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UK. Hlavním zaměřením této práce je popis testování Front-end parametrů detektoru 

pomocí kalibračního náboje a pomocí laseru. První kapitola této práce stručně popisuje, 

jak funguje experiment v částicové fyzice, a shrnuje základní fakta o detektoru ATLAS a 

jeho modernizaci. Druhá kapitola popisuje fyzikální vlastnosti polovodičů, které je 

potřeba znát pro pochopení principu detekce částic křemíkovými detektory. Dále 
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Úvod 

Už starořečtí filozofové, a možná i další před nimi, si kladli otázky o vlastnostech 

hmoty a hmotného světa kolem nás. Zprvu teoreticky, později i experimentálně, 

se  generace filozofů, alchymistů, fyziků a vědců dalších odvětví snažily pochopit, z čeho 

že se skládá materie vesmíru. Během posledních sta let se pak naše poznání 

prohlubovalo velmi vysokým tempem. Objev atomu, elementárních částic, kvantová 

teorie – to vše nakonec vedlo k tomu, co dnes nazýváme Standardním modelem (SM) 

částicové fyziky. 

K jeho potvrzení bylo zapotřebí velkého množství experimentů, z nichž velká část 

probíhala a stále probíhá v Evropském centru jaderného výzkumu (CERN). Jako poslední 

potvrzení Standardního modelu zde na urychlovači LHC (Large Hadron Collider – Velký 

hadronový urychlovač) došlo k objevení Higgsova bozonu. 

Nyní by se již mohlo zdát, že je naše poznání o hmotě kompletní, ale není tomu tak. 

Nejnovější pozorování stále nabízí velké množství otázek, mimo jiné o původu hmotnosti 

neutrin, o možné existenci a původu temné hmoty, nebo ohledně dalších vlastností částic 

SM. 

K zodpovězení těchto a dalších otázek je ovšem třeba budovat výkonnější urychlovače 

částic a výkonnější detektory. V CERNu se připravuje odstavení urychlovače LHC, za 

účelem zvýšení luminozity1 svazku (High Luminosity LHC). Při této příležitosti dojde i 

k modernizaci detektoru ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) na ATLAS Upgrade (měl by 

být uveden do provozu kolem roku 2023), a na pracovišti Ústavu částicové a jaderné 

fyziky (ÚČJF) se již teď testují prototypy křemíkových stripových detektorů, které by 

v budoucnu mohli být použity ve vnitřní části dráhového detektoru ATLAS Upgrade. 

Cílem této bakalářské práce je seznámení s křemíkovými stripovými detektory, jejich 

úlohou v částicovém experimentu a konkrétně v detektoru ATLAS na LHC, a popis 

testování parametrů vyčítací elektroniky čipu. 

V první kapitole se pokusíme vysvětlit, jak probíhá experiment v částicové fyzice. 

Vysvětlíme si základní pojmy, stručně popíšeme urychlovače částic a detektory, a při tom 

se speciálně zaměříme na detektor ATLAS a jeho nástupce, ATLAS Upgrade. 

                                                           
1 Veličina úměrná počtu částic, které projdou průřezem svazku za jednotku času 
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Ve druhé kapitole se budeme zabývat způsobem detekce částic vznikajících při 

srážkách na urychlovačích, a podrobněji popíšeme systém fungování polovodičových, 

konkrétně křemíkových detektorů. Ty jsou použity ve vnitřní části detektoru ATLAS, a 

pracoviště ÚČJF se dlouhodobě podílí na jejich testování. Také si vysvětlíme základní 

pojmy, týkající se vyčítání (sběru informací), vyčítací elektroniky (FEE – Front-end 

Elektronika), a zpracování informace. 

Ve třetí kapitole si popíšeme průběh testování detektorů na pracovišti ÚČJF, a 

v poslední – čtvrté – kapitole jsou pak popsány dvě experimentální úlohy, provedené 

autorem této práce. Nejprve bylo proměřeno zesílení (gain – dále g)2 a konstantní člen 

(offset – dále o)2 z kalibračního náboje injektovaného do detektoru, při různých 

hodnotách FE parametrů3, a to na dvou různých senzorech, pro nalezení optimálního 

nastavení pro měření. Jako druhá úloha byla provedena obdobná měření na druhém 

senzoru, ale nikoliv vnitřním injektovaným nábojem, ale za pomoci náboje injektovaného 

pulsem laseru.  

Výsledky jsou shrnuty v páté kapitole, a budou použity při dalším vyhodnocování 

vlastností senzorů a detektorů pro detektor ATLAS Upgrade. 

  

                                                           
2 Jedná se o parametry konverzní funkce z jednotek mV do fC, jak je popsáno v kapitole 3.1.4 
3 Parametry nastavující vyčítací elektroniku, viz kapitola 2.3.3 
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1. Princip experimentu v částicové fyzice 

Pro určení fyzikálních vlastností nejen elementárních částic využívá experimentální 

částicová fyzika už od dob E. Rutherforda srážkových experimentů a následného studia 

produktů těchto (zpravidla vysoce energetických, až relativistických) srážek 4 . Při 

srážkách velmi energetických částic (tj. urychlených až na rychlost blízkou rychlosti 

světla), jako například protonů, elektronů, ale i jader těžších prvků, vznikají díky 

komplikovaným procesům kvantové fyziky nové částice, zpravidla s velmi krátkou 

dobou života. Jejich studium je klíčové pro pochopení fungování fyziky na těch 

nejmenších rozměrech, fyziky mikrosvěta. 

Abychom ovšem mohli vůbec nějaké srážky zkoumat, je potřeba nejprve částice 

urychlit. Proto si v první podkapitole popíšeme princip fungování urychlovačů. 

Vzniklé produkty těchto srážek zkoumáme pomocí velkých (složených) detektorů. 

Jelikož nás zajímají zvláště energie a hybnosti, snažíme se změřit právě je. Energii částic 

měříme pomocí tzv. kalorimetrů, ve kterých částice zanechá veškerou svou energii. Ty si 

stručně popíšeme ve druhé podkapitole. 

Hybnost u nabitých částic zjistíme pomocí studia dráhy částice v magnetickém poli, 

proto budujeme dráhové detektory (třetí podkapitola), které s velmi vysokou přesností 

detekují, kudy částice prolétala, případně i kde vznikla a zanikla. Z naměřené dráhy 

a  jejího stočení v magnetickém poli poté můžeme vyhodnotit hybnost částice.  

Proměřit dráhu nenabité částice (neutron, neutrino, foton…) bývá zpravidla 

obtížnější, nicméně možné to je. Také nejde určit hybnost ze stáčení v magnetickém poli, 

ale musíme použít jiné metody, např. studium doby letu (Time-of-Flight Measurement) 

před a po ztrátě energie apod. 

