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Summary

Particle detectors are among the tools used in high energy physics to study the
fundamental properties of nature. The construction of the modern particle de-
tectors with millions of detection channels in a few square meters, as in the case
of a silicon vertex tracker, and with the possibility of recording and reading out
hundreds of thousands of events per second, is possible thanks to the availability
of electronic integration technologies. Circuits with millions of transistors can
be implemented in an area as small as a thumb nail.

A detector, in general, has two components: a detection medium, which can
be a solid, a liquid or a gas, and a readout circuitry. The choice of both the
detection medium and the readout system are application dependent. Among
different detection systems are Micro Pattern Gas Detectors (MPGD) and this is
the focus of this thesis. This means that we considered detectors that use gas as
the detection medium and have a pixelated readout system. In particular, a class
of MPGDs is studied: GridPix detectors.

A GridPix detector is made of a metallic grid built on top of a pixel chip at
a distance of roughly 50 µm using post processing techniques. At some distance
(from 1 mm to few centimeters), depending on the application, a metallic foil is
then mounted, which serves as cathode and defines the active detection volume.
The volume between the chip and the cathode is filled with a gas mixture.

A charged particle crossing the gas volume will ionize some molecules and
free a certain number of electrons depending on its energy and on the gas, as
shown in figure 1. If an electric field is applied across the gas volume the released
electrons will drift toward the grid. In the region between the grid and the chip a
high electric field is applied (70 to 100 kV cm−1). The single electrons released by
ionization entering this region will ionize other gas molecules thereby creating
an electron avalanche. The electrons in the avalanche are collected at the input
pads of the readout chip, where the resulting signal is processed by the pixel
electronics.

If the chip records the Time of Arrival (ToA) of the electrons to the grid,
one can perform a 3D reconstruction of a particle’s track: the XY information is
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Summary, Figure 1. Schematic representation of the working principle of a Grid-
Pix detector.

provided by the pixel plane, while the Z information can be reconstructed using
the ToA and the drift velocity of the electrons in the gas.

In years of testing, GridPix detectors have shown good results in terms of
track reconstruction. Nevertheless some limitations have been observed, some
due to the choice of gas as the detector medium (diffusion limits the resolution,
for example) and others due to the use of Timepix as readout chip. In particular,
the available maximum time resolution of 10 ns and the timewalk introduced
by the frontend electronics are two factors that limit the application of GridPix
as tracking detector in high energy physics experiments such as Atlas. What
is needed to overcome these limits is a chip that first of all has higher time
resolution, in the order of a nanosecond, to better determine the z position of
the ionization electrons. Second, the pixels must be capable of recording at the
same time the ToA and the Time over Threshold (ToT) of the input signal which
provides a measure of the charge in the avalanche. With this ToT information
it is possible to correct for timewalk. With the chosen frontend configuration
(single threshold discriminator) signals with low ToT have big timewalk and
vice versa; calibrating the detector allows for offline timewalk correction.

The positive effect on track reconstruction provided by timewalk correction
has been proven implementing a toy Monte Carlo based on data recorded with
a GridPix detector during a beam test experiment at Cern in 2012. Although
the ToT data is not available, since Timepix cannot provide both ToA and ToT
simultaneously, it is possible to statistically correlate the two spectra and assign
to each simulated ToA hit a ToT value. Figure 2 shows the residual1 distribution

1The residual is defined as the distance between the recorded hit and the position of the hit
calculated with the track obtained fitting all the other hits in the same event.
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for tracks with 5 hits, with and without timewalk correction. It is clear that the
timewalk correction greatly improves the residuals.
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Summary, Figure 2. Z-residual distribution for tracks with 5 hits and hit under
study close to the cathode corrected for timewalk (red) or
not (black). The two distributions have been normalized for
comparison.

