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Streszczenie 
 

W ramach European Research Area trwają prace nad konstrukcją macierzy 
teleskopów wykorzystujących zjawisko promieniowania Czerenkowa do 
obserwacji kosmosu w zakresie promieniowania o bardzo dużych ener-
giach, rzędu 100GeV do 100TeV. Autorzy przedstawiają koncepcję budo-
wy cyfrowej kamery teleskopu, opartej w dużej mierze na szybkich, 
szeregowych interfejsach danych, możliwych do implementacji w zaawan-
sowanych układach FPGA. W artykule porównano opracowaną koncepcję 
z innymi, proponowanymi dotychczas. Przedstawiono również wybrane 
szczegóły konstrukcyjne. 
 
Słowa kluczowe: teleskop CTA, interfejsy szeregowe, FPGA. 
 

Concept of serial CTA camera 
 

Abstract 
 
One of the main astrophysical topics within the European Research Area is 
construction of Cherenkov Telescope Array. It is destined for observations 
of the space in very high energy gamma radiation ranges (100GeV to 
100TeV). The authors of the paper introduce a serial concept of the digital 
camera for the CTA telescope. The concept is based on very fast serial 
ports, existing in high-performance FPGAs. Serial ports are intended to be 
used in the design for inter-chip, as well as for inter-board communication. 
The paper compares the described concept with another, proposed so far. 
All Cherenkov observatories existing so far exploit the analog or digital 
data acquisition along with analog trigger circuit. Implementing the trigger 
circuit in the digital domain enables full reconfigurability of the camera. It 
allows fitting the trigger algorithm to the current needs and improving it 
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due to the gathered experience. However, digital processing of signals 
from 1…2k photomultipliers in each camera induces a very complex 
circuit. To simplify the design there is proposed applying quad ADCs with 
serial outputs of 500 Mbps to 4 Gbps. It will allow reduction of the  
required number of PCB layers. Another proposed improvement is integration 
of signals, connecting clusters of 16 photomultipliers with the central 
board. Embedding the synchro-start signal within the clock signal, as well 
as transmission of all remaining data through the 2-pair, 2-way Common 
Serial Interface reduces the number of the required twisted pairs to only 3. 
Both above propositions reduce the number of cables and connectors by  9. 
Additionally, there are explained a few construction details of test designs. 
 
Keywords: Cherenkov Telescope Array, fast serial ports, FPGA. 
 
1. Wstęp 
 

Astronomia promieniowania gamma jest dziedziną astronomii 
zajmującą się badaniem promieniowania gamma pochodzącego od 
ciał niebieskich. Ze względu na fakt, iż promieniowanie gamma 
jest niemal całkowicie pochłaniane przez atmosferę Ziemi, bezpo-
średnie obserwacje muszą być wykonywane spoza najgęstszych 
warstw atmosfery. W tym celu teleskopy promieniowania gamma 
umieszczane są w balonach lub sztucznych satelitach. Od połowy 
lat osiemdziesiątych XX wieku istnieje jednak możliwość detekcji 
promieniowania gamma z powierzchni Ziemi. Wykorzystuje się  
w tym celu teleskopy optyczne, które nie rejestrują kwantów 
gamma bezpośrednio. Rejestrują one natomiast promieniowanie 
Czerenkowa, które jest emitowane w wyniku oddziaływania foto-
nów gamma z atmosferą ziemską (stanowi ona integralną część 
detektora promieniowania gamma). 

Promieniowanie Czerenkowa jest emitowane, gdy naładowana 
cząstka relatywistyczna porusza się w ośrodku materialnym  
z prędkością większą od prędkości fazowej światła w tym ośrod-
ku. Fala elektromagnetyczna jest emitowana tylko w ściśle okre-
ślonym kierunku, leżącym pod kątem ostrym do kierunku ruchu 
cząstki. Promieniowanie Czerenkowa rejestrowane w teleskopach 
ma postać krótkich, kilkunastonanosekundowych, niebieskich 
rozbłysków. Strumień fotonów Czerenkowa dociera do po-
wierzchni ziemi i może być obserwowany w kole o średnicy ok. 
250 m. Natężenie docierającego do powierzchni ziemi promie-
niowania rozbłysków jest jednak niewielkie (ok. 100 fotonów na 
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m2). Do jego detekcji używa się macierzy fotopowielaczy, na 
którą promieniowanie rozbłysków pada po odbiciu od sferycznego 
zwierciadła o średnicy kilku…kilkunastu metrów (dla zwiększenia 
apertury instrumentu). 