 

1.1. Urychlovače 

Na urychlovačích urychlujeme nabité částice (protony, elektrony, pozitrony, 

případně jádra těžších prvků nebo antičástice), a to za pomoci statického i proměnného 

elektro-magnetického pole. Podle toho, jaký typ srážek (a produktů) chceme zkoumat, 

                                                           
4 E. Rutherford neměl k dispozici urychlovač, a proto ke svému výzkumu velikosti jádra atomu 
mohl použít „jen“ klasického α-záření, nicméně objevy, které s ním učinil, byly základem dnešní 
částicové fyziky. 
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volíme i částice, které budeme srážet. Ty nejprve musíme vytvořit, a následně poslat do 

urychlovače, který je urychlí na požadovanou energii. Následně jsou dva takto urychlené 

svazky částic svedeny proti sobě, a ve středu detektoru dojde ke srážce, jejíž produkty 

zkoumáme. 

Využití urychlovačů je velmi široké – nejen při srážkových experimentech. 

V medicíně se například využívají protonové svazky při léčbě rakoviny – tzv. protonová 

terapie, která je daleko šetrnější, než klasické ozařování paprsky γ. 

 

1.2. Částicové detektory  

Poté, co na urychlovači urychlíme svazek částic, tj. dodáme těmto částicím 

požadovanou energii, může dojít ke srážce. Při ní vznikají úplně nové částice, jejichž 

vlastnosti nás zajímají a které zkoumáme, a to za pomoci kalorimetrů a dráhových 

detektorů. 

 

1.2.1. Kalorimetry 

Jedná se o typ detektoru, který měří energii částice. Princip měření spočívá v tom, 

že energie částice se ve vrstvě absorbátoru (zpravidla olovo či jiný těžký prvek) přemění 

na spršku sekundárních částic, a následně je ve vrstvě aktivního media změřena jejich 

veškerá energie. Nejčastěji se používá zapojení několika vrstev za sebou – vznikají tedy 

laviny spršek. 

 

1.2.2. Dráhové detektory 

Tyto detektory jsou určeny ke změření dráhy prolétávající částice. Je tedy nutné, aby 

měly nejen velmi vysoké prostorové rozlišení, ale i časování. Zároveň je důležité, aby 

měly co nejmenší hmotu (tzn. byly tvořeny co nejlehčími prvky), a tím co nejméně 

ovlivňovaly samotné částice a jejich dráhu nežádoucím rozptylem. Vysokého 

prostorového rozlišení dosáhneme například použitím pixelových detektorů, další 

možností je použít stripy (proužky) umístěné ve dvou řadách nad sebou a pootočené vůči 

sobě o jistý úhel. Těmito detektory se budeme zabývat v dalších kapitolách. 
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1.3. Detektor ATLAS a ATLAS Upgrade 

V rámci této práce jsme se zabývali měřeními na prototypech křemíkových 

detektorů, určených pro detektor ATLAS Upgrade, umístěném na HL-LHC v CERNu, 

proto si dále popíšeme nejprve jeho předchůdce, „starý“ Atlas, a poté změny, k nimž by 

mělo v rámci modernizace dojít. 

 

 

Obr. 1.1. Rozložení detektoru ATLAS [1] 

 

Na obrázku 1.1. vidíme celý, 25 metrů vysoký a 46 metrů dlouhý detektor. Ten se 

skládá ze 4 typů subdetektorů: Vnitřní dráhový detektor (žlutě označený uprostřed 

obrázku), elektromagnetický kalorimetr (zeleně označený), hadronový kalorimetr 

(červeně označený) a mionový spektrometr (modře označený). Ve středu dráhového 

detektoru dochází ke srážkám dvou svazků protonů, z nichž každý má energii až 6,5 TeV5 

(rok 2015), a to každých 25 ns.  

Dráhový detektor se skládá z pixelových detektorů, stripových detektorů (SCT – 

Semi-Conductor Tracker – dráhový polovodičový detektor) a detektorů přechodového 

                                                           
5 Teraelektronvolt, jednotka užívaná v částicové fyzice. Platí vztah 1 eV = 1,602 ×10−19J 
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záření. Zaznamenává dráhu nabitých hadronů (protony, piony…) a nabitých leptonů 

(elektrony, pozitrony, miony…). 

Elektronový kalorimetr pohltí veškerou energii elektronů a fotonů tím, že je rozbije 

na elektromagnetické spršky – sekundární elektrony a fotony, jejichž energii měří. 

V hadronovém kalorimetru vytvářejí proletující částice kromě elektromagnetických 

spršek také spršky hadronové. Kromě nabitých hadronů dokáže měřit i energii hadronů 

bez náboje, např. neutronů. 

Mionový spektrometr měří energii a dráhu mionů. Tyto částice příbuzné 

elektronům tvoří elektromagnetické spršky jen při velmi vysokých energiích, a většinou 

všemi předchozími vrstvami detektorů pouze projdou. Proto je pro jejich detekci potřeba 

tento typ detektoru. 

V následujících letech by mělo dojít ke změnám na LHC – zvláště zvýšení luminosity 

(proto HL-LHC – High Luminosity LHC). Měla by se také zvýšit energie svazku, a počet 

srážek protonů při jedné srážce svazku. Z těchto důvodů bude docházet k většímu 

ozáření detektoru. Bude tedy potřeba detektory vyměnit za typ na odolnější vůči radiaci 

(ta velmi výrazně snižuje účinnost detekce, viz např. [2]). Při té příležitosti dojde na 

ATLASe k výměně vnitřního detektoru za tzv. ITk (Inner Tracker detektor). V něm budou 

použity pouze pixelové a stripové detektory, detektory přechodového záření budou 

vynechány. Testováním stripových detektorů, které budou použity, se zabývají na ÚČJF 

MFF UK, a testy, provedené autorem této práce, jsou prezentovány v dalších kapitolách.  
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2. Detektory pro částicovou fyziku 

Už výše jsme se zmínili o polovodičových detektorech. Nyní si podrobněji 

vysvětlíme princip jejich fungování, zvláště pro křemíkové stripové detektory využívané 

v detektoru ATLAS a do budoucna plánované v detektoru ATLAS Upgrade. Nejprve si 

ovšem popíšeme materiál, z něhož se vyrábí.  