It is to overcome these limitations that the design of a series of prototypes
started at Nikhef in 2005. The goal was to test separate circuits that would
eventually end up into a full size chip better suited for GridPix applications. In
particular there was the necessity to understand the feasibility of a low noise
frontend and of a per pixel high resolution Time to Digital Converter (TDC).
The prototype circuits are called GOSSIPO (Gas On Slim Silicon Pixels, where
the final O indicates that they are prototypes) and their design started in 2005
with GOSSIPO-1.

This first chip was built to test a new low noise preamplifier with a discrimi-
nator, which demonstrated the low noise features of the triple well design which
permits isolation of the input transistor from the bulk. The second prototype
chip was developed during 2006 and 2007 and it contains a 16 × 16 frontend
matrix of pixels. Every pixel is equipped with a TDC with a resolution of 1.8 ns
and a dynamic range of 350 ns. Tests show that the TDC provides the needed
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resolution. However, the TDC characteristics shows a discontinuity when the hit
signal is detected close to the rising edge of the system clock. The chip, despite
the presence of this bug, has been used to build a GridPix detector with a drift
gap of 1.3 mm. The detector performed remarkably well in a beam test experi-
ment and reached a resolution of 10 µm in the XY direction and 28 µm in the z
direction for a track with 6 hits.

GOSSIPO-3 is the third prototype chip developed in collaboration with be-
tween Nikhef and Bonn University for the readout of gas detectors such as large
Time Projection Chambers (TPC) or Micro Pattern Gas Detectors. This chip was
built with the purpose of demonstrating the functionality of several blocks like
the local high frequency oscillator, the analog frontend, a new pixel logic and
two Low Drop Out regulators. The results show that the design has been suc-
cessful. The electronic frontend has very low noise (23 electrons RMS) and fast
rise time (less than 25 ns) and the TDC shows a good differential and integral
non linearity. The discontinuity present in GOSSIPO-2 has been eliminated and
the Low Drop Out (LDO) characteristics are according specifications. The chip
shows the presence of a coupling between the fast oscillator output and the sys-
tem clock (40 MHz) which can be eliminated with a more careful design layout.

In 2012 the last chip to be designed in view of the design of a full size chip
was GOSSIPO-4. Its purpose is the testing of a new 8 pixel structure called su-
per pixel in which 8 adjacent pixels use the same oscillator, thus reducing the
amount of area and power needed for the single high resolution TDC. This so-
lution introduces the need of a synchronization circuit which has the purpose
of distributing to the single pixels the common fast clock without introducing
glitches due to the asynchronous nature of the input signals. The oscillator has
also been designed using a different approach: the high frequency signal is pro-
vided by a series of RC components, connected by inverters that act as buffers.
The frequency can be tuned thanks to a special type of capacitors called Varac-
tors, which have the characteristic of changing their capacitance value with the
supply voltage applied. This also changes the control scheme of the oscillator. A
Phase Locked Loop (PLL) located at the periphery of the chip contains a replica
of the oscillator which is locked to an external reference frequency. The PLL de-
tects any change in the oscillation frequency and provides the control voltage for
all the oscillators in the chip. The chip has been designed with a new high den-
sity standard library which is also tested. The measurement results are in god
agreement with the simulations. The new standard library performs well at high
frequency. The differential and integral non linearity values show that the TDC
characteristic is good and it is not influenced by a drop of the supply voltage
up to 200 mV. The synchronization circuit works as expected and distributes
the high frequency clock without glitches and also the PLL performances are
according specifications.
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After the design and testing of the prototype chips, Timepix3 was taped out
in summer 2013. Timepix3 is a complete chip, with a matrix of 256 x 256 pixels
of 55 x 55 µm2. The relevant features of Timepix3 include simultaneous record-
ing of ToA and ToT, data driven readout and a per-pixel high resolution TDC
based on the circuitry developed for GOSSIPO-4. Timepix3 provides a combined
absolute/relative measurement of the ToA of a hit. A basic characterization of
the single pixel TDC of Timepix3 has been performed. The chip works very well
with it TDCs showing good linearity characteristics. The chip works so well
that is actually possible to highlight secondary effects, like oscillator startup and
variations in the bin size due to the clock distribution scheme. These secondary
effects, however, do not compromise chip operations and can be either neglected
or corrected for.