Pojedynczy teleskop nie pozwala jednak na wskazanie toru wy-
sokoenergetycznej cząstki, a co za tym idzie – miejsca jej pocho-
dzenia. W tym celu obserwatoria wyposażone są zazwyczaj  
w kilka teleskopów, oddalonych od siebie o odległości rzędu 100 
metrów. Dzięki efektowi stereoskopowemu (różnicy w obrazach 
toru cząstki pomiędzy teleskopami) możliwe staje się dokładne 
wyznaczenie kierunku źródła promieniowania w kosmosie.  
 
2. Konstrukcje kamer 
 

W chwili obecnej istnieje kilka obserwatoriów wykorzystujących 
teleskopy Czerenkowa. W Tab. 1 wymieniono nazwy wybranych 
projektów, ich lokalizacje, daty budowy (rozbudowy), liczbę tele-
skopów, największą liczbę pikseli w teleskopie, metodę i szybkość 
akwizycji oraz sposób wyzwalania (trigger) [1, 2, 3, 4]. Uwzględ-
niono realizowany projekt CTA (Cherenkov Telescope Array). 
 
Tab. 1.  Obserwatoria kosmicznego promieniowania Czerenkowa 
Tab. 1.  Space-origin Cherenkov radiation observatories  
 

Projekt Lokalizacja Data Tele Pixele Met. F [Hz] Trig 

HESS Namibia 2004 4 960 ARS 1G anlg 

CANGAROO Australia 2004 4 552 TDC 1G anlg 

VERITAS USA (Arizona) 2005 4 499 ADC 500M anlg 

MAGIC W. Kanaryjskie 2009 2 1039 ADC 300M anlg 

CTA Afr. / Am. Pd. 2015 100 2000 ADC 250M cyfr 

 
Konstrukcje układów akwizycji danych w kamerach opierają 

się na różnych zasadach, począwszy od analogowych układów  
próbkujących z buforami pierścieniowymi (tzw. Analog Ring 
Sampling), poprzez przetworniki TDC (Time-to-Digital Converter) 
aż do szybkich przetworników ADC (flash). Przy wyborze wła-
ściwego rozwiązania należy liczyć się z bardzo wieloma czynni-
kami: rozdzielczością czasową, dynamiką sygnału, poborem 
mocy, złożonością projektu i jego niezawodnością. Ostatnim, ale 
niebagatelnym czynnikiem są koszty – bezpośrednie i pośrednie, 
bowiem wybór konkretnego rozwiązania rodzi skutki – także 
finansowe – w innych elementach konstrukcji. Dla projektu o tej 
skali przyjmuje się w przybliżeniu, że oszczędność 1€ na torze 
(pikselu) pozwoli zbudować jedną kamerę więcej. 
 
3. Koncepcje cyfrowe 
 

Symulacje  przeprowadzone ostatnio w Instytucie Maxa Planc-
ka w Heidelbergu pozwoliły postawić tezę, że bez znaczącej utraty 
informacji można zmniejszyć szybkość akwizycji danych do ok. 
250M próbek / sek. Pozwoliłoby to na wykorzystanie niestosowa-
nego jeszcze w dotychczasowych konstrukcjach rozwiązania, 
polegającego na całkowicie cyfrowym przetwarzaniu sygnału, 
także dla potrzeb wyznaczania momentów wyzwalania kamer. 
Rozwiązanie takie umożliwiłoby pełną rekonfigurowalność aparatu-
ry pomiarowej i dostosowywanie algorytmów triggera do bieżących 
potrzeb (charakterystyki obserwowanych zjawisk) oraz udoskonala-
nie tych algorytmów na podstawie zdobytych doświadczeń. 

W konstrukcji kamery przyjmuje się, że dla zapewnienia odpo-
wiedniej dynamiki (1…4000 fotonów) sygnał z każdego z foto-
powielaczy przetwarzany jest w dwóch torach: o niskim wzmoc-
nieniu – dla silnych i stosunkowo długotrwałych impulsów  
(ADC 8…10 bitów / 62,5…75 Msps) oraz o wysokim wzmocnie-
niu – dla słabych i stosunkowo krótkotrwałych impulsów  
(ADC 10…12 bitów / 250…300 Msps). Tak więc na każdy  
z fotopowielaczy przypadają dwa przetworniki ADC. 

