teken 
~751 ~Geeft op verschillende manieren grafische uitvoer van de 
~752 ~data die met de procedure meet verkregen is. 
~753 ~mogelijkheden: plot_counts & plot_histo 
~75~ ~ tekent de geaccumuleerde kanaalinhoud als 
~755 ~ functie van het kanaalnummer. 
~756 ~ tekent histogram van de verdelingsfunctie 
~757 ~ van de kanaalinhoud. 
~758 ~ plot_e~~o~ ElCk) 
~759 ~ tekent de relatieve afwijking van de effec-

~ tieve kanaaltijd t.o.v. de gemiddelde ef-
~ fectieve kanaaltijd, als functie van het 
~ kanaalnummer. 

Bo 



C.l De multiscaler. --···-·····-··--·-·-······----·---·-

Om zinvol gebruik te maken van de pseudorandom methode, moet 

het choppersysteem aangepast worden. Om overlap van opeenvolgende 

chopperbursts te voorkomen moet de bursttijd instelbaar zijn. Als 

de vertragingstijd van het choppersysteem niet gelijk is aan een 

geheel aantal kanaaltijden treedt invouw op. Om dit te voorkomen 

moet ook de vertraging instelbaar zijn. 

In figuur ~.2 is te zien dat de informatie voor een tijdkanaal 

k al tijdens kanaal k-1 uit het geheugen gelezen wordt. Het hoog

ste bit van de geheugendata bevat de chopper informatie. Met 

behulp van de schakeling uit figuur C.l wordt deze informatie 

omgezet in het RCOR uitgangssignaal. 

vee vee 

lf fO 

2.. PR 'S RCOR l.. 1.l. 
PR 

9 MD15 D Q D Q RC.OR 

TS' 
3 

C.P R.C.RSET CLR. 

1 ?lt L 5 74 (BBI+) B 7'+AL~74 (F'F2.) 

vee RC.RC.Lfl 11 

74 ALS 6qo ( HH1) 

Figuur C.l ?chakeling voor het chopper stuursignaal RCOR. 

De tijdcodegenerator verdeelt elk kanaal in vijf intervallen 

van gelijke lengte. De intervallen worden gekenmerkt door het 

actief worden van één van de vijf uitgangen van de tijdcodegenera

tor. De uitgangssignalen zijn geschetst in figuur C.2. 
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figuur C.2 De uitgangssignalen van de tiJdcodegenerator. 

Tijdens kanaal k-1 wordt, op het moment dat TS actief is, het 

RCDR-bit voor kanaal k in de D-flipflop BB3 geladen. De uitgangen 

van de tijdcodegenerator zijn hoogactief beschikbaar op de front

plaat van de multiscaler. De tweede D-flipflop, FF2, wordt ge

bruikt om het chopperstuursignaal te definiëren. Hiervoor zijn op 

de frontplaat twee ingangen, RCRSET en RCRCLR aangebracht. Elk van 

deze ingangen wordt via lemo kabels aangesloten op één van de 

uitgangen van de tijdcodegenerator. 

Het signaal RCRSET bepaald op welk moment de in D-FF BB3 opge

slagen informatie aan de uitgang wordt toegevoerd. In het geval 

RCRSET=T1 wordt de vertraging bepaald door de propagation delay, 

en is maximaal 30 ns. In het geval RCRSET=TS verschijnt de infor

matie die hoort biJ kanaal k, al in kanaal k-1 aan de uitgang. 



Multiscaler soa .. 

T3 

- TPTRN 

AODRESS 

•••• 

COUNT 

T2 

T5 

RCOR 

Er is dan een vertraging van -0.2·t ver

kregen. In de resterende gevallen wordt de 

vertraging wordt een positieve vertraging 

van maximaal O.B·t verkregen. 

Met het signaal RCRCLR wordt de breedte 

van de stuurpuls vastgelegd. Als RCRCLR 

later komt dan RCRSET dan vallen de pulsen 

van het uitgangssignaal RCDR geheel binnen 

het bijbehorende.kanaal. Als RCRCLR eerder 

komt dan RCRSET dan valt een RCOR puls die 

hoort biJ kanaal k, gedeeltelijk samen met 

kanaal k+l. In de praktijk kan deze.over

lap gewenst zijn om de totale vertraging 

van het choppersysteem gelijk te maken aan 

een geheel aantal kanaaltijden. 