Timepix3 performed remarkably well in the first beam test experiments in
which it has been used in fall 2014.
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Samenvatting

Door de beschikbaarheid van moderne elektronische integratietechnologieën kun-
nen elektronische circuits met miljoenen transistors geïmplementeerd worden in
een oppervlakte zo klein als een duimnagel. Deze techniek vindt een toepassing
in moderne deeltjesdetectoren, zoals silicium vertex trackers. Met de miljoe-
nen detectiekanalen in slechts een paar vierkante meter is het mogelijk om zo
honderdduizenden botsingen op te nemen en uit te lezen.

Een dergelijke detector bestaat over het algemeen uit twee delen: een detec-
tie medium, dat een vaste stof, een vloeistof of een gas kan zijn en een uitlees
circuit. De keuze van zowel het detectiemedium als het uitleescircuit is afhanke-
lijk van de toepassing. De focus van dit proefschrift ligt op Micro Pattern Gas
Detectors (MPGD) detectiesystemen. Dat zijn systemen die gas gebruiken als
detectiemedium en pixelchips als uitleeselektronica. Meer specifiek wordt er in
proefschrift een bepaalde klasse van MPDG bestudeerd: GridPix detectoren.

Een GridPix detector bestaat uit een metalen folie met kleine gaten (het ’grid’)
dat met behulp van fotolithografische processen parallel aan de pixelchip is
gepositioneerd op een afstand van ongeveer 50 µm. Parallel aan het grid op
een afstand van 1 mm tot een paar centimeters is een metalen folie geplaatst dat
dienst doet als kathode en de rand van het actieve detectie volume definieert.
Dit volume kan gevuld worden met een mix van verschillende gassen.

Een geladen deeltje dat het gasvolume doorkruist ioniseert de gasmoleculen.
Het aantal elektronen dat daarbij geëmitteerd wordt is afhankelijk van de en-
ergie van het deeltje en het type gas, zoals is weergegeven in figuur 1. Een
potentiaal verschil tussen de kathode en de grid zorgt ervoor dat de elektro-
nen naar het grid bewogen worden. Het elektrische veld tussen het grid en de
pixelchip is echter vele malen groter (70 to 100 kV cm−1). De elektronen die dit
volume bereiken zullen op hun beurt andere gasmoleculen ioniseren zodat er
een elektronenlawine ontstaat. Vervolgens worden de elektronen in de lawine
gemeten door de pixels van de chip, waarna het resulterende signaal bewerkt
wordt door de pixelelektronica.

Met behulp van de aankomsttijd van de elektronen die gemeten wordt door
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Samenvatting, Figure 1. Schematische voorstelling van het werkingsprincipe
van een GridPix detector.

de pixels kan een 3D reconstructie gemaakt worden van het spoor van elektronen
dat door het deeltje is achtergelaten in het gas. Helaas wordt de kwaliteit van
de reconstructie beïnvloed door de keuze van het gas (elektronendiffusie limi-
teert de resolutie) en door het gebruik van Timepix als pixelchip. De maximale
tijdsresolutie van 10 ns in Timepix is beperkt, verder wordt er een ongewilde
vertraging in tijd geïntroduceerd door de Timepix pixelelektronica. Hierdoor
wordt de toepassing van GridPix detectoren in hoge-energiefysica experimenten
zoals Atlas gelimiteerd. Deze limieten kunnen beperkt worden door een chip
met een betere tijdsresolutie, van orde grootte nanoseconde te gebruiken, om de
positie van de oorspronkelijke ionisatie beter te kunnen bepalen. Ook zouden de
pixels zowel de aankomsttijd Time of Arrival (ToA) als de lengte van het signaal
Time over Threshold (ToT) moeten kunnen meten, de laatste is een maat voor
de hoeveelheid lading in de lawine. Door gebruik te maken van ToT informatie
kan er gecorrigeerd worden voor het effect van de vertraging in aankomsttijd.