 

2.1. Polovodiče 

Jedná se o prvky ze IV.A skupiny periodické soustavy prvků se čtyřmi valenčními (tj. 

vazebnými) elektrony – pro konstrukci detektorů se nejčastěji používá křemík nebo 

germanium. Elektrony z valenčního orbitalu mají v rámci elektronů atomového obalu 

prvku nejvyšší energii, v pevných látkách tedy realizují jejich vodivé vlastnosti. Rozsahy 

energií, kterých mohou elektrony nabývat, nazýváme energetickými pásy a mluvíme o 

energetickém pásovém modelu. U vodičů se vodivostní a valenční pás překrývají. 

U nevodičů je nad valenčním pásem (který je zcela zaplněný elektrony) zakázaný pás 

energií, kterých nemohou elektrony nabývat. Z toho důvodu je vodivostní pás prázdný. 

U polovodičů je valenční pás zaplněn jen z části, a elektrony z něho mohou po dodání 

jisté (excitační) energie přeskočit do pásu vodivostního. Tuto energie můžeme dodat 

teplem, ale také průletem nabité částice (která polovodič tzv. ionizuje), čehož se právě 

v detektorech využívá.  

Princip pásové struktury je názorně uveden na následujícím obrázku. 

 

Obr. 2.1. Energetické pásy izolátorů (a), polovodičů (b) a vodičů (c, d) [3] 

 

Výše popsané polovodiče nazýváme vlastními polovodiči. V praxi se ale špatně 

dosahuje vysoké čistoty, kterou bychom potřebovali. Proto se častěji používají nevlastní 
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polovodiče, tj. takové, do nichž je záměrně přidáno malé množství prvků z III.A, nebo V.A 

skupiny, a to za účelem zvýšení počtu nosičů náboje.  

 

2.1.1. Nosiče náboje 

U vlastních polovodičů je pro vznik nosičů náboje nutné dodat elektronu minimální 

(excitační) energii, aby mohl být uvolněn z valenčního orbitalu. Tuto energii můžeme 

dodat např. teplem (tepelná excitace), nebo elektrickým polem. V okamžiku dodání 

energie elektron přeskočí z valenčního pásu, a stává se volným nosičem (záporného) 

náboje. Na jeho místě zůstává volná díra, která se chová jako kladný volný nosič náboje 

– přeskakují do ní elektrony ze sousedních atomů a díra migruje, buď náhodně, nebo ve 

směru elektrického pole – mluvíme o děrové vodivosti. 

Pro zvýšení vodivosti je třeba dodat do polovodičů volné elektrony nebo díry. Toho 

dosahujeme přidáním drobného množství příměsi z III.A (mluvíme o polovodičích typu 

P = pozitivní) nebo V.A (polovodič typu N = negativní) skupiny periodické tabulky prvků. 

Pro výrobu polovodičů typu N se nejčastěji používá fosfor, arsen nebo antimon, pro které 

se pak používá označení donor (jelikož „darují“ elektron). I malé množství donoru 

mnohonásobně zvýší vodivost polovodiče, tu pak nazýváme vodivostí elektronovou. 

Polovodiče typu P se dotují borem, hliníkem, galiem či indiem, které v tom případě 

nazveme akceptorem (jelikož snadno „přijmou“ elektron od křemíku či germania a na 

nich vznikne díra coby volný nosič náboje). I malé množství akceptoru opět 

mnohonásobně zvýší vodivost polovodiče, převažuje tedy vodivost děrová. Názorně je to 

uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obr 2.2. Nevlastní polovodiče [4] 
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2.1.2. Pohyb nosičů náboje 

Elektrony a díry se v polovodičích pohybují buď driftem, nebo difuzí. Drift vzniká, 

když se nosiče náboje dostanou do vnějšího elektrického pole. Elektrony se poté 

pohybují ve směru pole a díry proti směru. Rychlost pohybu je dána vzorcem 2.1, kde 

faktor μ je tzv. elektronová, resp. děrová pohyblivost (mobilita) a �⃗�  je vektor intenzity 

elektrického pole.  

𝑣 = 𝜇�⃗�       (2.1) 

Pro křemík za pokojové teploty je pohyblivost 𝜇𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑜𝑣á = 1450 cm2/Vs , 

𝜇𝑑ě𝑟𝑜𝑣á = 450 cm2/Vs. 

K difuzi dojde, pokud v materiálu existuje nenulový gradient (tj. nerovnoměrné 

rozložení) nosičů náboje. V ten okamžik se díry a elektrony přesunují tak, aby došlo k 

rovnoměrnému rozložení a eliminaci vnitřního elektrického pole (vzniklého tím, že 

někde je více kladných děr a někde více záporných elektronů), a pro výsledný tok nosičů 

náboje 𝐹  pak platí vztah 2.2. 

𝐹 = −𝐷∇𝑛     (2.2) 

kde n je koncentrace nosičů náboje, a difúzní koeficient D lze vyjádřit vztahem 2.3, 

v němž k je Boltzmanova konstanta, T termodynamická teplota a q velikost náboje 

(elementární). 

𝐷 =
𝑘𝑇

𝑞
𝜇      (2.3) 

 

2.1.3. PN přechod 

Spojíme-li polovodiče typu P a N, vznikne na rozhraní tzv. PN přechod. Z důvodů 

různých koncentrací děr a elektronů dochází k difuzi nosičů náboje a jejich následné 

rekombinaci (tj. volné elektrony se „dosadí“ do děr a oba nosiče náboje zaniknou). 

Vznikne tzv. vyprázdněná oblast charakterizovaná difúzním (vnitřním) napětím. 

V případě zapojení PN přechodu do elektronického pole mohou nastat dvě situace. 

Buď připojíme kladný pól k polovodiči P a záporný k polovodiči N (zapojení 

v propustném směru), a tím zeslabíme, či úplně vyrušíme vnitřní pole na rozhraní. Je-li 

připojené napětí vyšší než napětí difúzní, mohou nosiče téct přes přechod a polovodič 

propouští el. proud. 
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Pro použití v polovodičových detektorech je ovšem zajímavější druhá situace, kdy 

polovodič P připojíme k zápornému pólu a polovodič N naopak (zapojení v závěrném 

směru). V ten okamžik se totiž k difúznímu napětí přičte napětí přiložené (zpravidla 

mnohonásobně vyšší) a tím se rozšíří vyprázdněná oblast bez volných nosičů náboje. 

Tato oblast je vysoce detekčně citlivá na průchod nabitých částic, které v ní ionizují 

atomy materiálu. Citlivost je dána tím, že ionizací vzniklé nosiče náboje v přiloženém 

elektrickém poli snadno driftují k elektrodám (díky vysoké mobilitě materiálu), a my 

jednoduše měříme změnu proudu. 