Figuur C.3 De frontplaat van de multiscaler. 
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C.2 De stuurversterker. ··---··-·-··· ·-----

Tijdens de afstudeerperiode is een poging gedaan de stuurver

sterker van Heinemans CHEI 80], te verbeteren. In figuur C.~ is 

het blokschema voor een nieuwe voorversterker gegeven. De ingangs

trap wordt gevormd door een snelle optocoupler. Hiermee wordt het 

ingangssignaal elektrisch ontkoppeld van de voor- en eindverster

ker. 

_n_ 

Opto c.oupLer 

NoRMA~ 

'F'ixed deLA.y 
+5V 

f5gu~~ C.~ Blokschema van een ~nelle voorversterker. 

Het tweede deel van de schakeling is een vertragingslijn. De 

hiermee verkregen vertraging is de som van een discreen instelbare 

"lange", en een continu regelbare korte vertragingstijd. De lange 

vertraging wordt verkregen met een cascade van 7 RC netwerken, en 

kan met stapjes van 200 ns gekozen worden in het bereik van 0 tot 

600 ns. 



De korte vertraging werd verkregen met een snelle comparator. 

Dat is een schmitt-trigger waarbij het oppervlak ander de 

hystereselus minimaal is. Dat heeft hier als nadeel dat de 

pulsbreedte van het uitgangssignaal afhankelijk is van de 

ingestelde vertraging. 

Het laatste anderdeel is de versterkertrap, die de TTL signalen 

aanpast aan de ingang van de door eindversterker. 

B. De optische koppeling. 

Er is gekazen vaar een aptacaupler van het type 6N137. Deze kan 

pulsen met een breedte van 30 ns verwerken. Dit type heeft een 

ingebouwde, lichtgevoelige NAND poort. Hierdoor is een keurig laag 

actief TTL signaal met steile flanken, 30 ns, aan de uitgang 

beschikbaar. Met deze aptacaupler wordt beveiligd tegen spanningen 

van maximaal 2.5 kUalt. 

+ 
IJfPUT 

6 N1:?. 

f N~t'f8 "' 
.--'--c::J-)'+-.l ... 

"---------..... --4 GND 

Figuur C.S Inga~stra~ van de. voorversterker. 



De voedingsaansluitingen van de optocoupler zijn via een con

densator van 100 nf ontkoppeld. De uitgangen zijn van het open 

collector t~pe. Uoor een goede werking is de pull up weerstand van 

330 Ohm gelijk gekozen aan de testweerstand van de datasheets. De 

LED in de optocoupler wordt enigszings beschermt tegen verkeerde 

polariteit door de antiparallel diode aan de ingang. De stroombe

grenzende weerstand van 220 Ohm is zo gekozen dat de stroom door 

de LED, bij een ingangsspanning van ~ Uolt, gelijk is aan 10 mA. 

Deze ingangstrap voldoet ruimschoots aan de eisen die door de 

nieuwe multiscaler gesteld worden. De respànsie van de inganstrap 

op een blokvormig signaal is gegeven in figuur C.S. 

!--_-___ -_1~- -~-- L. --- ___ i_. ---1--r·.·.· ! H~I~~t--~!:~-H+-----~ -- -- i- ;.t..Y~///,:;-r_·- ------,--- --r 
-+-------.J...Q_~,~~ -----i----' 

\ 
_ - , f"- ' A :~· --- , f -, o..,;.;;._Y~i /-.-- -l- · ---- _,_ ]Co.;-V- .z.. You fdiv _ _ ~ 

L-..---=-::·=...1----; ---; --; - - ------; ____ ..J.O.O.LUJ.tit'<r_ ~--.,.--------, 

I . ' : : . -f-- --- + __ - --:J.n.J>Li~-- .L.l'Ubl. .. _ T . --t 
. ! t Vo'Lt /J,l" ' 

'.t.oo1UIJiv . 
------r-· 

~-~-~~h-~--~~--r-+-~--~--~~------~--T 

~- --- -~ 

Input 5 .NH~ . 

.J..Y~.tf.OC__~---. -. 
:_ . SO rb.ltliY _ 
. ' . 