Met de gekozen pixelelektronicaconfiguratie hebben signalen met lage ToT
waarden een grote tijdsvertraging en vice versa. Kalibratie van de detector maakt
correctie voor tijdsvertraging achteraf mogelijk.

De verbetering in de reconstructie van het afgelegde pad van het deeltje door
toepassing van tijdsvertragingcorrectie is bewezen met een Monte Carlo simu-
latie gebaseerd op een experiment met geladen deeltjes in een versneller op
CERN in 2012. Ondanks dat de lengte van het signaal niet gemeten werd omdat
de Timepix niet geschikt is om zowel ToA en ToT simultaan te meten, is het mo-
gelijk om beide spectra te correleren en een ToA waarde aan elke gemeten ToT
toe te wijzen. Figuur 2 laat de distributie van de residuen zien voor metingen
met 5 geraakte pixels, voor zowel met als zonder tijdsvertragingscorrectie. Het
is duidelijk dat de tijdsvertragingscorrectie de verschillen aanzienlijk verkleint.
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Samenvatting, Figure 2. De genormaliseerde verschildistributie van paden gere-
construeerd uit vijf geraakte pixels waarbij alleen de
geraakte pixels die het dichtst bij de kathode liggen zijn
gebruikt. De rode curve illustreert de residuen met cor-
rectie, de zwarte curve zonder.

In 2005 is Nikhef begonnen met het ontwerpen van verschillende series pro-
totypechips om het effect van tijdsvertraging op de positiemetingen te beperken.
Het doel was om verschillende schakelingen te testen om die vervolgens te ge-
bruiken in volledige chips die beter geschikt zijn voor GridPix detectoren. Er
was behoefte aan een hoge resolutie per pixel, een betere tijd naar digitaal con-
vertor (Time to Digital Converter (TDC)) en lagere ruis van de elektronica. De
prototypes worden GOSSIPO (Gas On Slim Silicon Pixels, waarbij de laatste O
aangeeft dat het om een prototype gaat) genoemd. Het eerste ontwerp stamt uit
2005 en wordt GOSSIPO-1 genoemd.

GOSSIPO-1 is ontwikkeld om een nieuwe lage-ruis voorversterker met dis-
criminator te testen. Hiermee zijn de lage ruiseigenschappen van een zoge-
noemd "triple well" ontwerp gedemonstreerd, dat isolatie van de ingangstransis-
tor van het bulkmateriaal mogelijk maakt. Het tweede prototype is ontwikkeld
in 2006 en 2007 en het bevat een pixelmatrix van 16×16 pixels. Elke pixel is
uitgerust met een TDC met een resolutie van 1.8 ns en een dynamisch bereik
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van 350 ns. Tests hebben aangetoond dat de TDC de benodigde resolutie biedt.
Echter, de TDC karakteristieken laten discontinuïteiten zien wanneer het signaal
samenvalt met de opgaande flank van de systeemklok. Ondanks deze teko-
rtkoming is de chip gebruikt om een GridPix detector te bouwen met een gaslaag
van 1.3 mm. Tijdens versnellerexperimenten bleken de metingen van deze de-
tector van opvallend goede kwaliteit te zijn. De resoluties in het XY vlak van
de detector hadden een waarde van 10 µm, in de Z richting was dat 28 µm voor
metingen met zes geraakte pixels.

GOSSIPO-3 is de derde prototypechip ontwikkeld door een collaboratie tussen
Nikhef en de Universiteit Bonn voor het uitlezen van gasdetectoren zoals grote
tijdprojectiekamers (TPCs) en MPGDs. Deze chip is gebouwd om de function-
aliteit te demonsteren van verschillen blokken zoals het lokale hoogfrequente
klokcircuit, de analoge frontend, een nieuwe pixellogica en twee spanningsreg-
ulatoren met lage spanningsval (Low Drop Out (LDO)).