Zakłada się integrację sygnałów z kilku … kilkunastu fotopo-
wielaczy w bloki (tzw. klastry), które obsługiwane były by przez 
jeden układ FPGA. Jego główną rolą ma być permanentna akwi-
zycja cyfrowego sygnału z fotopowielaczy oraz detekcja w czasie 

rzeczywistym wystąpienia warunków lokalnego triggera (np. 
wystąpienie w co najmniej 3 kanałach zjawisk o amplitudzie 
odpowiadającej kilku fotonom). W razie zarejestrowania lokalne-
go triggera informacja ta powinna zostać skorelowana z sąsiedni-
mi klastrami. W przypadku pozytywnej korelacji powinno nastą-
pić wyzwolenie całej kamery, czyli rejestracja zjawiska ze 
wszystkich fotopowielaczy, a następnie przesłanie zebranych 
danych do centralnego komputera. 

Rozważane są dwie koncepcje architektury globalnego systemu 
decyzyjnego: rozproszona i skupiona. Architektura rozproszona 
zakłada jednak istnienie dodatkowych, lokalnych połączeń pomię-
dzy sąsiednimi klastrami, co powiększa koszt kamery i zmniejsza 
jej niezawodność. Architektura skupiona, z centralnym układem 
decyzyjnym (central trigger), lepiej wpisuje się w strukturę całej 
kamery, ponieważ opiera się na kierunkach połączeń, które i tak 
muszą być zapewnione dla innych celów, np. dla transmisji zare-
jestrowanych sygnałów. 

Dotychczasowa (MPIK Heidelberg) koncepcja architektury kla-
stra zmierzała w kierunku zastosowania pojedynczych przetwor-
ników ADC z równoległymi wyjściami, integrując najwyżej kilka 
fotopowielaczy (rys. 1). Do ich obsługi zastosowano rozbudowany 
układ FPGA z rodziny układów nisko kosztowych (Spartan-3E). 
Informacja o triggerze (liczba/lokalizacja fotopowielaczy) miałaby 
być przesyłana do bloku centralnego w sposób równoległy (dwo-
ma 4-parowymi kablami Ethernet) na kanwie zegara dla szybkiego 
toru akwizycji (250 MHz). Trzeci kabel przeznaczono dla sygna-
łów sterujących klastrem (zegar, synchro-start i centralny trigger). 
Czwarty kabel służyłby do transmisji danych z akwizycji standar-
dowym, 1Gbitowym interfejsem Ethernet. 
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Rys. 1.  Schemat blokowy klastra z portami równoległymi 
Fig. 1.  Block diagram of a cluster with parallel ports 

 
Zespół autorski, wchodzący w skład Polskiego Konsorcjum 

CTA, zaproponował nieco inne rozwiązanie (rys. 2). Zakłada ono 
zastosowanie (w miejsce przetworników ADC z wyjściami rów-
noległymi) silnie zintegrowanych, poczwórnych przetworników  
z wyjściami szeregowymi. Pozwoliłoby to na większy stopień 
integracji klastra (np. 16 fotopowielaczy). W takim rozwiązaniu,  
z powodu konieczności implementacji multigigabitowych portów, 
należałoby jednak zastosować układ FPGA z rodziny układów  
o wysokiej wydajności (Virtex-5FXT).  
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Rys. 2.  Schemat blokowy klastra z portami szeregowymi 
Fig. 2.  Block diagram of a cluster with serial ports 

 
Dalsze propozycje konstrukcyjne zmierzają konsekwentnie  

w kierunku minimalizacji liczby połączeń. Z uwagi na fakt, że 
zjawisko rozbłysków jest stosunkowo rzadkie (zakłada się pracę 
„migawki” kamery z częstotliwością nieprzekraczającą 10 kHz), 
zrewidowano konieczność bardzo szybkiej transmisji danych 
triggera z klastra. Do połączenia klastra z układem centralnym 
zaproponowano zastosowanie kolejnego interfejsu szeregowego, 
wspólnego dla danych i triggera. Dodatkowo zintegrowano sygna-
ły sterujące dla klastra (zegar, synchro-start oraz znacznik ramki), 
co ostatecznie pozwoliło (zamiast wielokablowego połączenia  
z układem centralnym) na użycie pojedynczego, 4-parowego kabla 
komunikacyjnego, pozostawiając w nim jedną zapasową parę. 
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4. Przetworniki ADC z szeregowym portem 
 

W konstrukcji opracowywanej przez autorów zdecydowano się 
na zastosowanie przetworników z interfejsem szeregowym prod. 
Analog Devices: 
 AD 9287 (  8 bitów, 100 Msps, 4 kanały), 
 AD 9239 (12 bitów, 250 Msps, 4 kanały). 

