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1. Detekcja wolnozmiennych sygnałów optycznych przez uśrednianie wyników
pomiarów
Ten sposób pomiaru sygnałów stałoprądowych o małym natężeniu polega na
zastosowaniu układu całkującego. Rys. 11.1 pokazuje schemat detekcji sygnału z
integratorem analogowym: detektor, przedwzmacniacz o małych szumach i układ całkujący.

Strumień np. światła od źródła sygnału i tła pada na powierzchnię detektora; na
wyjściu pojawia się sygnał użyteczny z szumem, który zostaje wzmocniony w
przedwzmacniaczu i następnie podany na wejście integratora. Jeśli na wejściu integratora
pojawi się napięcie Vi, wówczas przez rezystor R popłynie prąd I1=Vi/R. Prąd ten ładuje
kondensator C dając zmianę napięcia na wyjściu układu detekcji sygnału. Punkt Z jest
punktem masy pozornej, a napięcie na kondensatorze jest równe napięciu wejściowemu. Prąd
I2 płynący przez kondensator C: I2=C*dVo/dt. Przyrównując oba prądy i całkując stronami:
T
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Vo (T ) = −
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RC ∫0
gdzie RC=τ – stała czasowa integratora. W praktyce kondensator C zwierany jest na początku
pomiarów przełącznikiem K i stąd pominąć można V0(0). Rozwarcie przełącznika K
rozpoczyna cykl pomiarowy. Następuje całkowanie sygnału. Gdy na wejściu układu
występuje napięcie v, to po upływie czasu T napięcie na wyjściu biedzie v*T.
Stosunek sygnału do szumu stopnia wejściowego fotoodbiornika z układem całkującym jest:
2
S/N= 2 v T , σ- rozkład gęstości widmowej mocy szumu wejściowego, T- czas całkowania

σ

Wynika stąd, że S/N nie zależy od stałej czasowej całkowania, zależy zaś od czasu
całkowania.
Na rys. 11.2 pokazano efekt całkowania sygnału stałoprądowego w obecności szumu białego.
W efekcie całkowania otrzymuje się liniowy wzrost poziomu sygnału, zaś poziom szumu
wzrasta względnie wolno.
Tło, które wnosi wkład do szumu na wyjściu detektora powoduje pogorszenie S/N stopnia
wejściowego fotoodbiornika. Jednym ze sposobów wyeliminowania tła jest:
- pomiar sygnału użytecznego wraz z tłem,
- pomiar tła,
- odjęcie obu sygnałów
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