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Specjalizowane wielokana�owe uk�ady scalone dla potrzeb odczytu danych 
z matryc mikroczujników 

Streszczenie

 W eksperymentach fizycznych, medycznych, biologicznych, badaniach 
materia�owych coraz cz��ciej zastosowanie znajduj� ró�nego rodzaju 
matryce mikroczujników, sk�adaj�ce si� z setek, a nawet tysi�cy
elementów detekcyjnych. Efektywna obs�uga matryc mikroczujników 
wymaga, aby ka�dy z elementów detekcyjnych posiada� swój niezale�ny 
tor elektroniki odczytu zapewniaj�cy kondycjonowanie sygna�u
analogowego, jego zamian� na posta� cyfrow� oraz kompresj� zebranych 
danych. Tego typu rozwi�zania s� mo�liwe w technologii VLSI, gdzie 
elektronika odczytu do w/w matryc mikroczujników jest projektowana i 
wykonywana w formie wielokana�owych specjalizowanych uk�adów
scalonych (ASIC). Jednak na wielokana�owe uk�ady ASIC narzucane s�
szczególne wymagania dotycz�ce rozmiarów, pobieranej mocy, 
minimalizacji szumów oraz jednorodno�ci parametrów poszczególnych 
kana�ów. Ponadto w systemach wielokana�owych istotna staje si�
szybko�� przetwarzania danych i ich dalsza transmisja do systemów 
nadrz�dnych. Artyku� omawia wybrane istotne aspekty projektowania 
wielokana�owych uk�adów scalonych oraz stosowane rozwi�zania 
dotycz�ce gromadzenia danych, kompresji i ich sposobów przesy�ania do 
systemów nadrz�dnych, które uzale�nione s� od konkretnej aplikacji. 
        
S�owa kluczowe:  wielokana�owe uk�ady ASIC, szumy, efekty 
niedopasowania                                                  

Application specific integrated circuits 
for readout of microsensors arrays 

Abstract

Nowadays  arrays of microsensors are often used in experimental sciences 
like physics, biology, material science or medical imaging. Effective use 
of these arrays requires multichannel electronic readout systems. The 
readout electronics is often made as ASIC (Application Specific 
Integrated Circuits)  which is responsible for analog and digital signal 
processing. Because of multichannel architecture of the integrated circuit 
dedicated to the readout of microsensor arrays, there are several important 
constrains which must be fulfilled during the design process like area and 
power limitation per single channel, noise minimization and uniformity of 
analog parameters for all channel. Additionally the digital blocks in a such 
ASIC obtain a lot of data, which must be compressed, stored and 
transmitted to data acquisition system. The paper describes important 
design aspects of multichannel circuit and methods used for data 
compression. 
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1. Wprowadzenie                  

Wspó�czesne techniki pomiarowe stosowane w naukach 
technicznych, fizyce, biologii i medycynie coraz cz��ciej 
korzystaj� z nowej generacji elektronicznych systemów  opartych 
na równoleg�ym przetwarzaniu informacji z matryc 
mikroczujników. Do odczytu sygna�ów z matryc mikroczujników 
s�u�� wielokana�owe specjalizowane uk�ady scalone, których 
zadaniem jest wzmocnienie i filtracja sygna�ów z ka�dego z 