~~-~-lr-----,c------'t.-....,__.._._ ___ • ----,---------: -;.-....;__ ---' 

·------------ --~-----~- ---------------------- ---- ····--- ------------ ------ ··----------------j 

Figuur C .6 Blokrespon§ __ .t~. ~an de optocoupler. 
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Elk element van de vertragingslijn bestaat uit een RC netwerk, 

dat afgesloten is met een TTL schmitt-trigger/buffer. De RC tijd 

wordt berekend aan de hand van de neergaande flank van het 

ingangssignaal Uop. De schmitt-trigger schakelt bij 1.8 Uolt. De 

spanning moet dan in 100 ns met 3.2 Uolt dalen. Dit geeft een RC-
-12. 

tijd van 2.2·10 s. 

De weerstand heeft een bovengrens die bepaald wordt door de 

stroom die de ingang van de schmitt-trigger kan leveren. Die 

stroom is 0.~ mA zodat R<~OO Ohm. De condensator krijgt een waarde 

van 680 pF. De weerstand is een instelpotmeter van 1 kOhm. 

6ND • 

v, 

Figuur C.7 De analoge vertragingsliJn. 

Uoor elke positie van de delay keuzeschakelaar zijn er twee 

segmenten. Bij het afregelen zijn er ook twee criteria. De vertra

ging van twee opeenvolgende secties moet zo nauwkeurig mogelijk 

ingesteld worden op 200 ns. Uerder moet de pulsbreedte bij het 

doorlopen van twee secties zo goed mogelijk constant blijven. 



Figuur C.B geeft de uitgangssignalen van een optimaal afgaregelde 

lijn, aangestuurd door de optocoupler. Het ingangssignaal is een 

puls met een herhalingsfrequentie van 1 Mhz en een pulsbreedte van 

100 ns. Bij deze herhalingsfrequentie blijft de responsie van de 

vertragingslijn goed tot pulsbreedten van maximaal 680 ns. 

·~···. ~· 
I 

,. 

Figuur C.B Pulsresponsie van de vertragingsliJn. 

Het uitgangssignaal van de vertragingslijn wordt toegevoerd aan 

een snelle comparator. De referentiespanning waarmee Ud vergeleken 

wordt is instelbaar, zodat het omschakelpunt in de tijd verschoven 

kan worden. Een condensator zorgt voor de ontkoppeling van de 

referentiespanning van wisselspanningscomponenten. De uitgangssig

nalen zijn TTL compatible. 
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Door het ontbreken van hysterese is de breedte van de uitgangspuls 

afhankelijk van de referentiespanning. 

Figuur C.S De ?nell~ CqmP.arator. 

De optocoupler, vertragingslijn en comparator voldoen goed bij 

frequenties van 2 MHz en pulsbreedten van 100 ns. Er is ook een 

poging gedaan een versterkertrap voor de voorversterker te bouwen. 

Het schema is gegeven in figuur C.lO. Helaas is het niet gelukt 

deze versterker tijdens de afstudeerperiode voldoende betrouwbaar 

te maken. 



De eindversterker CHEI 80] vormt een belasting voor de open 

collector van transistor T2. Dm de eindversterker volledig uit te 

sturen is een stroom van 11 mA bij een spanning 11 Uolt nodig. De 

eindversterker wordt aangestuurd met een laagactief signaal. Het 

door de camparator geleverde signaal is ook laagactief. De 

versterkertrap mag dus niet inverteren. 

Op het moment dat de ingang hoog is, is de collectorspanning 

van T2 ongeveer gelijk aan 13.6 Uolt, de spanning op knooppunt K2. 

De collector wordt belast met de weerstand RS, en met de 1 kOhm 

ingangsweerstand van de eindversterker. Dm een stroom van 11 mA te 

krijgen is RS 270 Ohm genomen. 

DYE LASER 
fa st 
pre 
amplifier 

INPUT 

normal delay fine 

0 200 
400 

600 

delaycoarae 

Figuur C.11 frontpaneel van de snelle voorversterker. 



+f5 V 

F~Jl~U~ C.lO Ontwerg van eeQ QP_~Q collector versterkertrap. 

Door diode Dl wordt de spanning op het knooppunt Kl vastgelegd 

op ongeveer 1.~ Volt. Als het ingangssignaal groter wordt dan 1.~ 

Volt gaat transistor Tl geleiden. Diode D2 twee is bedoeld om te 

voorkomen dat de transistor in verzadiging komt. Als de collector

spanning kleiner wordt dan VCKl)-0.6 Volt dan wordt via D2 stroom 

aan het knooppunt Kl onttrokken, waardoor de basisspanning daalt. 