Dla pierwszego z przetworników opracowano i uruchomiono  
w układach FPGA dwie wersje odbiorników dla szeregowego 
strumienia danych 500Mbps (62,5 Msps) w każdym z 4 kanałów: 
 dla układu Spartan-3E na platformie Digilent 3S-1600E, przy 

użyciu wejściowych rejestrów DDR oraz 
 dla układu Virtex-5FXT na platformie NH-5VFXT-EVL, przy 

użyciu wejściowych układów ISERDES oraz procedury syn-
chronizacyjnej bitslip. 
W obydwu projektach do synchronizacji oktetu danych wyko-

rzystywano towarzyszący danym sygnał ramki (FCO), choć moż-
liwe jest zrezygnowanie z niego kosztem wprowadzenia procedu-
ry treningowej interfejsu, realizowanej na liniach danych. Układ 
interfejsu pracuje w trybie source-synchronous. W wersji dla 
układu Virtex-5 dodatkowo wykorzystano lokalne zasoby zegaro-
we, które układ oferuje, oraz indywidualne cyfrowe linie opóźnia-
jące IDELAY dla dopasowania fazy sygnału zegarowego.  
W obydwu projektach do konfiguracji przetwornika wykorzystano 
interfejs SPI, zrealizowany jako układ peryferyjny dla mikropro-
cesora MicroBlaze, zaś zakwizowane przebiegi przesyłane są do 
komputera przez port UART. 

Dla drugiego z przetworników opracowywany jest układ od-
biorczy, bazujący na wbudowanych w układzie FPGA Virtex-5 
odbiornikach GTX, pracujący w trybie self-synchronous ze stru-
mieniem danych 4 Gbps. Dane wyjściowe z przetwornika są 
pakietowane (4 kolejne próbki + nagłówek i pole ECC), tworząc 
razem 64-bitowe pakiety. Szczegóły konstrukcyjne i wyniki zo-
staną zaprezentowane po uruchomieniu i przetestowaniu układu. 
 
5. Szeregowy interfejs klastra 
 

W pierwotnej koncepcji kamery cyfrowej aż 7…11 par transmi-
syjnych (2…3 4-parowe kable TP) przeznaczono na transmisję 
danych triggera (4…8 bitów), zegara 250MHz, sygnału synchro-
nicznego startu klastrów oraz zwrotnego sygnału triggera (central-
nego). W założeniach konstrukcyjnych interfejs ten powinien 
transmitować sygnały na odl. 2 m. Dodatkowy kabel miałby słu-
żyć do transmisji (w standardzie Ethernet) danych akwizycji oraz 
sterujących, kontrolnych i konfiguracyjnych. Kontrpropozycja 
autorów sprowadza się do integracji tych wszystkich sygnałów we 
wspólnym interfejsie szeregowym (CSI – Common Serial Interface), 
opracowanym specjalnie dla potrzeb tej konstrukcji. 

Sygnały zegara i synchronicznego startu zostały sprzężone i są 
transmitowane jedną parą przewodów. Zdecydowano się na ko-
rzystniejszą transmisję sygnału zegarowego o 8-krotnie mniejszej 
częstotliwości (31,25MHz) i jego późniejsze odtwarzanie przez 
układ dystrybucji zegara, wyposażony w pętlę PLL o małych 
szumach fazowych. Sygnał synchronicznego startu transmitowany 
jest jako tzw. złamanie reguły (usunięcie impulsu w jednym okre-
sie zegara), co nie wpływa na stabilność odtworzonego zegara,  
a pozwala na synchronizację dzięki mechanizmowi watch-dog. 