mikroczujników niezale�nie, a nast�pnie kompresja i przes�anie 
uzyskanej informacji, cz�sto w postaci cyfrowej do komputera. 
Komputer odpowiedzialny jest nie tylko za gromadzenie danych, 
ale równie� steruje prac� wielokana�owego uk�adu scalonego. 
Poniewa� ka�dy z mikroczujników posiada niezale�ny tor 
elektroniki odczytu, a dane przed wys�aniem do systemu 
nadrz�dnego s� kompresowane, mo�liwa jest budowa systemów 
pomiarowych sk�adaj�cych si� z kilkuset, a nawet kilku tysi�cy 
kana�ów. G�ówne zalety tego typu systemów wielokana�owych to: 
- skrócenie czasu pomiaru w stosunku do rozwi�za� klasycznych 
z pojedynczym torem odczytowym dzi�ki równoleg�emu 
przetwarzaniu informacji [1-3] 
- mo�liwo�� stosowania tego typu uk�adów w pomiarach 
pozycyjnych, gdzie rejestrowane zjawiska zachodz� w czasie 
mikro lub nanosekund [4-7], 
- otwarcie zupe�nie nowych obszarów bada� eksperymentalnych, 
np. w neurobiologii gdzie pomiar równoleg�y pozwala na  
równoczesne pozyskiwanie informacji np. z setek neuronów 
tworz�cych skomplikowany system nerwowy, co jest krokiem 
milowym na drodze do zrozumienia dzia�ania takich systemów 
[1,8-9]. 
Du�e systemy wielokana�owe buduje si� z kilku a nawet kilku 
tysi�cy wielokana�owych uk�adów scalonych dzia�aj�cych w 
sposób równoleg�y. Architektura typowego pojedynczego uk�adu 
wielokana�owego przedstawiona jest na rysunku 1. Uk�ad taki 
zbudowany jest z 64 lub 128 kana�ów analogowych, 
wyposa�onych zazwyczaj w uk�ady wzmacniaczy i filtrów. 
Informacja z kana�ów analogowych w zale�no�ci od potrzeby jest 
w formie analogowej lub po wcze�niejszym przetworzeniu w 
formie cyfrowej przekazywana do bloków kompresji danych i 
wewn�trznej pami�ci. Dodatkowo w uk�adzie znajduj� si� bloki 
kontrolno-testuj�ce, zawieraj�ce takie elementy jak dekoder 
komend, wewn�trzne przetworniki C/A oraz generatory, 
wspomagaj�ce proces testowania i kontroli ca�ego uk�adu 
scalonego. Wymiana informacji z nadrz�dnym systemem 
steruj�cym, który jest zazwyczaj komputer PC odbywa si� przy 
pomocy kilkubitowej szyny danych. 

Rys. 1. Przyk�ad architektury wielokana�owego uk�adu scalonego ASIC. 
Fig. 1. Example of multichannel ASIC architecture. 
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Jednak projektowanie wielokana�owych uk�adów ASIC ró�ni si�
znacz�co od podej�cia stosowanego przy u�yciu technologii 
hybrydowej, jak równie� od projektowania np. monolitycznych 
wzmacniaczy operacyjnych, a to za spraw� szeregu ogranicze�
wynikaj�cych z pe�nej równoleg�o�ci przetwarzania sygna�ów i 
olbrzymiej ilo�ci danych zbieranych przez te uk�ady. 
Podczas projektowania specjalizowanych wielokana�owych 
uk�adów scalonych projektant musi rozwi�za� szereg trudnych 
wzajemnie z sob� powi�zanych problemów do których nale��:
- minimalizacja mocy (poni�ej kilku mW) i powierzchni (poni�ej 
0.5 mm2) przypadaj�cej na pojedynczy tor elektroniki odczytu, 
- minimalizacja szumów w wej�ciowych blokach analogowych, 
ze wzgl�du na niski poziom sygna�ów otrzymywanych z matryc 
mikroczujników,
- minimalizacja efektów niedopasowania, b�d�ca wynikiem 
rozrzutów parametrów procesu technologicznego VLSI, 
- minimalizacja szkodliwych efektów przes�uchu ze wzgl�du na 
mieszany analogowo-cyfrowy charakter omawianych uk�adów,
- kompresja i buforowanie danych w blokach cyfrowych, tak aby 
zminimalizowa� liczb� danych wyj�ciowych, 
W literaturze przedmiotu mo�na spotka� wiele publikacji 
podejmuj�cych z osobna ka�dy z wymienionych powy�ej 
aspektów, ale w omawianej klasie uk�adów scalonych  cz�sto
powy�sze aspekty nak�adaj� na siebie wzajemnie ograniczenia. 
Ponadto nie wszystkie rozwi�zania architektury stosowane w 
technologii hybrydowej mo�na bezpo�redni przenie�� do 
projektów uk�adów scalonych. Dlatego w pracy przedstawione 
zostan� przedstawione wybrane aspekty projektowania uk�adów
scalonych, z którymi autorzy zetkn�li si� w czasie kilkunastu lat 
pracy nad wspomnianymi uk�adami [10], a które okaza�y si�
krytyczne  dla zbudowanych systemów wielokana�owych. 
 Do tych zagadnie� nale��:
- optymalizacja szumowa w technologii CMOS i ograniczenia 
mocy w uk�adzie wielokana�owym, przedstawione na przyk�adzie 
uk�adu NEURO64 do pomiarów sygna�ów z �ywych sieci 
neuronowych [1, 8-9], 
- problem rozrzutów parametrów torów analogowych i sposoby 
radzenia sobie z nimi, zilustrowane na przyk�adzie uk�adu DEDIX 
o architekturze binarnej do obrazowania cyfrowego z u�yciem 
paskowych detektorów krzemowych [1-3], 
- sposoby kompresji i wst�pnego przetwarzania danych 
w systemach wielokana�owych mocno uzale�nione od typu 
aplikacji [1-9]. 