 I při zapojení v závěrném směru ovšem může vyprázdněnou oblastí protékat 

tzv. zpětný proud, zvláště je-li v jednom polovodiči (P nebo N) vyšší koncentrace nosičů 

náboje, než v druhém. Zpětný proud vzniká hlavně díky tepelným excitacím, kdy nosiče 

náboje driftují v elektrickém poli každý opačným směrem, a my měříme proud. U 

detektoru pak mluvíme o tepelném šumu (pozadí), který je třeba odlišit od zpětného 

proudu vzniklého událostí, jež nás zajímá (tj. vzniklého ionizací atomů polovodiče při 

průchodu částice detektorem, viz dále). 

 

2.1.4. Interakce nabitých částic v polovodičích 

V případě, že polovodičem prolétá volná nabitá částice, vzniklá např. při srážce na 

urychlovači, dochází k jejímu rozptylu (tj. změně dráhy), díky interakci s atomovými 

jádry. Částice vyzařuje tzv. brzdné záření (Bremsstrahlung), tím ztrácí energii, a 

zpomaluje. Současně ovšem také excituje a ionizuje atomy polovodiče (vytrhává 

elektrony z jejich valenčních orbitalů), a to až do okamžiku kdy úplně ztratí veškerou 

energii. Tím v materiálu vznikají volné elektron – děrové páry, a je-li polovodič, či přímo 

vyprázdněná oblast PN přechodu, v elektrickém poli, naměříme změnu zpětného 

proudu. 

 

2.2. Křemíkové stripové detektory 

Při použití v částicové fyzice se pro polovodičové detektory ukázal jako nejlepší 

materiál křemík, a to hlavně kvůli malé energii zakázaného pásu (≈ 1,12 eV), a malé 

energii nutné pro vznik elektron – děrových párů (≈ 3,6 eV), které díky tomu vznikají 

ve velikém množství6. Další výhodou je vysoká elektronová, resp. děrová pohyblivost 

                                                           
6 Jako druhý nejčastější materiál se využívá germanium 
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(viz výše), která má za důsledek malý vyčítací čas (typicky kolem 10 ns), a tudíž můžeme 

zaznamenat i události jdoucí rychle po sobě. 

Velkou výhodou křemíku je také snadná integrace (propojení) s další křemíkovou 

elektronikou, zpracovávající informace přijaté z detektoru.  

 

2.2.1. Typy křemíkových detektorů 

Jako částicový detektor se křemík (resp. jeho vyprázdněný PN přechod) používá ve 

formě pixelů (zpravidla čtverečků), nebo stripů (proužků). U malých pixelů je výhodou 

dobré prostorové rozlišení, nevýhodou ovšem je, že čím vyšší rozlišení potřebujeme, tím 

potřebujeme více a více stále menších pixelů, což ve výsledku zvyšuje počet vyčítaných 

dat a tím zvyšuje i nároky na datová zpracování.  To je ovšem faktor, který v případě 

obřích objemů dat na urychlovačích není zanedbatelný. Tuto nevýhodu můžeme 

odstranit použitím stripových detektorů. Plochu detektoru poté nedělíme na čtverečky, 

ale pouze na proužky, čímž je množství vyčítaných dat násobně menší. Prostorové 

rozlišení v takovém případě získáme použitím dvou řad stripů nad sebou, pootočených 

vůči sobě o jistý (zpravidla drobný, tj. desítky miliradiánů) úhel.  

 

2.2.2. Konstrukce stripových detektorů 

Už bylo několikrát popsáno, že samotný křemíkový detektor (tzv. senzor) se skládá 

z PN přechodu, vyprázdněného silným elektrickým polem (zpravidla stovky Voltů). 

Schéma stripového detektoru je názorně uvedeno na následujícím obrázku. Na spodku 

máme hliníkovou anodu, hliníková katoda na vrchu je rozdělená do podoby proužků. Ty 

jsou odděleny vrstvou oxidu křemičitého. Znaménka u p a n značí větší nebo menší míru 

dotování křemíku příměsí. 

 

Obr. 2.3. Schéma stripového senzoru, převzato z [3] 



 

14 
 

Jednotlivé křemíkové senzory, zpravidla čtverečky či lichoběžníky, se skládají do 

modulů různých tvarů. Ty mimo ně obsahují ještě tzv. hybrid, na kterém jsou připevněny 

čipy s vyčítací elektronikou. Hybrid je také zodpovědný za to, aby se elektronika 

nepřehřívala (tedy za chlazení, a to kvůli snížení šumu a zvýšení radiační odolnosti), a 

dále obsahuje konektory na datové kabely. (Převzato z [5] a [6]). Názornou představu si 

lze udělat z následujícího obrázku křemíkového detektoru z ATLASu, použitého při 

testování v roce 2003 na ÚČJF v Praze. 

 

 

Obr. 2.4. Jednotlivé části modulu, převzato z [6] 

 

 

2.3. Vyčítací elektronika a parametry 

V okamžiku, kdy se ve vyprázdněném křemíkovém stripu jakýmkoliv způsobem 

naindukuje náboj, je tento odveden elektrickým polem, a tím je vytvořen proudový 

impuls – zaznamenáme událost. Těchto událostí ale může být velké množství v krátkém 

čase, a ne všechny budou skutečně způsobeny prolétnutím částice. Už jsme mluvili o 

tepelném šumu, další šum přidává vyčítací elektronika, zpracovávající datové informace 

z polovodičového detektoru. Naším úkolem je tedy rozlišit, které události mohou být z 

hlediska experimentu zajímavé (průlet částice), a které jsou jen důsledkem šumu, a to 

způsobem, který bude vzhledem k počtu událostí co nejméně datově náročný.  
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2.3.1. Binární vyčítání 

Jako nejefektivnější způsob se ukázalo binární vyčítání (binary readout) stripových 

detektorů. To spočívá v tom, že událost je zaznamenána a poslána ke zpracování do 

centrálního uložiště tehdy, pokud vyčtený náboj překročí jistou, pevně danou hodnotu – 

tzv. práh (threshold)7, a současně speciální rychlé detektory vyhodnotí, že právě při této 

srážce mohly vzniknout zkoumané částice8. Naším úkolem při testování detektorů je co 

nejpřesněji stanovit tento práh, abychom nevyčítali šum či nezajímavé události, ale 

současně abychom podchytili všechny události, které mohou souviset s průletem 

zkoumaných částic. Může se totiž stát, že částice proletí více stripy najednou a v krajních 

zanechá jen velmi malý náboj. Pokud ho nedetektujeme, dostaneme neúplnou informaci 

o částici a snižuje se nám účinnost detekce a tím přesnost určení místa průletu. To je 

ovšem hlavním úkolem dráhového detektoru. Je tedy důležité, aby vyčítací elektronika 

byla schopna velmi přesně určit, jak velkou hodnotu náboje jsme vyčetli, a na základě 

toho rozhodla, zda je událost zajímavá, nebo není. 

