
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Mariána Betušiaka „Effect of the 

laser pulse illumination on charge collection efficiency in radiation detectors“. 
 

 

 Cílem práce je charakterizace transportu náboje v CdZnTe detektorech a studium vlivu 

osvětlení detektoru na transport náboje. Transportní vlastnosti byly studovány pomocí laserem 

indukované tranzitní proudové techniky (laser-induced transient current technique). Pro srovnání 

teoretických a experimentálních výsledků byla použita jednodimenzionální simulace Monte Carlo. 

Vlastnosti detektoru připraveného z poloizolačního monokrystalu CdZnTe s platinovými 

Schottkyho kontakty byly měřeny ve tmě v nepolarizovaném a polarizovaném stavu a pod 

osvětlením anody a katody LED diodou s energií fotonů větší než byla šířka zakázaného pásu 

použitého CdZnTe materiálu. Téma práce je aktuální a fyzikálně zajímavé. 

 

Práce je rozdělena do tří kapitol plus úvod a závěr. V první kapitole je popsána teoretie 

transportu náboje v různých variantách detektoru. Oceňuji, že nejsou uvedeny pouze transportní 

rovnice, ale jsou zde ukázány grafy vývoje různých veličin na změně parametrů. Druhá kapitola 

obsahuje popis laserem indukované tranzitní proudové techniky a metodu Monte Carlo. Těžiště 

diplomové práce je v kapitole třetí, kde jsou shrnuty a diskutovány získané výsledky měření. 

 

 Experimentální metody a měřící postupy použité v diplomové práci odpovídají studované 

problematice. Dosažené výsledky a závěry jsou v souladu s dosud publikovanými fakty. Práce je 

napsaná přehledně a hezky graficky upravená. Práce obsahuje celou řadu zajímavých 

experimentálních výsledků, které jsou srovnány s teoretickými výsledky. Velmi důležité je, že autor 

před vlastním měřením našel experimentální podmínky, za kterých byl stav detektoru jednoznačně 

definován. 

 

K práci mám následující připomínky: 

1. Přestože překročení limitu CCE (obr. 3.12) není dosud uspokojivě vysvětleno, mělo být 

chování CCE v blízkosti nulového zpoždění laserového pulzu ukázáno detailně.  

2.  Intenzita LED osvětlení je dána z experimentálních důvodů hodnotou fotoproudu, ale měla 

být aspoň zhruba uvedena jako hustota energie ve W cm-2, aby si čtenář mohl udělat 

představu o použitém světelném výkonu.  

3. Elektrický proud se neměří v s. Jak je uvedeno v obr. 3.13.  

4. Nelíbí se mi psaní čísel s jednotkou bez mezery. 

 

Přes uvedené připomínky diplomová práce Bc. Mariána Betušiaka „Effect of the 

laser pulse illumination on charge collection efficiency in radiation detectors“ 

bohatě překračuje nároky kladené na diplomovou práci. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační stupeň A, výborně.  
 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 8. 2020             Ing. J. Oswald CSc. 
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