2. Szumy i ograniczenia mocy w uk�adzie
wielokana�owym

Rozparzmy przyk�ad aplikacji budowanej dla potrzeb 
rejestracji sygna�ów �ywych sieci neuronowych przy pomocy 
matrycy mikroelektrod. Rejestracja sygna�ów w tych 
eksperymentach jest prowadzona poprzez pomiar sygna�ów
zewn�trzkomórkowych o ekstremalnie niskim poziome amplitud 
(patrz rys.2) w zakresie od dziesi�tek do setek mikrowoltów.  

Rys. 2. Rejestracja sygna�ów z neuronów: przy pomocy ig�y (sygna�y wewn�trz-
komórkowe) i przy pomocy p�askiej elektrody (sygna�y zewn�trzkomórkowe). 
Fig. 2. Intracellular and extracellular neuron recording techniques.

Pomiary zewn�trzkomórkowe maj� charakter nieinwazyjny (w 
przeciwie�stwie do rejestracji sygna�ów wewn�trzkomórkowych), 
a poniewa� ca�a sie� neuronowa mo�e spoczywa� na matrycy 
sk�adaj�cej si� z kilkuset p�askich elektrod, mo�liwe jest zbieranie 
informacji o aktywno�ci ca�ych systemów neuronowych.  

Do budowy 64-kana�owego uk�adu  scalonego rejestruj�cego 
sygna�y neurobiologiczne wybrano technologi� CMOS 0.7 �m
MIETEC, charakteryzuj�ca si� bardzo niskim poziomem szumów 
migotania [1]. Pierwszy stopie� toru odczytowego stanowi�a
klasyczna para ró�nicowa z aktywnym obci��eniem, któr�
zoptymalizowano na etapie projektu pod katem minimalizacji 
szumów 1/f i szumów termicznych. Zmierzon� g�sto�� widmow�
mocy szumów takiego przedwzmacniacza (przy zwarciu jego 
wej�cia do masy) przedstawiono na rys. 3. 

Rys. 3. G�sto�� widmowa mocy szumów przeliczona na wej�cie przedwzmacniacza 
wykonanego w technologii CMOS. Przedstawiono 3 charakterystyki w zale�no�ci od 
polaryzacji pr�du tranzystora wej�ciowego [1]. 
Fig. 3. Input spectral noise density of CMOS preamplifier for 3 different bias 
currents of input transistor [1].

Na rysunku 3 wida� dwie komponenty szumowe: 
- szum 1/f b�d�cy cech� charakterystyczn� technologii CMOS, 
który utrudnia prowadzenie pomiarów w zakresie niskich 
cz�stotliwo�ci (a takim pasmem charakteryzuj� si� sygna�y
neurobiologiczne), 
- szum termiczny silnie zale�ny od pr�du w tranzystorze 
wej�ciowym pary ró�nicowej.
O ile szumy 1/f praktycznie nieznacznie zale�� od pr�du
polaryzacji tranzystora, o tyle poziom szumów bia�ych mog�by 
by� znacz�co ni�szy, gdyby dopu�ci� wi�ksz� moc rozpraszana w 
pojedynczym kanale. Jednak w eksperymencie 
neurobiologicznym sk�adaj�cym si� z 512 kana�ów odczytowych 
[1,8], w którym zastosowano wspomniany uk�ad scalony wzrost 
rozpraszanej mocy w torze elektroniki odczytu by� niemo�liwy ze 
wzgl�du niebezpiecze�stwo uszkodzenia �ywej sieci neuronowej. 
W technologii hybrydowej dla tego typu zastosowa� stosuje si�
wej�ciowe tranzystory z��czowe (minimalne szumy 1/f),  szumy 
termiczne minimalizuje poprzez odpowiedni pobór mocy 
wzmacniaczy wej�ciowych, ale nie jest mo�liwe budowanie  
systemów pomiarowych sk�adaj�cych si� z kilkuset czy kilku 
tysi�cy kana�ów odczytowych. 