Třetí kapitola popisuje metody testovaní detektorů pro optimální nastavení prahu, 

ale nejprve se stručně zmíníme o vyčítací elektronice a způsobu zpracování naměřených 

dat v reálném čase, probíhajícím v čipech detektorového modulu.  

 

2.3.2. Konstrukce čipů a vyčítací elektronika 

 

Obrázek 2.5. Konstrukce FE elektroniky 

  

Názornou představu o vnitřní konstrukci čipu si můžeme udělat z obrázku 2.5. Zleva 

vidíme nejprve místo pro napojení hliníkového stripu na FE elektroniku. Ta obsahuje 

připojení na kalibrační obvod, pomocí kterého provádíme kalibraci a testování každého 

                                                           
7 V našem případě je jeho hodnota 1 fC 
8 Když se například hledal Higgsův boson, tak nás zajímaly pouze srážky, při kterých vznikaly částice, 
které jej alespoň trochu připomínaly, tzn. že jejich energie se pohybovala v intervalu předpovězeném 
pro Higgsův boson. Určit, zda mohly vzniknout takové částice, mají za úkol právě rychlé detektory. 
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jednotlivého stripu (můžeme pak nastavit práh pro každý jednotlivý strip zvlášť, což je 

výhodné, pokud každý vykazuje jiný šum, daný např. rozdílnou mírou poškození). Dále 

následuje předzesilovač a modulátor, které znásobí a namodulují (vytvarují) vyčtený 

signál. Ten je poté poslán ke zpracování do prahového porovnávače, kde je signál 

porovnán s hodnotou prahu nastavenou pro tento konkrétní strip. Dále jde již informace 

pouze v binární podobě: jednička, je-li vyčtený signál vyšší než práh, nula, pokud je nižší. 

Tato informace jde do posuvného registru, obsahujícího 128 buněk, z nichž každá uchová 

informaci po dobu mezi jednotlivými srážkami (25 ns). Tzn. že doba, než dojde informace 

na konec posuvného registru, je 3,2 μs. Centrální počítač má tedy dostatek času porovnat 

informaci s informacemi z dalších modulů a rozhodnout, zda ji má čip skartovat, nebo 

poslat na další zpracování a uložení. Je-li tomu tak, čip informaci zkomprimuje a 

optickými kabely pošle do centrálního uložiště. 

 

2.3.3.  FE parametry 

Funkce předzesilovače, modulátoru a prahového porovnávače je řízena tzv. Front-

end parametry, které lze měnit. Jsou označeny BVREF, BIREF, B8REF, COMBIAS, FEED, 

BIPRE a jejich hodnota (celočíselná) pro optimální průběh vyčítání je doporučena 

výrobcem. Nicméně, v rámci testování detektorů se ukázalo, že při jejich změně se může 

měnit hodnota šumu, kterým elektronika přispívá k měřenému signálu, případně že 

mohou být naměřeny úplně rozdílné hodnoty signálu pro měření za stejných podmínek. 

Zvlášť patrné změny ve vyčítaných hodnotách byly pozorovány při změně parametru 

FEED, který upravuje zpětný proud předzesilovačem. V rámci experimentální části této 

práce jsme se tedy zaměřili na testování chování detektoru při změně parametrů FEED, 

což je popsáno v následujících kapitolách. 
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3. Testování detektorů 

3.1. Software 

Pro testování křemíkových stripových dráhových detektorů pro ATLAS se používá 

SCTDAQ software, vyvinutý pro testování SCT hybridů, pracující v prostředí ROOT 9 . 

V něm je možné provádět jak měření pomocí připojeného senzoru, tak velké množství 

různých testů detektoru, určených k jeho kalibraci nebo posouzení funkčnosti apod. Pro 

nás jsou důležitá následující. 

 

3.1.1. Strobe delay 

První test, který je nutné provést před každým měřením. Pomocí kalibračního pulzu 

při něm nastavujeme časovou odezvu – zpoždění – mezi injekcí náboje, a jeho vyčtením. 

To je důležité pro minimalizaci náhodného šumu, a správnou odezvu FE elektroniky. 

 

3.1.2. Threshold scan 

Test spočívá v tom, že do každého stripu detektoru, případně testovacího vstupu 

daného stripu, injektujeme z kalibračního obvodu kalibrační náboj pevně dané hodnoty. 

Další možností je, že injektujeme náboj z vnějšího zdroje (laser, β-zdroj, viz dále), 

případně vyčítáme pouze šum. Následně pak vyhodnocujeme, kolik událostí vyčítací 

elektronika zaznamená při dané hodnotě prahu. Ta se postupně zvyšuje, takže zprvu jsou 

zaznamenány všechny události, a ke konci už žádné. Hodnota prahu je v interních 

jednotkách, tzv. DACs.  

Výsledkem tohoto měření je histogram, kde pro každou hodnotu prahu v DACs 

máme nějaký počet zaznamenaných událostí. Tento počet je závislý od kombinace 

nastavení prahu, velikosti náboje sebraného z detektoru, a šumu detektoru. 

Z matematického hlediska se jedná o tzv. S-křivku, což je integrál z konvoluce Gaussovy 

a Landauovy křivky, někdy označovaný jako Langauss. 

                                                           
9 Programovací prostředí vyvinuté v CERNu na bázi jazyka C++ [11] 
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Obr. 3.1. Data z threshold scanu – histogram a aproximace S-křivkou, včetně 

uvedení hodnot VT50 a 𝜎 

 

Výstupem z threshold scanu je tzv. VT50 (v DACs), hodnota, při které S-křivka 

nabývá poloviny svého maxima. Tato hodnota v DACs by měla odpovídat injektovanému 

náboji. Pro přepočet do fyzikálních veličin, mV a následně fC, použijeme konverzní funkci 

a RC křivku (viz dále).  

Další hodnotou, kterou z měření můžeme získat, je parametr σ, čili směrodatná 

odchylka. Ta, zjednodušeně řečeno, charakterizuje šíři oblasti, v níž není S-křivka 

konstantní. V ideálním (a nefyzikálním) případě je tedy nulová, a to když pro každou 

hodnotu menší než VT50 projdou všechny částice, a pro každou hodnotu větší než VT50 

neprojde žádná. 