Pozostałe informacje transmitowane są dwukierunkowym  
(2 pary) interfejsem szeregowym, pracującym z niewygórowaną 
prędkością (250 Mbps). Przy wymaganym strumieniu danych  
(ok. 40 Mbps) daje to znaczny zapas. Podwyższoną prędkość 
interfejsu wyznaczono głównie z myślą o minimalizacji zwłoki  
w transmisji informacji o triggerze. W tym samym celu zaprojekto-
wano krótkie ramki interfejsu (tylko 4 oktety). Ramki te domyślnie 
służą do transmisji danych (po 3 bajty na ramkę), w przypadku 
zaistnienia warunku triggera ramka z informacją o nim jest wsta-
wiana na zasadzie wyższego priorytetu pomiędzy ramki danych. 

Testową wersję interfejsu uruchomiono na zestawie ewaluacyj-
nym Digilent 3S200 z układem FPGA Spartan-3. 
 

6. Wnioski 
 

W tab. 2 porównano dwie opisane wcześniej koncepcje kamer: 
równoległą i szeregową. Założono największą rozważaną wielkość 
kamery (ok. 2000 pikseli). W pierwszym przypadku kamera składa 
się z 313 sześciokątnych klastrów 7-pikselowych, tworzących aprok-
symację sześciokąta o rozmiarze 19 klastrów. W drugim przypadku 
kamera składa się ze 137 kwadratowych klastrów 16-pikselowych, 
tworzących aproksymację koła o rozmiarze 13 klastrów. 

 
Tab. 2.  Koncepcje kamery cyfrowej dla teleskopu CTA 
Tab. 2.  Concepts of digital camera for  CTA telescope 
 

Koncepcja równoległa szeregowa 

rozmiar klastra hex7 sq16 

rozmiar kamery 19 hex7 13 sq16 

liczba pikseli 2191 2192 

liczba klastrów 313 137 

liczba linii danych / piksel (od pary ADC do FPGA) 17 4 

łączna liczba kabli 4p od klastrów 1252 137 

liczba sygnałów triggera od klastrów 2504 274 

 
Dzięki zastosowaniu przetworników ADC z wyjściami szere-

gowymi, ponad 4-krotnie zmniejszono liczbę połączeń dla sygna-
łów danych pomiędzy przetwornikami a układem FPGA. Ponadto 
większy stopień integracji przetworników (poczwórne!) powoduje 
kolejne oszczędności (mniejsza liczba sygnałów sterujących  
i zegarowych do przetworników) oraz ułatwia projektowanie  
i uproszcza sieci dystrybucji sygnałów zegarowych. Powyższe 
zalety pozwalają na istotne zmniejszenie liczby warstw obwodu 
drukowanego (z 12…14 do 8). Ma to wpływ zarówno na koszty  
i czasochłonność fazy projektowej, jak również na koszty fazy 
produkcji i niezawodność całego projektu. Dodatkowo zwiększe-
nie stopnia integracji klastra powoduje ponad dwukrotne zmniej-
szenie liczby połączeń między klastrami a jednostką centralną, 
niezależnie od przyjętego sposobu ich połączenia. 

Proponowane zastosowanie interfejsu szeregowego do połącze-
nia klastra z układem centralnym, wraz ze zwiększonym stopniem 
integracji klastra spowoduje ponad 9-krotne zmniejszenie liczby 
łączących je kabli. Będzie to miało pozytywny wpływ na: nieza-
wodność, serwisowalność oraz koszty wytworzenia aparatury 
(drogie złącza kablowe wysokiej jakości, brak układu interfejsu 
warstwy fizycznej Ethernet). Liczba sygnałów z informacją  
o triggerze spadnie do takiego poziomu, że możliwe będzie zbudo-
wanie centralnego układu decyzyjnego w jednym układzie FPGA. 

W toku prac każda nowopowstająca koncepcja na bieżąco we-
ryfikowana jest pod względem ekonomicznym. W przypadku 
proponowanych rozwiązań wystarczającym jest zapewnienie, że 
zwiększone koszty zakupu układu FPGA o wysokiej wydajności 
zostaną zrównoważone przez zmniejszone koszty zakupu i wy-
tworzenia innych elementów i podsystemów kamery.  W takim 
przypadku pozostałe, trudno wymierne ekonomicznie zalety ta-
kiego rozwiązania (jak np. niezawodność i serwisowalność) pozo-
stałyby całkowicie po stronie zysków. Zebrane dotychczas infor-
macje zdają się potwierdzać taki właśnie stan rzeczy. 
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