Rys. 4. Uproszczony schemat filtru pasmowo-przepustowego zastosowanego w 
wielokana�owym uk�adzie NEURO 64. 
Fig. 4. Simplified scheme of a band-pass filter used in NEURO 64 ASIC 

Aby poprawi� w wielokana�owym uk�adzie scalonym stosunek 
sygna�u do szumu zastosowano w ka�dym torze analogowym 
kaskad� dwóch pasmowo-przepustowych filtrów, o bardzo niskim 
poborze mocy i niewielkiej powierzchni zajmowanej na uk�adzie 



scalonym (w 64 kana�owym uk�adzie scalonym znajduje si�
��cznie 128 takich filtrów). Idee tych filtrów, których 
szczegó�owy opis mo�na znale�� w pracy [1], przedstawiono na 
rys. 4. Sygna� z przedwzmacniacza jest podawany na wej�cie 
wzmacniacza ró�nicowego, poprzez uk�ady ca�kuj�ce o ró�nych 
sta�ych czasowych. Rol� rezystorów w tym uk�adzie pe�ni�
tranzystory MOS o bardzo d�ugim kanale (W/L = 3�m/500�m), 
pracuj�ce w zakresie triodowym. Ze wzgl�du na ograniczenia 
powierzchni uk�adu scalonego, za�o�enia projektowe wyklucza�y
mo�liwo�� stosowania kondensatorów wi�kszych ni� 5pF. Zatem 
dla uzyskania dolnej cz�stotliwo�ci granicznej na poziomie 
kilkunastu Hz, wykorzystano efekt mno�enia Millerowskiego 
pojemno�ci Clf = 5pF, co przy wzmocnieniu stopnia ró�nicowego 
wynosz�cego oko�o 400 V/V, da�o efektywn� warto�� tej 
pojemno�ci na poziomie Clf = 2nF. Dodatkow� zalet�
przedstawionego rozwi�zania filtrów w stosunku do powszechnie 
stosowanych w tym zakresie filtrów cyfrowych jest ca�kowity 
brak generowanych zak�óce�, co w przypadku ostrych wymaga�
szumowych ma pierwszorz�dne znaczenie. 

3. Efekty niedopasowania w wielokana�o-
wym uk�adzie scalonym

Cech� charakterystyczn� elementów wykonywanych 
w technologii VLSI jest stosunkowo du�y rozrzut ich 
parametrów, wynikaj�cy z niewielkich wymiarów 
geometrycznych samych elementów, jak i z dok�adno�ci samego 
procesu. Bardzo dobrze charakteryzuje to wzór podany w pracy 
[11], wg. którego wariancja rozrzutu okre�lonego parametru P 
wykonana z zbiorze identycznych elementów o wymiarach W�L
i znajduj�cych si� w odleg�o�ci D mo�e by� zapisana jako: 
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gdzie: AP - sta�a proporcjonalno�ci zwi�zana z powierzchni�
elementu, SP - sta�a proporcjonalno�ci zwi�zana z odleg�o�ci�
dwóch elementów. W przypadku uk�adów wielokana�owych 
efekty niedopasowania manifestuj� si� rozrzutem parametrów 
analogowych poszczególnych kana�ów, które aby by�
zakwalifikowane do budowy du�ego systemu pomiarowego 
musz� mie�ci� si� w zadanej specyfikacji.  
Oczywi�cie istniej� metody minimalizacji tego szkodliwego 
zjawiska, do których nale�y zaliczy�:
- opracowanie konfiguracji uk�adowej na poziomie schematu 

elektrycznego jak najmniej wra�liwej na rozrzut parametrów 
elementów sk�adowych,   

- poprawny plan masek uk�adu scalonego z zachowaniem 
maksymalnej symetrii. 

Ograniczanie efektów niedopasowania jest szczególnie trudne 
przy narzuconych ostrych wymaganiach na minimalizacj�
powierzchni i pobieranej mocy. Mo�liwe jest jednak w znacznym 
stopniu ich przewidywanie w oparciu o symulacje, które bior�
pod uwag� rozrzuty parametrów konkretnej technologii. 