De weerstand Rl is bedoeld als stroombegrenzing voor transistor 

Tl. Met weerstand R2 wordt een de lekstroom van diode D2 afgevoerd 

naar aarde. Als er geen ingangssignaal is moet de spanning over R2 

kleiner zijn dan de schakelspanning van Tl. Eenzelfde filosofie is 

toegepast voor de PNP transistor T2. 



6NI37 

TENTATIVE 
6Nl37 CONSTRUCT A HIGH EMITTING DlODE and Al CHIP PHOTO·IC. 

PACKAGE IS 8-LEAD DIP. 

·OEGITAL LOGIC ISOLATION 
•TELE-COMMUNICATION 
·ANALOG DATA EQUIPMENT CONTROL 

·LSTTL/TTL Compatible 

·Ultra High Speed 

SV Supply 

•Guaranteed Performance over temperature 

•High Isolation Voltage 2500Vrms 

·UL Recognized: File No, E67349 

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS 

Parameter Sym. Min. I Max 

Input Current, Low Level Each IfL 0 [250 
Channel 

---
High Level 1FH 7 

I 
20 Input Current, ' ' Each Channel i 

~-- ------------- ·-· 

VEH 2.0 \ Vee High Level Enable Voltage : 
t------ -- ----- ----- ·------- ..... - - ----+-

VEL ! 0 0.8 Low Level Enable Voltage 
i 

(Output High) t----- --

Fa:> Out N 8 

(TTL LOAD) i 

Operating Temperature Ta I 

MAXIMUM RATINGS 

CHARACTERISTIC SYHBOL 

Forward Current (No te 1) IF 
Q .., 

Pulse Forward Current (No te 2) IFP -' 

Reverse Voltage VR 

Output Current ro 

Output Voltage vo 

Supply Voltage (l minute Maximum) Vee 

Enable Input Voltage VEH 
(Not to exceed Vee by more than 500mV) 

Output Collector Power Dissipation Po 

Operating Temperature Range Topr 

Starage Temperature Range Tstg 

Isolation Voltage (No te 2) BVs 

(NOTE 1) 50% duty cycle, lms pulse width 

(NOTE 2) R.H. = 40 ~. 60%, AC/lmin 

0 70 

RATING 

20 

40 

5 

50 

7 

7 

5.5 

85 

0 '\, 70 

-55"-125 

2500 

Device considered a two-terminal device 

[ Units 

i u A 

' 

i mA 

' 
V 

I V 
i 

I 

i 
I •c 

UNIT 

mA 

mA 

V 

mA 

V 

V 

V 

mW 

•c 

•c 

Vrms 

Pins 1,2,3 and 4 shorted tagether and Pin 5,6,7 
and 8 shorted together. 

~TOSHIBA CORPORATION~ 
9 

2_ 

6Nl37 

I. NO CONNECTION 
2. LED ANODE 
J, LED CATHODE 
4. NO CONNECTlON 
5. GND 
6. OUTPUT(OPEN COLLECTOR) 
7. ENABLE 

a. vee 

TRUTH TABLE 

Inout IEnable Output 
H H L 
L H H 
H L H 
L L H 

NOTE: O.luF BYPASS CAPACITOR 
MUST BE CONNECTED BETWEEft 
PIN 8 AND 5 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
OVER RECOMMENDED TEMPERATURf (TA ooc TO 70°C) UNLESS OTHERWISE NOTED 

Parameter Symbol Min. Typ.** 

High Level Output Current IOH 1 

Low Level Output Voltage· VoL 0.4 

High Level Enable Current IEH -1.0 
Low Level Enable Current lEL -1.6 
High Level Supply Current re eH 7 

Low Level Supply reeL 12 

Resistance (Input-Output) Rr-o 10" 
Capacitance (Input-Output) cr-o 0.6 
Input Forward Voltage vr I 1.65 
Input Reverse Breakdown BVR 5 
Voltage 
Input Capacitance CrN 60 
Current Transfer Ratio CTR 

