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ТЕСТЕР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИЧНИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Розглянуто програмно-технічний комплекс для вимірювання гістограмним методом параметрів точності
перетворення спектроскопічних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). Комплекс базується на
спеціальному генераторі тестових сигналів та програмі накопичення гістограм і розрахунку на їхній основі
параметрів АЦП. Комплекс призначено для використання в процесі підготовки до ядерно-фізичних
експериментів, а також при проектуванні та виготовленні спектрометричних трактів. Наведено приклад
тестування двох видів спектрометричних АЦП з різними способами перетворення.
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гістограма, програма.
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ТЕСТЕР ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛОГО-ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Рассмотрен программно-технический комплекс для измерения методом гистограмм параметров точности
преобразования спектроскопических аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Комплекс основан на
специальном генераторе тестовых сигналов и программе накопления гистограмм и расчета на их основе
параметров АЦП. Комплекс предназначен для использования в процессе подготовки к ядерно-физическим
экспериментам, а также при проектировании и изготовлении спектрометрических трактов. Приведен пример
тестирования двух видов спектрометрических АЦП с различными способами преобразования.
Ключевые слова: спектрометрические аналого-цифровые преобразователи, генератор, параметры,
измерения, гистограмма, программа.
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TESTER FOR SPECTROMETRIC ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
Software-technical complex for measuring the accuracy parameters of spectroscopic analog-to-digital converters
(ADC) by the method of histograms is considered. The complex is based on the special generator of test signals and
program for accumulating histograms and calculating the ADC parameters based on them. The complex is intended to
be used in the process of preparation for nuclear physics experiments, as well as in the design and manufacture of
spectrometric channels. An example of test of two types of spectrometric ADCs with different conversion methods is
given.
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