 

3.1.3. Konverzní funkce 

Pro přepočet hodnoty v DACs do mV je potřeba znát konverzní funkci. Ta může být 

různá pro různé nastavení FE parametrů, a lze ji aproximovat polynomem 4. řádu. Pro 

naše nastavení jsme používali následující funkci: 

𝑦 = −(0.000000088776)𝑥4 + 0.0000206244554𝑥3 − 0.0018191𝑥2 + 2.855𝑥 +  11.0449 

(3.1) 

kde y je hodnota v mV a x hodnota v DACs.  
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3.1.4. Three Point Gain 

Pro výsledný přepočet z mV do fC je potřeba znát tzv. RC křivku (Response Curve). 

Ta se může mírně lišit pro každý strip, a ukazuje různé jeho nelinearity, rozdílný šum 

nebo oblast saturace. Pro menší hodnoty náboje lze tuto křivku aproximovat lineární 

funkcí, jejíž směrnici a absolutní člen získáme z měření 3PG (Three Point Gain). 

Toto měření spočívá v tom, že provedeme tři threshold scany pro tři různé hodnoty 

náboje (zpravidla 0.5; 1.01 a 1.51 fC). Výslednou závislost VT50 na náboji proložíme 

přímkou, jejíž směrnici nazveme gain (v dalším textu budeme značit g) a její absolutní 

člen offset (budeme značit o). 

 

 

Obr 3.2. Porovnání RC křivky s lineární závislostí vzešlou z měření 3PG 

 

3.2. Experimentální nastavení 

Měření popsaná v následujících kapitolách byla provedena na dvou miniaturních 

senzorech ATLAS12, určených pro ATLAS Upgrade. Nejprve byly provedeny kalibrační 

testy na detektoru umístěném v elektronické laboratoři ÚČJF (EL). Poté byla provedena 

stejná měření, a navíc měření s laserem, na detektoru umístěném v čisté laboratoři ÚČJF 

(CR1). 

Jako vyčítací zařízení byla použita ATLYS karta. Při proměřování FE parametrů, 

popsaném v kapitole 4.1. Kalibrace, jsme jako náboj použili kalibrační puls, vnější zdroj 

tedy nebyl potřeba. Při dalších měřeních VT50 a σ jsme již použili vnější zdroj náboje, 
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a to laser. Experimentální nastavení jednotlivých komponent je na následujícím obrázku, 

a stručně si je popíšeme v následujících kapitolách. 

 

 

Obr. 3.3. Experimentální uspořádání 

 

3.2.1. Black box 

Jedná se o tepelně a světelně izolovanou skříň, v které je uložen detektorový modul 

a laser (viz obr. 3.4.). Na hybrid modulu je připojen jeden mini senzor ATLAS12, který 

vyčítáme jako Stream0 (tzv. nabondovaný = připojený; dále ještě vyčítáme vedlejší čip 

jako Stream1 – nenabondovaný, abychom mohli porovnat šum čipu s detektorem a bez 

detektoru, viz dále).  

Na pravém obrázku na obr. 3.4. je detektor šedivý čtvereček, umístěný zhruba 

uprostřed obrázku. Nad čipem je umístěn laser, který je přesně zafokusován (zaostřen) 

na konkrétní strip, a je možné s ním manipulovat (s přesností lepší než jednotky 

mikrometrů) pomocí maker v SCTDAQ softwaru.  
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Obr. 3.4. Detektorový modul a laser 

 

3.2.2. ATLYS vyčítací karta 

Nezbytnou komponentou pro testování detektorů je vyčítací karta. Ta 

zprostředkovává komunikaci nejen mezi počítačem a detektorovým modulem, ale také 

mezi laserem, generátorem pulsů, a případně dalšími komponentami. Na obrázku 3.5. 

vidíme zelenou ATLYS kartu, připojenou skrz pásový kabel k hybridu detektoru (duhový 

kabel v pravé části pravého obrázku 3.5. a uprostřed levého obrázku 3.4.).  

 

  

Obr. 3.5. ATLYS vyčítací deska 

 

Dále vidíme datové kabely, komunikující s počítačem, laserem a dalšími 

komponentami. Na levém obrázku na obr. 3.5. jsou v druhé polici odspoda umístěny 

(zleva) zdroj vysokého napětí pro vyprázdnění PN přechodu detektoru a zdroje nízkého 

napětí pro detektor a ATLYS kartu.  
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4. Experimentální část 

V rámci experimentální části popíšeme dvoje měření, které bylo provedeno z 

většího množství měření, během probíhajícího testování prototypů detektorů pro ATLAS 

Upgrade v rámci kolaborace ATLAS a pracovní skupiny ATLAS na ÚČJF MFF UK. 

 

4.1. Kalibrace FE parametrů 

V listopadu 2016 provedli na pracovišti STFC Rutherford Appleton Laboratory 

(RAL) v rámci kolaborace ATLAS sérii měření různých kombinací FE parametrů za 

účelem nalezení optimálního nastavení pro fungování detekce – totiž vysokého gainu (g) 

a minimalizaci šumu (noise – dále n, v jednotkách ENC – počet elektronů). Ukázalo se, že 

údaje doporučené výrobcem detektoru nemusí být úplně nejvhodnější a že lze najít lepší 

nastavení FE parametrů. 

 

4.1.1. Popis experimentu 

Na detektoru umístěném v EL byly proměřeny, nejprve pod vedením Martina Sýkory 

a poté již samostatně autorem práce, různé sady parametrů. Nejprve byla provedena 

měření Strobe-Delay, a poté Three-Point Gain.  

Před každým měřením jsme v konfiguračním souboru uloženém v počítači 

pozměnili hodnoty FE parametrů, a poté zaznamenali naměřené hodnoty g, n a o (offset). 

Stejnou sadu měření jsme poté provedli také na druhém detektoru umístěném v CR1. 

Veškerá měření s laserem probíhala za atmosférického tlaku a pokojové teploty 

25,0 ± 0,5℃, HV10 na detektoru bylo nastaveno na 400 V. 

  

                                                           
10 High Voltage – přiložené napětí na detektoru, viz kapitola 2.1.3 
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Obr. 4.1. Naměřené hodnoty g a n pro detektor v EL (vpravo) a v CR1 (vlevo). Černě 

jsou data z RAL 

 

4.1.2. Srovnání výsledků 

Na předchozích grafech na Obr. 4.1. vidíme veškerá naměřená data z RAL (černě) a 

z našich dvou měření. Modře jsou zobrazena data z EL, červeně pak z CR1. Ohraničené 

množiny bodů jsou oblasti se stejnými parametry B8REF (10 nebo 13) a FEED (4, 9, 14, 

19, 24 a 29 pro obě naše měření), ale různícími se zbylými parametry.  