Rys. 5. Idea obrazowania cyfrowego z zastosowaniem paskowego detektora 
krzemowego i uk�adu DEDIX. 
Fig. 5. Basic scheme of digital imaging system using silicon strip detectors 
and DEDIX ASIC.

Zdarza si� jednak, �e pomimo opisanych wy�ej dzia�a� rozrzut 
np. poziomów sta�ych od kana�u do kana�u znacznie pogarsza 
mo�liwo�ci ekstrakcji informacji, np. o amplitudzie impulsu 
wej�ciowego. Rozwi�zaniem jest wtedy zastosowanie w ka�dym 
kanale analogowym odpowiedniego uk�adu koryguj�cego 
okre�lony parametr analogowy. Tego typu rozwi�zanie 
zastosowano w 64-kana�owym uk�adzie scalonym o nazwie 
DEDIX (ang. Dual Energy Digital  Imaging of X-rays) 
przeznaczonym do obrazowania cyfrowego z wykorzystaniem 
niskoenergetycznego promieniowania X [2,3]. 
Zadaniem uk�adu scalonego, by�o zliczanie ilo�ci fotonów 
rejestrowanych przez poszczególne paski detektora krzemowego 
z jednoczesn� mo�liwo�ci� ich selekcji w zale�no�ci od amplitudy 
impulsu wej�ciowego (proporcjonalnej do energii padaj�cych 
fotonów promieniowania X). W tym celu w ka�dym z 64 kana�ów 
uk�adu DEDIX znajdowa�a si� sekcja dwóch dyskryminatorów 
amplitudy. Jednak krytycznym w tym uk�adzie okaza� si� rozrzut 
poziomów sta�ych na wej�ciach dyskryminatorów. Przy 
ustawionym wspólnym progu dyskryminacji dla wszystkich 
kana�ów, zmierzona amplituda impulsów rejestrowanych 
w poszczególnych kana�ach by�a ró�na, pomimo stosowania 
w testach monoenergetycznego promieniowania X. Rozrzut ten 
jest na tyle istotny, �e nie pozwala na selekcj� fotonów 
promieniowania X w przypadku stosowania np. do obrazowania 
cyfrowego wi�zki promieniowania X o dwóch ró�nych energiach.  

Rys. 6. Rejestrowana w poszczególnych kana�ach amplituda impulsów mono-
ergetycznych bez korekcji i z w��czonymi przetwornikami korekcyjnymi C/A. 
Fig. 6. Amplitude of monoenergetic pulses for 64 channels measured with and 
without correction. 

Zaproponowano zatem zaimplementowanie w uk�adzie w ka�dym 
kanale niezale�nie 7-bitowego przetwornika C/A koryguj�cego
rozrzut poziomów sta�ych na wej�ciach dyskryminatorów. Tego 
typu rozwi�zanie wymaga�o pe�nej automatyzacji w zakresie 
poszukiwania prawid�owych warto�ci przetworników 
korekcyjnych [2,3], ale otrzymany rezultat po uruchomieniu 
uk�adów korekcyjnych okaza� si� nadspodziewanie dobry (patrz 
rys. 6). 

4. Metody kompresji i przechowywania 
danych w uk�adach wielokana�owych 

Sygna�y wzmocnione i poddane filtracji w kana�ach analogowych 
s� dalej przetwarzane w sposób zale�ny od aplikacji. 
W najbardziej ogólnym przypadku dane s� zapami�tywane 
w pami�ci, a nast�pnie przesy�ane w formie analogowej do 
zewn�trznych przetworników A/C i systemu akwizycji danych. 
W celu ograniczenia poboru mocy przez uk�ad scalony 
minimalizuje si� liczb� buforów wyj�ciowych i  fizycznych 
po��cze� pomi�dzy tym uk�adem i systemem akwizycji danych 
poprzez wykorzystanie analogowego multipleksowania danych 
z zegarem cz�stotliwo�ci od kilku do kilkudziesi�ciu MHz 
(rys. 7). [1,4,8]. 



