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Samenvatting 

Door de beschikbaarheid van moderne elektronische integratietechnologieën kunnen 

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 miljoenen 

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 detectie 

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 afhankelijk 

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 1mm 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 energie 

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 elektronen 

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 

 

 
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 limiteert 



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 simulatie 

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 mogelijk 

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. 

 
 

In 2005 is Nikhef begonnen met het ontwerpen van verschillende series prototypechips 

om het effect van tijdsvertraging op de positiemetingen te beperken. 



Het doel was om verschillende schakelingen te testen om die vervolgens te gebruiken 

in volledige chips die beter geschikt zijn voor GridPix detectoren. Er 

was behoefte aan een hoge resolutie per pixel, een betere tijd naar digitaal convertor 

(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 discriminator 

te testen. Hiermee zijn de lage ruiseigenschappen van een zogenoemd 

"triple well" ontwerp gedemonstreerd, dat isolatie van de ingangstransistor 

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 tekortkoming 

is de chip gebruikt om een GridPix detector te bouwen met een gaslaag 

van 1.3 mm. Tijdens versnellerexperimenten bleken de metingen van deze detector 

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 28μm 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 functionaliteit 

te demonsteren van verschillen blokken zoals het lokale hoogfrequente 

klokcircuit, de analoge frontend, een nieuwe pixellogica en twee spanningsregulatoren 

met lage spanningsval (Low Drop Out (LDO)). 

De resultaten laten zien dat het ontwerp succesvol is. De elektronische frontend 

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 koppeling 

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 oplossing 

behoeft een synchronisatiecircuit voor de distributie van de gezamenlijke 

snelle klok naar de individuele pixels zonder daarbij verstoringen op de ingangssignalen 

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 gebruik 

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 differSAMENVATTING 
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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 frequenties 

zonder verstoringen, daarbij zijn de prestaties van PLL volgens specificaties. 

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 versnellerexperimenten 

op DESY en CERN. 