Posunutí dat pro různé detektory po ose n je dáno různou velikostí detektoru a 

dalším experimentálním nastavením. Důležitou zjištěnou informací je fakt, že se na 

našich detektorech mění g a n podle stejného schématu, jako při ověřování na STFC 

Rutherford Appleton Laboratory. Tedy že při snižování parametru FEED a konstantních 

zbylých parametrech roste g a snižuje se n, při zvyšování parametru B8REF se snižuje n, 

a při změně zbylých parametrů dochází jen k nepatrným změnám měřených hodnot.  
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Obr. 4.2. Změna parametru FEED mění g a n nejvýrazněji 

 

Na grafu 4.2. uvádíme hodnoty g a n při změně parametru B8REF a FEED, jež nejvíce 

ovlivňují měřené hodnoty. Zbylé parametry byly zafixované, a to pro měření v EL na 

hodnotách (BVREF, BIREF, B8REF, COMBIAS, BIFEED, BIPRE) = (13, 13, 13, 4, X, 29) a 

(11, 10, 10, 4, X, 17), a při měření v CR1 na hodnotách (13, 13, 13 resp. 10, 16, X, 16). 

 

4.1.3. Diskuze výsledků kalibračních měření 

Těmito měřeními se potvrdilo, že parametrický prostor FE parametrů se chová tak, 

jak popisovala měření na pracovišti RAL. Tedy že g a n se nejvýrazněji mění při změně 

parametru FEED a B8REF, a že pro maximalizaci g a minimalizaci n by bylo optimální 

nastavení FE parametrů (BVREF, BIREF, B8REF, COMBIAS, BIFEED, BIPRE) = (13, 13, 13, 

4, 4, 29), ačkoliv hodnoty doporučené výrobcem (viz např. [7]) jsou (11, 10, 10, 9, 8, 17). 

Nicméně, ani toto „optimální“ nastavení parametrů nelze brát jako ideální, vzhledem ke 

změnám v časování čipu. Z toho důvodu se nyní doporučuje používat nastavení (13, 13, 

13, 16, 9, 16). 

Dalším přínosem těchto měření jsou naměřené hodnoty g pro různé hodnoty FE 

parametrů, které jsme použili v následujících měřeních s laserem, a to pro přepočet 

z DACs do fC, jak bylo popsáno výše. 
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4.2. Laser 

Po měření g a n popsaném výše, jsme dále zkoumali, jakou hodnotu VT50 a σ 

naměříme při změně FE parametrů, a to na stripu ozářeném laserem, na neozářeném (z 

kterého tedy vyčítám pouze šum stripu a šum FE elektroniky) a z nenabondovaného čipu 

(z kterého vyčítám pouze šum FE elektroniky).  

Změnou FE parametrů zasahujeme do vnitřních mechanismů FE elektroniky. Ta je 

ovšem zodpovědná nejen za vyčítání, ale i za kalibraci – přenastavováním FE parametrů 

tedy můžeme měnit i kalibrační podmínky, aniž bychom přesně věděli jak. Je tedy 

praktické, pokud můžeme měření kontrolovat nějakým vnějším mechanismem, který 

není ovlivněn změnou FE parametrů. K tomuto účelu nám posloužil laser, coby externí 

zdroj náboje. 

Následující měření mělo dva cíle: 

1) Ověřit, zda se při různém nastavení FE parametrů, ale konstantním 

injektovaném náboji, bude lišit vyčtená hodnota náboje ve fC. Tzn. proměřit 

závislost VT50 ozářeného stripu na změně FE parametrů (konkrétně parametru 

FEED) a zjistit, zda jsou tyto hodnoty po odečtení pozadí (šumu) konstantní. 

Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to, že mechanismus konverze z DACs do 

fC je chybný. 

2) Zjistit závislost směrodatné odchylky σ na změně FE parametrů.  

Dále jsme z měření získali informaci o tom, jak se mění šum se změnou FE 

parametrů. 

 

 

4.2.1. Popis experimentu 

Veškerá měření s laserem probíhala v CR1 za atmosférického tlaku a pokojové 

teploty 24,0 ± 0,5℃ . Další parametry pro měření, o kterých budeme dále psát, jsou 

uvedena v následující tabulce 4.1. 
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Run number 2360 2492 

Ulaser11 [V] 3,14 V 3,9 V 

Delay12 50 ns 40 ns 

HV13 400 V 400 V 

Č. ozářeného stripu 473 477 

Tabulka 4.1. 

 

Před každým měřením jsme zkontrolovali nastavení laseru. Zda parametr delay leží 

mezi hodnotami 20 – 80 ns, při nichž je vyčítaní nejefektivnější. Dále byl proveden 

threshold scan, z kterého jsme zjistili, jaký strip je ozářen (s nejvyšší hodnotou VT50), a 

jaký je injektovaný náboj. Podle této hodnoty jsme pak nastavili napětí na laseru tak, aby 

vyčítaný náboj odpovídal námi požadovanému. 

Měření jsme prováděli pomocí makra, sepsaného pro ten účel. V něm jsme vždy 

zapsali, který parametr se bude měnit, od jaké do jaké hodnoty, a s jakým krokem. Makro 

po spuštění nastavilo parametry, zavolalo proceduru threshold scan, a ta po měření 

vytvořila v počítači soubor ve formátu root. Do něho jsou, v jednotkách DACs, zapsány 

všechny proměřené hodnoty, mj. i VT50 a σ, a to pro každý z 551 stripů z nabondovaného 

i nenabondovaného čipu. Výsledky byly uloženy a přepočítány do fC. 

 

4.2.2. VT50 a směrodatná odchylka σ  

Hodnoty z nabondovaného, ale neozářeného stripu, nám poskytují informaci o šumu 

ze stripu a FE elektroniky. VT50 z takového stripu lze tedy brát jako pozadí (pro naše 

potřeby jsme jako pozadí vzali aritmetický průměr z neozářených stripů č. 400 až 470). 

Hodnoty z nenabondovaného čipu pak jsou šumem pouze FE elektroniky (opět jsme 

počítali aritmetický průměr ze stripu 400 až 470). Vezmeme-li VT50 z ozářeného stripu, 

a odečteme pozadí, získáme hodnotu injektovaného náboje. Ta by při konstantním inj. 

náboji měla být po přepočtu do fC konstantní. 