Rys. 7. Multipleksowanie danych analogowych w uk�adzie scalonym przed ich 
wys�aniem do systemu akwizycji danych. 
Fig. 7. Multiplexing of analogue output date in the readout ASIC before sending to 
data acquisition system.

Analogowe przesy�anie sygna�ów pozwala na zachowanie pe�nej 
informacji o sygnale wej�ciowym (co jest szczególnie istotne z 
punktu widzenia dalszej analizy sygna�ów z wielokana�owego 
systemu pomiarowego), np. umo�liwia odtworzenie zarówno 
energii sygna�u wej�ciowego zdeponowanej w sensorze jak i 
momentu zdarzenia. W wielu przypadkach tak dok�adna 
informacja nie jest wymagana. Przyk�adowo w aplikacjach fizyki 
wysokiej energii, gdzie celem pomiaru jest odtworzenie toru 
cz�stki przechodz�cej przez szereg detektorów (np. pasków 
krzemowych), wystarczaj�ca jest informacja typu binarnego - czy 
na danym mikrosensorze pojawi� si� sygna� od przelatuj�cej 
cz�stki, czy nie. W takim przypadku dane analogowe s�
porównywane z konkretnym progiem przez komparatory, a 
nast�pnie �adowane do pami�ci. W celu optymalizacji 
wykorzystania ��cz stosuje si� tutaj dwupoziomowe buforowanie 
danych oraz redukcj� zer (rys. 7) [5].  

Rys. 8. Przetwarzanie danych binarnych w uk�adzie scalonym dedykowanym do 
wyznaczania torów cz�stek w eksperymentach fizyki wysokich energii. 
Fig. 8. Binary data processing in an ASIC dedicated to high energy physics tracking 
experiments.

W niektórych przypadkach po��dana jest bardziej precyzyjna 
informacja o czasie zarejestrowania impulsu. Wówczas do 
ka�dego bitu danych dodawana jest precyzyjnie generowana 
sygnatura czasowa [6]. Istniej� równie� rozwi�zania ��cz�ce 
obydwa opisane sposoby przetwarzania danych, tzn. zapewniaj�ce
zarówno dane analogowe, jak i precyzyjn� sygnatur� czasow�
sygna�u [7]. 
 Najmniej wymagaj�cym przypadkiem z punktu widzenia 
przetwarzania danych s� aplikacje zwi�zane z obrazowaniem (np. 
dla dyfraktometrii), gdzie wystarczaj�ca jest informacja o liczbie 
zarejestrowanych cz�stek o energii powy�ej zdefiniowanego 
progu (lub progów) w okre�lonym przedziale czasu. W takim 
przypadku zamiast pami�ci stosowane s� liczniki (rys. 8) [1,2] 
zbieraj�ce dane przez ca�y czas trwania pomiaru. Po zako�czeniu 
pomiaru dane s� wysy�ane do systemu nadrz�dnego, przy czym 
ilo�� danych wysy�anych przez uk�ad scalony jest zdecydowanie 
mniejsza w porównaniu z dwoma opisanymi wcze�niej
rozwi�zaniami.

Rys. 9. Przetwarzanie danych binarnych w uk�adzie scalonym dedykowanym do 
zastosowa� zwi�zanych z obrazowaniem. 
Fig. 9. Binary data processing in an ASIC dedicated for imaging purposes.

5. Podsumowanie 
W artykule zaprezentowano zagadnienia charakterystyczne dla 
klasy wielokana�owych uk�adów scalonych dedykowanych do 
odczytu matryc mikrosensorów. W uk�adach tych szczególn� rol�
odgrywa dopasowanie elementów, zw�aszcza przy narzucanych 
ostrych ograniczeniach na zajmowan� przez uk�ad powierzchni� i 
pobieran� moc. Drugim istotnym aspektem jest optymalizacja pod 
k�tem szumów, maj�ca szczególne znaczenie przy pracy z bardzo 
ma�ymi sygna�ami wej�ciowymi. Ostatnim z omówionych 
zagadnie� jest kompresja danych wyj�ciowych, która nabiera 
szczególnego znaczenia w systemach sk�adaj�cych si� z wielu 
tysi�cy kana�ów odczytowych. Konkretne rozwi�zania 
powy�szych problemów zosta�y przedstawione na przyk�adach 
aplikacji z zakresu neurobiologii, dyfraktometrii i fizyki wysokich 
energii. 
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