--t------ 1000-

**All typical va1ues are at Vcc=5V, TA=25°C 

INPUT 

Ir 

OUTPUT 
Vo 

Max. Units Test Conditions 

250 IJA vee-s. sv, Vo-S.SV, 
Iy=2501JA, VE•2.0V 

0.6 V Vcc•S.SV, Iy•SmA, 
VEH•2. OV 
IoL(Sinking)•l3mA 

mA Vcc•S.SV, VE•2.0V 
-2.0 mA Vcc•S.SV, VE•0.5V 
15 mA Vcc•S. ':JV, ly•O 

VE•0.5V 
18 i mA vcc•S. sv, ly•lOmA 

VE•O.SV 
S1 Vr-o-SOOV, TA•25°C 
pF f•lHHz, TA•2s•c 

1. 75 V ly•lOmA, TA•25°C 
V lR•lO\IA, TA•25°C 

pF Vy•O, f•lHHz 
----· 

7. Iy•5.0mA, IIL•lOOfl 

Ct is approximately 15pF vhich includes 
probe and stray wiring capacitance. 

Figure 1. Test Circuit for tpHL and tPLH. 

SWITCHING CHARACTERISTICS AT TA=25°C, Vcc=SV 

Parameter 

Propagation Delay Time 
High Output Level 
Propagation Delay Time 
Low Output Level 
IUUtput llise-t"all Time 
(10-90%) 
Propagation Delay Time 
Enable from VEH to VEL 

Propagation Delay Time 
Enable From VEL to VEH 

COlliDon Mode Transient 
lillilUnit y at Logic High 
Ouput Level 
C011111on Mode Transient 
Immunity at Logic Low 
Output Level 

INPUT VE 
MONITORING NODE 

Symbol 

to tPLH 

to tPHL 

tr tf 

of tELH 

of tEHL 

CMH 

CHL 

RL 

'fJli:l-f-----+--ooutPUT 
HONITORl 
NODE 

Min. Typ. 

60 

60 ±'_ 
I 25 
i 
l 

25 

150 

-lSO 

Max. Units Test Condit i ons 

75 ns RL=350ll, CL•lSpF, 
Iy=7.5mA 

75 ns llL=JSOil, CL•lSpF, 
ly•7.5mA 

~--r;. RL•JSOll, CL•lSpF, 
Iy•7 .SmA 

ns RL•350ll, CL•lSpF, 
ly•7.5mA, VEH•J.OV 
VEL•0.5V 

ns RL•3501l, CL•lSpF, 
ly•7.5mA, VEH•J.OV 
VEL•O.SV 

V/IJS VcM-lOV, RL•JSOil, 
Vo(min.)•2V,Iy-~ 

V/IJS Vc~lOV, ·RL•3SOS1, 
Vo(max.)•0.8V, 
ly•SmA 

Figure 2. Test Circuit for tELH and tEHL. 
"Ct is approximately 15pf which includea 

probe and stray wiring capacitance. 

------~~~------------

SWITCH AT A: ly•OmA 

sv 

vo --------------~~ VoL 
SWITCH AT B: Iy•SmA 

A 

PULSE GEN 
zo = son 

Figure 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

F\gure 3. Test Circuit for Transient Immunity and Typical Waveforms. 



VOLTAGE COMPARATOR 

OESCRIPTION 
The SE!NE529 is a high speed analog volt
age comparator which. lor the f~rsl trme 
mates state-of-the-art Schottky diode tech
nology with the conventronal linear 'proc
ess. Th is allows simultaneous !abri cation of 
high speed T2L gates with a precisron linear 
amplifier on a single monolithic chip. 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 

PARAMETER 

Positive supply voltag;, IV Hl 
Negative supply voltage IVH 
Gate supply voltage IV2+ I 
Output voltage 
Differentiel input ••oltage 
Input common mode voltage 
Power dissrpation 
Operating tempersture range 

NE529 
SE529 

Storage tempersture range 
Lead tempersture 

(soldering. 60 sec! 

EQUIVALENT SCHEMATIC 

'· 

FEATURES 
• 1 Ona propegelion delay 
• Compl...,entary output gelet 
• TTL or ECL compatible outpull 
• Wlde common mode end differentlal woll

ege range 

APPLICATIONS 
• AID convaraion 
• ECL to·TTL Interface 
• ITL to ECL Interface 
• Memory aenslng 
• Optical dlrta coupllng 
• Mil lid 883A,B,C avaltabla 

,. ." .. ... 