Jak bylo řečeno výše, směrodatná odchylka vypovídá o šířce oblasti, v níž klesá S-

křivka z 1 na 0 (v relativních jednotkách). Šířka této oblasti nám poskytuje informaci o 

                                                           
11  Nastavené napětí na laseru. Upravuje intenzitu svazku a je tedy zodpovědné za velikost 
injektovaného náboje. 
12 Zpoždění mezi laserovým impulzem a vyčtením signálu, analogické jako Strobe delay při kalibraci 
13 High Voltage 
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míře (ne)přesnosti měření dané hodnoty VT50. Tato nepřesnost je dána jednak vnějšími 

vlivy (laserem), jednak šumem FE elektroniky, a šumem ze stripu. Při zjišťování 

jednotlivých příspěvků se ale oproti VT50 nejedná o jednoduchý součet, ale jednotlivé 

příspěvky se sčítají v kvadrátech podle následujícího vzorce: 

𝜎𝑐𝑒𝑙𝑘
2 = 𝜎𝐹𝐸

2 + 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝
2 + 𝜎𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟

2     (4.1) 

kde 𝜎𝑐𝑒𝑙𝑘  je hodnota z ozářeného stripu, 𝜎𝐹𝐸  aritmetický průměr 

z nenabondovaných stripů, a  𝜎𝐹𝐸
2 + 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝

2  se spočítá z aritmetického průměru 

z nabondovaných, ale neozářených stripů. 

 

4.2.3. Závislost VT50 na parametru FEED. 

Při následujících měřeních jsme měnili parametr FEED, a to v rozmezí 4 až 29 

s krokem 5. Z velkého počtu provedených měření jsou vybrána následující. Červeně jsou 

v grafech zobrazeny hodnoty z ozářeného stripu bez pozadí, modře pouze pozadí. Odhad 

chyby měření (sigma_error) pomocí SCTDAQ je 1-3 %, je tedy menší než velikost bodu 

v grafu a nezobrazujeme je. 

 

Obr. 4.3. Závislost VT50 na FEED - měření č. 2360  

 

Obr. 4.4. Závislost VT50 na FEED - měření č. 2492 
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Naměřené závislosti jsou si velmi podobné. Z grafů je patrné, že se zvyšujícím se 

FEED roste šum pozadí. Hodnota odpovídající injektovanému náboji je ale konstantní, 

což je v souladu s předpokladem, že změna FE parametrů by neměla ovlivnit vyčítanou 

hodnotu náboje, je-li injektovaný náboj také konstantní. 

 

4.2.4. Závislost σ na parametru FEED. 

Následující grafy se již liší. Při měření č. 2360 byla nepřesnost laseru podstatně 

vyšší, než nepřesnost stripu a FE elektroniky. U měření č. 2492 je tomu naopak, což 

způsobilo, že naměřená závislost 𝜎𝑐𝑒𝑙𝑘 na FEED byla rostoucí. Nicméně, námi zkoumaný 

trend se potvrdil. Totiž že se změnou parametru FEED roste (lineárně)  𝜎𝐹𝐸 , kdežto 

𝜎𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝𝑢 je prakticky konstantní. Stejně tak 𝜎𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟 by měla být na změně FEED nezávislá, to 

ale již tak zřejmé není.  

 

Obr. 4.5. Závislost σ na FEED – měření č. 2360  

 

 

Obr. 4.6. Závislost σ na FEED – měření č. 2392  
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4.2.5. Diskuze výsledků měření s laserem 

Provedená měření s laserem ukázala, že se změnou FE parametru FEED roste 

celkový šum, a také že vzrůstá  𝜎𝐹𝐸 . Měření jsme provedli nezávisle na vnitřním 

kalibračním systému, který by teoreticky mohl být změnou FE parametrů také ovlivněn. 

Tím, že jsme použili externí zdroj náboje – laser, jsme se této nejistoty zbavili. Dále jsme 

ukázali, že 𝜎𝑠𝑡𝑟𝑖𝑝 se se změnou FEED nemění, tato změna tedy nemá vliv na šum ze 

samotného detektoru. 
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5. Závěr 

V předchozích kapitolách jsme popsali, jak funguje experiment v částicové fyzice. 

Dále jsme popsali fungování polovodičových detektorů, a to se zaměřením na stripové 

detektory použité v dráhovém subdetektoru detektoru ATLAS. Specifikovali jsme systém 

vyčítání, FE elektroniku, která toto vyčítání řídí, a systém zpracování informací. 

Ve třetí kapitole jsme popsali testování detektorů, probíhající na pracovišti v Praze, 

a ve čtvrté kapitole přímo dva experimenty, které byly, kromě začátku prvního, 

provedeny samostatně autorem této práce. 

Provedená kalibrační měření potvrdila správnost měření na RAL, resp. že námi 

použité detektory se chovají stejně jako jejich. Námi naměřený nižší šum pro všechny 

hodnoty byl pravděpodobně způsoben trochu jiným typem detektoru (kratšími stripy).  

Nejvýraznější změny g a n jsme dosáhli změnou parametru B8REF a FEED. Proto 

jsme v druhé části měření za pomoci laseru proměřili závislost VT50 a σ na parametru 

FEED. Pro přepočet jednotek jsme použili hodnotu g  z předchozích měření. Tyto 

hodnoty mohou být použity i při dalších testech. 

Výsledkem měření s laserem bylo, že závislost VT50 laseru na FEED, po odečtení 

pozadí stripu a FE elektroniky, je konstantní, zatímco závislost pozadí na FEED je 

stoupající (roste šum).  

Závislost jednotlivých příspěvků směrodatné odchylky σ na parametru FEED je 

vyznačena v grafech na obrázcích 4.5. a 4.6. Z nich vyplývá, že s rostoucím FEED roste σ 

FE elektroniky, σ stripu se nemění, a σ laseru by se také nemělo měnit (což bohužel není 

z grafů tolik patrné).  

Nakonec lze konstatovat, že závěry z provedených měření odpovídají 

předpokladům a jejich výsledky lze dále použít pro lepší pochopení fungování 

křemíkových detektorů a jejich vyčítací elektroniky. 
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Seznam použitých zkratek 

3PG  Three Point Gain 

ATLAS  A Toroidal LHC Apparatus 

CERN   Evropské centrum jaderného výzkumu 

CR1  Čistá laboratoř na ÚČJF 

EL  Elektronická laboratoř na ÚČJF 

ENC  počet elektronů 

FEE  Front-end elektronika 

g  gain – zesílení 

LHC  Large Hadron Collider – velký hadronový urychlovač 

n  noise – šum 

o  offset – konstantní člen lineární závislosti z měření 3PG 

RC  Response Curve 

RAL  Rutherford Appleton Laboratory 

SCT  Semi-conductor Tracker – dráhový polovodičový detektor 

SM  Standartní model 

ÚČJF  Ústav částicové a jaderné fyziky 
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