De resultaten laten zien dat het ontwerp succesvol is. De elektronische fron-
tend heeft een zeer lage ruis (23 elektronen RMS) en een snelle stijgtijd (minder
dan 25 ns) en de TDC laat een goede differentiële en integrale niet-lineariteit
zien. De discontinuïteiten die aanwezig waren in GOSSIPO-2 zijn geëlimineerd
en prestaties van de LDOs zijn volgens specificaties. De chip laat een koppel-
ing zien tussen de oscillator en de systeemklok (40 MHz), die geëlimineerd kan
worden met een betere layout van het circuit.

De meest recente chip, GOSSIPO-4 (2012), is ontworpen met het oog op de
ontwikkeling van een volledige chip. Het doel was het testen van een nieuwe
ach- pixel structuur, ook wel superpixel genoemd. Hierin gebruiken acht naburige
pixels dezelfde oscillator, waardoor zowel de gebruikte ruimte en het benodigde
vermogen voor de hoge resolutie TDCs worden geminimaliseerd. Deze oploss-
ing behoeft een synchronisatiecircuit voor de distributie van de gezamenlijke
snelle klok naar de individuele pixels zonder daarbij verstoringen op de in-
gangssignalen te introduceren. Bij het ontwerp van de oscillator is een andere
aanpak gebruikt waarbij er gebruikt gemaakt wordt van een serieschakeling van
weerstanden en condensatoren. De frequentie kan aangepast worden door ge-
bruik te maken van een speciaal type condensator, genaamd Varactor, waarbij de
capaciteit een functie is van het aangeboden voltage. Die vereist ook een andere
manier van aansturen van de oscillator.

Een Phase Locked Loop (PLL) in de periferie van de chip bevat een replica
van de oscillator die gesynchroniseerd is aan de externe referentie frequentie.
De PLL detecteert eventuele veranderingen in de oscillatiefrequentie en levert
de overeenkomstige stuurspanning aan alle oscillatoren in de chip. De chip is
ontworpen met een nieuwe hoge-dichtheid standaardbibliotheek die daarmee
eveneens getest is. De metingen zijn in overeenstemming met de simulaties.
De nieuwe standaardbibliotheek presteert goed bij hoge frequenties. De differ-
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entiële en integrale niet-lineariteitswaarden laten zien dat de karakteristiek van
de TDC goed is en immuun is voor voedingsspanningvariaties tot 200 mV. De
synchronisatie-schakeling presteert zoals verwacht en distribueert de hoge fre-
quenties zonder verstoringen, daarbij zijn de prestaties van PLL volgens specifi-
caties.

Na het ontwerp en testen van de prototype chips kwam Timepix3 uit in
de zomer van 2013. Timepix3 is een volledige chip met een pixelmatrix van
256 × 256 pixels met een afmeting van 55 × 55µm2. De relevante kenmerken
zijn simultane metingen van ToA en ToT, datagedreven uitvoer en een per-pixel
TDC met hoge tijdsresolutie, gebaseerd op het circuit dat ontwikkeld is voor
GOSSIPO-4. Timepix3 levert een gecombineerde absolute/relatieve meting van
de ToA van een geraakte pixel. Een eerste karakterisatie van de pixel TDCs
laat goede lineaire karakteristieken zien. De chip presteert zo goed dat het zelfs
mogelijk is om tweede-orde effecten te belichten, zoals het opstarten van de
oscillator en variaties in de stapgrootte door het klokdistributieschema. Deze
secondaire effecten hebben echter minimaal gevolg voor toepassing van de chip
en ze kunnen verwaarloosd of achteraf gecorrigeerd worden.

Timepix3 heeft uitzonderlijk goed gepresteerd in de eerste versnellerexperi-
menten op DESY en CERN.