RATING 

+15 
-15 
+7 
+7 
±5 
±6 

600 

0 to +70 
-55 to +125 
-65 to +150 

+300 

Signetics 

UNIT 

V 
V 
V 
V 
V 
V 

mW 

·c 
•c 
·c 

•c 

NE/SE529 

PIN CONFIGURATION 

D,F,N PACKAGE 

TOP VIEW 
ORDER NUMBERS 

NEISE52!IF, NE528N,D 

H PACKAGE* 

OROER NUMBERS 
NE!SE529H 

·Metal cans fHlnot rec:ommended tor newcieaign& 

BLOCK DIAGRAM 

STII'OIEA •.. 

8·31 



VOLTAGE COMPARATOR NE/SE529 

OC ELECTRICAL CHARACTERISTICS v,+ = +10V. Vz+ ~ +5.0V. v,- ~ -1ov 

SE529 NE529 
PARAMETER TEST CONOITIONS UNIT 

Mln Typ Ma x Mln Typ Ma x 

INPUT CHARACTERISTICS 
Input offset voltage @25"C 4 6 mV 

Over tempersture range 6 10 mV 

Input bias current @25"C 5 12 5 20 ,.A 
Over tempersture range VtN = OV 36 50 ,.A 

Input offset currenl @25" C 2 3 2 5 ,.A 
Over tempersture range VtN = OV 9 15 ,.A 

GA TE CHARACTEAISTICS 
Output voltage 

"1" state Vz+ = 4.75V, lsource = -1mA 2.5 3.3 27 3.3 V 
''0" state Vz+ = 4.75V, lsonk = 10mA 0.5 0.5 V 

Strobe inputs 

"0" Input current 1 Vz+ = 5.25V, Vstrobe = 0.5V -2 -2 mA 

"1" Input current @ 25 •c 1 Vz+ = 5.25V, Vstrobe = 2 7V 50 100 I' A 

Over tempersture range Vz+ = 5.25V, Vstrobe = 2.7V 200 200 ,.A 
"0" input voltage Vz+ = 4.75V 0.8 0.8 V 
"1" input voltage Vz+ = 4.75V 2.0 2.0 V 

Short circuit 
Output current Vz+ = 5.25V, VouT = OV -18 -70 -18 -70 mA 

POWER SUPPL Y REOUIAEMENTS 
Supply voltage 

V1+ 5 10 5 10 V 
V1- -6 -10 -6 -10 V 
Vz+ 4.5 5 5.5 4.75 5 5.25 V 

Supply current V1+ = 10V, V1- = -10V 
Vz+ = 5.25V 

!,+ Over temp. 5 5 mA 
lt- Over temp. 10 10 mA 
lz+ Over temp. 20 20 mA 

NOT ES 
1. Strobe input current test cond1tions 

I INPUT AIVtNl INPUTB STROBEA STROBEB 

i >V Of!&e: CN~J liL IIH 

I < v Ottset GND hlleasure IIH liL 

2 Parameters are guaranteed over the temperature range unless otherwtse epeclfted 

AC ELECTRICAL CHARACTERJSTJCS TA= 25"C 

LIMITS 
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT 

Mln Typ Max 

Transient response VtN = ±100mV step 
Propagation delay time 

IPLH 12 22 ns 
IPHL 10 20 ns 

Delay between output 2 5 ns 

A and 8 
St robe delay time 

toN turn-on time 6 ns 
toFF turn-elf time 6 ns 

95 
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SUPPLY VOLTAGE(V1 •, V1-l- VOLTS 

TYPICAL APPLICATIONS 

PHOTODIODE DETECTOR 

+SV 
~~~--~----~r 

MOS MEMORY SENSE AMP 

APPLICATIONS 
One of the maln features ofthe device is that 
supply voltages IV1+, Vl-1 need not be 
balanced, as indiceled in the following dia
"grams. For proper operation, however, neg
ative supply N1 -I should always be atleast 
aix volts· more negative than the ground 
terminal <pin 61. Input Common Mode range 
ahould be limited to values of two volts less 
than the supply voltages CV1 + and V1-l up to 
a maximum of ±6 volts as supply voltages 
are increased. 

1t is also important to note that Output A is In 
phase with Input A and OutputBis in phase 
with Input B. 
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